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1. Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen. K. sak 15/17, møte 22.02.2017 
 
Saksopplysninger: 
Hva saken gjelder 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø kommuner samarbeider om ny Regional 
strategisk næringsplan for Tromsøregionen. Den regionale strategiske næringsplanen skal holdes 
på et overordnet regionalt nivå, og bygger på deltagerkommunenes egne samfunnsplaner og 
kommunale næringsplaner. Den enkelt kommune følger selv opp relevante tiltak i egne 
handlings- og økonomiplaner. 
 
Planen er en temaplan, og følgelig ikke underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. Det er 
uansett viktig å sikre god forankring og eierskap både i politisk og administrativ ledelse, 
næringsliv og samfunnet for øvrig. Planen legges derfor ut for offentlig ettersyn frem til 21. mai 
2018.  
Det gjennomføres en koordinert utsending og merknadsbehandling for alle kommuner. Endelig 
forslag til Regional strategisk næringsplan legges frem for politisk behandling sensommeren 
2018.  
 
Saksutredning 
Regional strategisk næringsplan er en felles, overordnet strategisk plan for kommunene 
Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Planen skal bidra til en felles 
virkelighetsforståelse og identifisere felles satsingsområder som er viktig for næringsutvikling i 
hele regionen. 
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Planen er en temaplan som strekker seg over en periode på fire år fra 2018 til 2022. Fag- og 
temaplaner er ikke underlagt plan- og bygningslovens prosessregler. 
Planen gjøres tilgjengelig for offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. Det er utarbeidet en felles 
liste for koordinert utsending til offentlige myndigheter og aktører som er representert i to eller 
flere kommuner (se vedlegg 1). Samtidig er den enkelte kommune ansvarlig for å gjøre planen 
tilgjengelig lokalt.  
 
Det er utarbeidet likelydende saksfremlegg for alle kommuner, med mål om følgende 
behandling: 

- Balsfjord kommune: Formannskapet 15. mars 2018 
- Karlsøy kommune: Formannskapet 21. mars 2018 
- Lyngen kommune: Formannskapet 23. mars 2018 
- Storfjord kommune: Formannskapet 4. april 2018 
- Tromsø kommune: Formannskapet 20. mas 2018 

 
Arbeidet med planen er tatt inn som et av tiltakene i fase 2 av Byregionprogrammet. Dette er et 
utviklingsprogram for byregioner som skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland 
for å styrke den regionale vekstkraften i disse områdene. Byregionprogrammets andre fase 
strekker seg til våren 2018, og består av 37 byregioner og 213 kommuner. 
 
Planen bygger på kunnskapsgrunnlaget og anbefalingene i NIBR-rapporten «Samspill og 
regional vekstkraft i Tromsøregionen», kommuneplaner og næringsplaner i de respektive 
kommunene, samt regionale, nasjonale og internasjonale dokumenter som for eksempel 
Regjeringens Nordområdestrategi (2017) og Regjeringens havstrategi (2017), Meld. St. 22 (2015 
– 2016) «Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver», Meld. St. 18 /2016 – 2017) 
«Berekraftige byar og sterke distrikt» og OECD-rapporten «OECD Terrotorial Reviews: 
Northern Sparsely Populated Areas» (2017). 
 
Arbeidet med planen er ledet av Tromsø kommune i en arbeidsgruppe bestående av 
næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter fra alle kommunene. Arbeidsgruppen har rapporter til 
styringsgruppen for Byregionprogrammet, som også har fungert som styringsgruppe for den 
regionale næringsplanen. Alle kommunene er representert i styringsgruppen med politisk eller 
administrativ ledelse. I tillegg sitter Næringsforeningen i Tromsøregionen, Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet og Haplast i styringsgruppen. 
 
Gitt formålet med Regional strategisk næringsplan har vi valgt å fokusere på attraktivitet knyttet 
til etablering av nye og utvikling av eksisterende bedrifter. Under dette punktet følger også 
satsingene innovasjon og bærekraftig verdiskaping, infrastruktur og transport og areal. Bo- og 
besøksattraktivitet dekkes av andre temaplaner og strategier som for eksempel kulturplaner, 
folkehelseplaner og reiselivsstrategier.  
 
Regional strategisk næringsplan legger til grunn at innbyggermedvirkning skal brukes aktivt som 
metode. I korte trekk betyr dette at vi søker å styrke evnen til å håndtere de store 
samfunnsutfordringene på en god måte som skaffer bedre tjenester for innbyggerne, er 
kostnadseffektive for kommunen, bidrar til nye næringsvirksomheter og arbeidsplasser, samtidig 
som de reduserer klimagassutslipp og bidrar til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 
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Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen kan ikke gjennomføres av kommunene alene. Den 
må eies og gjennomføres i tett samarbeid med regionens næringsliv, innbyggere og andre aktører. De 
strategiske retningene og tiltakene i denne planen skal derfor operasjonaliseres i møtet mellom 
kommunen og innbyggerne. 
 
Visjonen og de overordnede målsetningene er utarbeide med utgangspunkt i gjeldende nærings- og 
samfunnsplaner i deltagerkommunene. 

 
Visjon: Tromsøregionen skal være den beste verdiskapingsregionen i Arktis med Tromsø som 
Arktisk hovedstad. 
 
Overordnet mål: Tromsøregionen skal være det foretrukne stedet for bærekraftig 
næringsaktivitet i Arktis. Regionen skal være attraktiv for næringsliv, boende og besøkene. 
Næringslivet skal bidra til en bærekraftig utvikling og tuftes på miljømessig, kulturell, sosial og 
økonomisk verdiskaping. Vi skal styrke regionens fortrinn definert som attraktivitet, reiseliv, 
sjømat, kompetanse og arealer. 
 
Delmål: 
- Økt samhandling mellom kommunene i Tromsøregionen. 
- Tromsøregionen skal være ledende på innovasjoner knyttet til bærekraftig verdiskaping i 

Arktis. 
- Tromsøregionen skal ha en samordnet infrastruktur som fremmer utviklingen av et 

konkurransedyktig næringsliv og en funksjonell bo- og arbeidsmarkedsregion. 
- Tromsøregionen skal samarbeide om næringsarealer i sjø og på land som imøtekommer 

næringslivets og samfunnets behov. 
 
Omfanget av tiltakene knyttet til de strategiske satsingene varierer i omfang, kostnad og tidshorisont. 
Noen tiltak har lave kostnader og kan iverksettes mer eller mindre umiddelbart, mens andre krever et 
langsiktigstrategisk arbeid på ulike forvaltningsnivå. 
 
For å videreføre arbeidet med planen, er det identifisert fire prioriterte tiltak som det foreslås å igangsette 
umiddelbart etter endelig vedtatt plan. De fire prioriterte tiltakene er: 

1. Opprette et regionalt næringsforum for næringssjefer/-rådgivere/-konsulenter i de ulike 
kommunene. Forumet har mandat til å fungere som arbeidsgruppe for Regional strategisk 
næringsplan, og rapporterer årlig til ordførere og rådmenn i deltagerkommunene. Forumet skal 
spesielt fokusere på reiselivsnæringen – da dette er en vekstnæring som vil ha stor nytte av et 
sterkere samarbeid på tvers av kommunegrensene. I tillegg vil erfaringer fra dette arbeidet ha 
overføringsverdi til andre næringer og arbeidsområder. Forumet vil i samarbeid med inviterte 
næringsaktører i regionen gjøre en årlig evaluering av Regional strategisk næringsplan. Planen 
rulleres hvert fjerde år. Forumet kan også arbeide frem nye prosjekter som støtter opp om 
retningen i Regional strategisk næringsplan. 

2. Utarbeide en nasjonal pilot på finansiering av fellesgodetiltak i reiselivsnæringen i samarbeid 
med Visit Lyngenfjord og Visit Tromsøregionen. 

3. Felles profilering av Tromsøregionen, hvor første grep vil være en felles oversikt over 
industriarealer i Tromsøregionen og markedsføre disse på nettsiden «Arctic Industrial Parks». 

4. Arbeide mot virkemiddelapparatet for nasjonale tilskudds- og finansieringsordninger som 
muliggjør bygging av nok og riktige boliger for å sikre verdiskapingspotensialet i hele 
Tromsøregionen. 

 
For nærmere beskrivelse av planen og tiltak vises det til vedlagt plan. 
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Vurdering: 
Rådmannen viser til gjeldende næringsplan for Balsfjord kommune (2016-2025), som sier at 
kommunens næringspolitikk bl.a. skal bidra til å styrke regionens næringsmessige 
konkurransekraft og profilering av Tromsøregionen som en bo- og arbeidsmarkedsregion. I lys 
av dette er rådmannen klar på at en fremtidsrettet næringsutvikling i Tromsøregionen må bygge 
på en felles oppfatning om at det som gagner en kommune gagner hele regionen, og at det er 
summen av det vi skaper i fellesskap som er avgjørende.  
En regional næringsplan må videre framheve det som er viktige utgangspunkt og sentrale 
utfordringer for regionen som helhet og for den enkelte kommune. I den forbindelse er det bl.a. 
viktig å utnytte det næringsmessige fortrinnet med å ha en stor by i regionen, og satse på områder 
man allerede er god, og/eller der man har et potensial for å bli god.  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Balsfjord kommune legger «Regional strategisk næringsplan for Tromsøregionen 2018 – 
2022» ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. 

2. Det gjennomføres en koordinert utsending for alle kommunene, jamfør liste i vedlegg 1.  
Balsfjord kommune distribuerer også planen lokalt i henhold til egen liste. 

Behandling i Formannskapet - 15.03.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra Formannskapet - 15.03.2018: 
 

1. Balsfjord kommune legger «Regional strategisk næringsplan for 
Tromsøregionen 2018 – 2022» ut til offentlig ettersyn frem til 21. mai 2018. 

2. Det gjennomføres en koordinert utsending for alle kommunene, jamfør liste i  
vedlegg 1.  
Balsfjord kommune distribuerer også planen lokalt i henhold til egen liste. 

 
 
 

Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
møtesekretær 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 

Vedlegg: 
1 Høringsversjon - Strategisk næringsplan for Tromsøregionen, datert 23.02.2018 

 


