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TROMSØ-REGIONEN -EN BÆREKRAFTIG ARBEIDSMARKEDSREGION
Arbeidet i Regionrådet for Tromsø-området forutsetter engasjement fra alle deltagerne i dette
samarbeidsprosjektet. Det er min klare oppfatning at vi sammen utreder og vedtar felles løsninger på
vegne av regionen på en aktiv og god måte. Arbeidet er langsiktig i sin natur, men det er også
avhengig av at vi fullfører konkrete prosjekter underveis. Vi evner å gjøre dette sammen.
Vi ser viktige og spennende utfordringer. Tromsø som Arktisk hovedstad er
under forankring i vår region, i Troms fylke og i landsdelen. De sekst største
byene i Nord-Norge ved ordførerne, O6 gruppen, vedtok nylig en uttalelse der
den støtter Tromsø sitt arbeid. Det er viktig å minne om at dette er en
internasjonal posisjon som krever arktisk regional deltagelse for et vellykket
resultat. Tromsø må på sin side være raus i dette arbeidet.
Vi er en region med et stort potensiale for å styrke oss som Mat- og
serviceregion. Boomen innen helårs reiseliv er en drivkraft i dette arbeidet.
Bærekraftdimensjonen i et raskt økende reiseliv må forsterkes i årene som
kommer.
Samarbeidet med UiT Norges arktiske universitet er i framgang. Vi har universitetsskoler etter modell
av universitetsklinikken UNN. Vi har utvidet kommunenes engasjement med kontaktmøter med
Helsefak og Handelshøgskolen ved UiT. Kan neste skritt være å etablere oss som
Universitetskommuner – forskning og utdanning for å styrke oss i både lovpålagte og ikke lovpålagte
oppgaver?
Vi står sammen overfor krevende oppgaver for å digitalisere kommunale tjenester. Interkommunalt
samarbeid vil kreves også på dette viktige feltet.
Kommune-og regionalreformen ga ikke det resultatet som mange av oss ønsket men vi har lært
hverandre å kjenne og tonen oss imellom i forhandlinger og ellers. I dette samarbeidet har tonen
vært svært god. Det lover godt for vårt arbeid i Tromsø-områdets regionråd i årene som kommer.

Jarle Aarbakke
Leder
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Bo- og arbeidsmarkedsregionen Tromsø.
Tromsø-områdets regionråd omfatter kommunene Balsfjord, (1 496,9 km2), Karlsøy, (1 092,0

km2) og Tromsø (2 520,1 km2). Balsfjord kommune med Storsteinnes som kommunesenter ligger
ca. 70 km fra Tromsø for veifarende. Karlsøy kommune med Hansnes som kommunesenter

ligger ca. 65 km fra Tromsø målt lags vei. De tre kommunene utgjør et areal på 5109 km2 som er
større en Akershus fylke (4 918 km2).

De tre kommunene er ulike både med hensyn til areal, demografi og næringsstruktur, men har

flere fellestrekk som, en spennende, dynamisk, ressursrik, vakker, vill og storslått natur. Dette er
et godt utgangspunkt for en regional satsing innenfor en bærekraftig utvikling og vekst.
Alle tre kommunene grenser mot havet. Tromsø og Karlsøy har den lengste kystlinjen
.

Balsfjord kommune
Kommunen er dominert av de to fjordene Balsfjorden og Malangen. Rundt fjordene er slake,

fruktbare lier som gir gode forhold for jordbruk, noe som medfører at Balsfjord kommune i dag

fremstår som en av Nord-Norges største landbrukskommuner. Det totale landarealet er som sagt
på ca. 1497 km2 hvorav landarealet utgjør 1443 km2. Kommunen har tre tettsteder, Storsteinnes
med kommunens administrasjon, Nordkjosbotn med videregående skole og Mack’s
produksjonsanlegg og Meistervik ved Malangen. Nordkjosbotn er et
kommunikasjonsknutepunkt for E6 og E8.
Karlsøy kommune
Karlsøy kommune består av over 600 øyer og holmer, hvorav fem øyer har bosetning. Disse er
Ringvassøya, Vannøya, Reinøya, Rebbenesøya og Karlsøya. Kommunens totale areal er på ca.
1092 km2 hvorav landarealet utgjør ca. 1051 km2. Kommunesenteret ligger på Hansnes på

Ringvassøya. Kommunen grenser mot Tromsø kommune i sør og mot Lyngen og Skjervøy i øst.
Tromsø kommune
Tromsø kommune strekker seg over de fire større øyene, Tromsøya, mot vest Kvaløya,

Ringvassøya og Rebbenesøya, i tillegg til fastlandet i øst og i sør (Malangshalvøya). Det totale
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arealet er på 2520 km2, noe som er like stort som arealet til hele Vestfold fylke. Landarealet

utgjør ca. 2447 km2. Per 1. januar 2016 bodde det 73480 personer innenfor kommunens
grenser. Det sentrale byområdet utgjør syv tettsteder 1, hvorav de største er Tromsø,

Tromsdalen, Kvaløysletta, Hamna. De mindre tettstedene er Kjosen, Fagernes og Movik.

I dag bor nesten halvparten av fylkets innbyggere i regionen (Balsfjord, Karlsøy og Tromsø). Per
4. kvartal 2016 hadde regionen et samlet folketall på 82499 personer. Balsfjord med 5685

personer, Karlsøy 2273 personer og Tromsø med, 74541 personer, noe som ifølge Statistisk
sentralbyrå utgjør 49,3 % av folkemengden i Troms. Tromsø-området har hatt en økning på

1061 personer i perioden fra 1.1.2015 til 1.1. 2017, mot 1183 personer i perioden fra 1.1 2014 til
1.1.2015. I perioden fra 1.1.2013 til 1.1.2014 var økningen for Tromsø-området på 1280
personer. Nedgangen i tilveksten fra 2015 til 2016 utgjør 410 personer i regionen.

Etter SSB vil sine beregninger Tromsø kommune passere 80.000 innbyggere i 2027, mens Balsfjord
kommune vil passere 6000 innbyggere i 2023.
I Tromsø-området står Tromsø kommune selvfølgelig for den største befolkningsøkningen, med
en vekst på 866 personer fra 2015 til 3. kv. 2016. Balsfjord kommune har hatt en vekst på 5

personer. I samme periode har Karlsøy kommune hatt en nedgang i folketallet på 20 personer

noe som utgjør en negativ vekst på -0,3 %.

FAKTATALL FOR TROMSØ-OMRÅDET – (PER 1/1 2017)
Tallene i tabellen under er basert på tall fra Statistisk sentralbyrå fra 4. kvartal 2016. Tallene for
personer med innvandrerbakgrunn er 2017-tall.
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Nettoinn-

Fødte

Døde

Tromsø

904

405

562

1061

9976

Balsfjord

54

73

2

16

433

Karlsøy

9

24

7

-9

301

flytting

Folkevekst

Pers med

Kommune

innv.bakgr.

Fra og med 1. januar 2013 tok SSB i bruk en ny avgrensningsmetode for tettsteder.
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Framskriving av folketallet
I følge SBB sin framskriving av folketallet vil kommunene som inngår i regionrådet utgjøre totalt
henholdsvis 88832 personer i 2030 og 92550 personer i 2040, se figuren nedenfor for framskrivingen
i den enkelte kommune.
Kommune

2030

2040

Tromsø

80 388

83 728

Balsfjord

6 213

6 632

Karlsøy

2 231

2 190

Som en ser ut fra tabellen så viser framskrivingen av folketallet en vekst for Tromsø og Balsfjord
mens Karlsøy kommune er spådd nedgang i innbyggertallet.

Tromsø kommune (1902)
Folketall [per 1/1 2017]
Innbyggertallet for Tromsø kommune var ved utgangen av 2016 på
74 541 innbyggere.
Tromsø kommune hadde en folkevekst fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. på 1061 personer
hvorav nettoinnflyttingen var på 562 personer. Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 9976 ved
utgangen av 2016.
Kommune

Fødte

Døde

Tromsø

904

405

Nettoinnflytting
562

Folkevekst
1061

Pers med
innv.bakgr.
9976
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Utdanningsnivå Tromsø kommune.

Hva innbyggerne arbeider med
Nedenfor ser vi en oversikt hva innbyggerne i Tromsø jobber med. De to største arbeidssektorene er
privat sektor med 15227 innenfor varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester,
forretningsmessige tjenester og eiendom. Den nest største sektoren er helse- og sosialtjenester med
10583 sysselsatte. På tredjeplass kommer undervisning med 5063 og på fjerdeplass kommer
sekundærnæringene med 4898 sysselsatte. På sisteplass kommer primærnæringene jordbruk,
skogbruk og fiske med 537 sysselsatte.
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Tromsø kommunes økonomi
Driftsresultat
I 2016 hadde Tromsø kommune et driftsresultat på 3,3 %

Finansielle nøkkeltall
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og er beregnet per innbygger.
Kommune

Kommunal

Kommunale

Kommunale

lånegjeld

driftsinntekter driftsutgifter

Tromsø

81 619

75 985

72 928

Balsfjord

76 801

88 811

87 829

Karlsøy

85 148

102 328

99 015

Forventet befolkningsutvikling
Tabellen viser at den forventede befolkningsutvikling for Tromsø kommune er positiv. Statistisk
sentralbyrå forespeiler en oppgang fra 2030 til 2040 på 3340 personer
Kommune
Tromsø

2030

2040

80 388

83 728
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Balsfjord kommune (1933)
Folketall
Innbyggertallet for Balsfjord kommune var ved utgangen av 2016 på
5 685 innbyggere

Balsfjord kommune hadde en folkevekst fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016. på 16
personer hvorav nettoinnflyttingen var på 2 personer. Personer med innvandrerbakgrunn
utgjorde 433 ved utgangen av 2016.

Kommune

Fødte

Døde

Balsfjord

54

73

Nettoinnflytting
2

Folkevekst
16

Pers med
innv.bakgr.
433
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Utdanningsnivå Balsfjord kommune

Hva innbyggerne jobber med Balsfjord kommune
Når det gjelder Balsfjord kommune så topper sekundærnæringene sysselsettingsstatikken med 722
personer. På knepen andre plass kommer sektoren helse- og sosialtjenester med 655 sysselsatte og
mot 647 ansatte innenfor varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester,
forretningsmessige tjenester og eiendom. På femteplass kommer jordbruk, skogbruk og fiske med
194 sysselsatte. Se figur nedenfor for ytterligere informasjon.
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Inntekter på husholdningsnivå – Balsfjord kommune
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Balsfjord kommunes økonomi
Kommunens driftsresultat i 2016 var på 1 %.

Finansielle nøkkeltall
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og er beregnet per innbygger.
Kommune
Balsfjord

Kommunal

Kommunale

lånegjeld

driftsinntekter driftsutgifter

71 208

83 604

Kommunale
81 688

Forventet utvikling befolkningsutvikling
Tabellen viser at den forventede befolkningsutvikling for Balsfjord kommune er positiv. Statistisk
sentralbyrå forespeiler en oppgang fra 2030 til 2040 på 419 personer.
Kommune

2030

2040

Balsfjord

6 213

6 632
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Karlsøy kommune (1936)
Folketall [per 1/1 2017]
Innbyggertallet for Karlsøy kommune var ved utgangen av 2016 på
2 273 innbyggere.

Karlsøy kommune hadde en negativ folkevekst fra 4. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016 på -9
personer hvorav nettoinnflyttingen var på 7 personer. Personer med innvandrerbakgrunn
utgjorde 301 ved utgangen av 2016. I 2016 var døde 24 personer mens antallet nyfødte
utgjorde 9 barn.

Kommune

Fødte

Døde

Karlsøy

9

24

Pers med
NettoinnFolkevekst
innv.bakgr.
flytting
7

-9

301
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Utdanningsnivå i Karlsøy kommune

Hva jobber innbyggerne med
Når det gjelder Karlsøy kommune så er det flest sysselsatte innenfor sektoren helse- og
sosialtjenester med 294 sysselsatte. Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester,
forretningsmessige tjenester og eiendom utgjør 238 personer, sekundærnæringene er på tredjeplass
15

med 217 personer, mens jordbruk, skogbruk og fiske utgjør 148 personer av arbeidsstokken. Se figur
nedenfor for ytterligere informasjon.

Inntekter på husholdningsnivå
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Karlsøy kommunes økonomi
Kommunens driftsresultat i 2016 var på 3,8 %. Noe som er det høyeste driftsresultatet for
kommunene som inngår i regionrådet.

Finansielle nøkkeltall
Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå og er beregnet per innbygger.
Kommune
Karlsøy

Kommunal

Kommunale

lånegjeld

driftsinntekter driftsutgifter

96 682

106 956

Kommunale
101 847

Forventet befolkningsutvikling
Tabellen viser at den forventede befolkningsutvikling for Karlsøy kommune er negativ. Statistisk
sentralbyrå forespeiler en nedgang fra 2030 til 2040 på 40 personer.
Kommune

2030

2040

Karlsøy

2 231

2 190
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Framskrivinger av folketallet i regionen
Etter SSB sine framskrivinger av folketallet i Tromsø-området er tendensen at Tromsø og Balsfjord vil
vokse mens Karlsøy kommune vil oppleve en nedgang i folketallet. Tallene er basert på tall lagt frem
av SSB på NHO Troms og Svalbards konferanse, «7#Millioner», 3. mars 2015, se tabell 2, nedenfor.
SSB opplyser at framskrivingene av befolkningen på fylkes- og kommunenivå forutsetter at de siste
fem års regionale mønstre for fruktbarhet, flytting og dødelighet vil fortsette. Det betyr at SSB ikke
har tatt hensyn til planer for nedleggelse eller oppstart av nye arbeidsplasser, framtidig vei- og
togutbygginger, boligbygging osv.
Framskrivingen gjelder frem til 2040.

Befolkningsutvikling i Tromsø-regionen

4
Regionen

3

Karlsøy
Balsfjord

2

Tromsø
Kommune

1
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Fig 1: Diagram som viser vekst i innbyggertall, perioden 2013-2016

Kommune

1.januar. 2016

2

1.januar.2040

Tromsø
Balsfjord

73 480
5701

83768
6588

Karlsøy

2282

2272

Regionen

81 463

92628

Tabell 2: Befolkningsframskriving 3

2

SSB opplyser at en legger mellomalternativet (MMMM) til grunn i framskrivingene av befolkningen på fylkes- og
kommunenivå forutsetter vi at de siste fem års regionale mønstre for fruktbarhet, flytting og dødelighet vil
fortsette. Det betyr at vi ikke har tatt hensyn til planer for nedleggelse eller oppstart av nye arbeidsplasser,
framtidig vei- og togutbygging, boligbygging osv.
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Sysselsetting og vekst i Nord-Norge
I de siste årene har Nord-Norge hatt høyere vekst enn resten av Norge. Store investeringer, økt
eksport og høyere forventninger knyttet til petroleumsressursene har vært viktige drivere for denne
utviklingen.
Det store spørsmålet er nå når oljebremsen slår inn for fult; «Vil Nord-Norge klare å stå imot, eller vil

negative impulser fra sør gjøre seg gjeldende i vår landsdel også?» 4. Nord-Norge holder stand, men
reduserte forventninger hos bedrifter og konsumenter indikerer også at vi må være forberedt på
lavere vekst. (Dette i følge Sparebank1 Nord-Norge sitt Konjunkturbarometer for høsten 2015.)

Nord -Norske bedrifter eksporterer stadig mer, og veksten er klart høyere enn i resten av landet. Den
svake kronen gjør eksportbedriftene mer konkurransedyktige, samtidig som viktige handelspartnere
sakte men sikkert øker sin etterspørsel. I følge Sparebank1Nord-Norges KB ligger mye til rette for at
denne tendensen vil fortsette.
Om lag halvparten av verdiskapingen i vår landsdel kommer gjennom salg til resten av landet, noe
som medfører at vi kan forvente at den nord-norske veksten også vil gå ned, da økonomien i
landsdelen påvirkes sterkt av utviklingen av norsk økonomi for øvrig, KB 2015, høst.
Bilder fra næringen
Reiselivsnæringen i landsdelen står for en verdiskaping på rundt 7,5 milliarder kroner og er relativt
større i Nord-Norge enn i resten av landet. De siste års fall i oljepris og en svekket norsk krone har
påvirket reiselivsnæringen på ulike måter. Nedgang i oljesektoren har gitt seg utslag i en reduksjon i
yrkes-trafikken, mens en svak krone har bidratt til en økning i turisttrafikken med hele 15,6 % frem til
høsten 2015. (KB, høst 2015).
Bygg- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt i verdiskaping. I følge
Sparebank1 Nord-Norge kan en forvente en høy aktivitet fremover. I 2016 kan en forvente en høy
aktivitetsvekst, mens veksten kan dempes noe i 2017 av en svakere makroøkonomisk utvikling.

4

Sparebank1Nord-Norge, Konjunkturbarometeret (KB), høsten 2015.
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Når det gjelder sjømat har veksten i norsk og Nord-norsk sjømateksport fortsatt i 2015. Ved utgangen
av august 2015 utgjorde sjømateksporten nesten 45 milliarder kroner, en økning på rundt 1,4
milliarder kroner fra august 2014, noe som forklares med svært gode priser på torsk og en solid
volumøkning i lakseeksporten.
Noen utfordringer for sjømatnæringen
I dag står sjømatnæringen i landsdelen overfor en rekke utfordringer både innenfor segmentene
tradisjonell sjømatindustri og innenfor havbruk. Disse er både forskjellige og like.
Tradisjonell sjømatindustri
Strukturen i den nord-norske sjømatnæringen har endret seg betydelig bare i løpet av en «liten
generasjon».

Eierskapet samles i dag på færre hender, og både andelen utenlandsk- og eierskap fra resten av
landet økes markant. I 1997 var det rundt 200 fiskeindustrianlegg, hvor halvparten tok i mote under
600 tonn fisk i året. Hvitfisksektoren var dominerende med fryst filet som hovedprodukt.
De små fiskeribedriftene som er igjen i dag, spiller en viktig rolle i mange lokalsamfunn, mens de
store volumene og eksportverdiene i sjømatnæringen kommer fra store aktører. Videre har en langt
større andel sjømatbedrifter fått inn flere aksjonærer på eiersiden
Havbruk
Mens eierskap endrer seg sakte i den tradisjonelle fiskerinæringen, har utviklingen i
oppdrettsnæringen gått svært fort. Det er flere årsaker til denne raske utviklingen.
1. Havbruksnæringen har ikke de samme lokale røttene og lange tradisjonene som den
konvensjonelle delen av næringen, har. Driftsmønster og eierskap er derfor mindre påvirket
av den lokale kulturarven. (KB, høst 2015)
2. Næringen krever en betydelig tilgang på kapital samt at næringen har mange naturlige
stordriftsfordeler å hente på salgs- og markedssiden.
I dag skjer halvparten av verdiskapingen i sjømatnæringen på nord-norske hender.

Olje og gass
Oljeprisen falt kraftig i siste del av 2014 på grunn av svekkede internasjonale konjunkturer og
overskudd i tilbudet av olje. Dette har medført lavere aktivitet i petroleumsrelatert næringer, noe
som igjen medførte at en utover høsten 2014 opplevde en bølge av permisjonsvarsler og oppsigelser
20

i oljerelaterte næringer. Nord-Norge har heller ikke gått fri i så måte, selv om Nord-Norge er mindre
oljedrevet enn resten av landet.
Nordnorsk økonomi er fortsatt lite oljerettet, og de planlagte utbyggingene i nordområdene de neste
årene vil stort sett gjennomføres som planlagt. Likevel ser vi tegn til at petroleumsnæringen skalerer
ned aktiviteten også i nord. (Sparebank1 Nord-Norges Konjunkturbarometer, høsten 2015).
Dersom den lave oljeprisen vedvarer over lang tid kan det føre til at det blir mindre attraktivt å bygge
ut ny petroleumsvirksomhet i nordområdene, ettersom feltene i nord er preget av mer gass og
relativt høye produksjonskostnader. Dette vil kunne medføre at en del forventede prosjekter og
leteaktivitet måtte utsettes eller i verste fall avlyses. Ny teknologi og petroleumsnæringens eget
fokus på kostnadseffektivisering kan imidlertid bidra til å gjøre fremtidige utbygginger i nord mer
lønnsomme. (KB, vår 2015).

Fotoet viser oljeplattformen Floatel Superior på Grøtsund havn- og industriområde.

Foto: Jan-Hugo Sørensen
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over leveranse fra petroleumsbasert leverandørindustri i NordNorge, etter fylke, målt i milliarder kroner 5.
I 2014 var 2733 årsverk forbundet med leveransene, mens i 2015 har antall årsverk sunket til 2222
åv for den petroleumsbaserte leverandørindustrien i Nord-Norge.

Fylke

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nordland

1,75

1,83

2,42

2,33

2,81

2,21

Troms

0,34

0,49

0,738

0,803

0,88

0,64

Finnmark

1,54

1,43

1,36

2,33

1,94

1,85

Totalt

3,63

3,75

4,518

5,463

5,63

4,70

Tabell 5: Leveranse leverandørindustrien i Nord-Norge i mrd. kroner

I hovedsak er det Tromsø- og Harstad miljøene som står for leveransen også i 2015, se tabellen
nedenfor. Tabellen viser en vekst fra 2012 til 2014 på 181,4 millioner kroner i Tromsø-regionen, noe
som utgjør en vekst på 21,4 %, mens for Harstad-regionen er det en nedgang på 58,4 millioner kroner
for samme tidsrom. Fra 2014 til 2015 er nedgangen for Tromsø-regionen på hele 158,7 millioner
kroner. For Tromsø-regionen var antall årsverk for den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i
2014 på 560 årsverk mot 491 årsverk i 2013. I 2015 er tallet sunket til 434 årsverk, noe som utgjør en
reduksjon på 126 årsverk.
Region

2012

2013

2014

2015

Tromsø

479,9

544,9

661,3

502,6

Harstad

220,0

239,4

181,0

93,4

Finnsnes

2,5

1,0

9,0

8,2

Nord-Troms

33,9

18,0

32,1

38,2

Tabell 6: Leveranse leverandørindustrien i Troms etter regioner målt i millioner kroner

Tallene er hentet fra den årlige rapporten, Levert som utarbeides av Kunnskapsparken Bodø i samarbeids med
Kunnskapsparken Nord (Harstad) og Pro Barents (Hammerfest). De to siste har stått for datainnsamling og
kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark.
5
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En spennende og dynamisk region
Selv om Balsfjord, Karlsøy og Tromsø er tre ulike kommuner både med hensyn til areal, demografi og
næringsstruktur, har de ett fellestrekk – en ressursrik, vakker og storslått natur som grenser mot
havet. Dette er et godt utgangspunkt for en regional satsing på bærekraftig vekst.
Tromsø-området/regionen har i dag et sammensatt næringsliv som favner alt fra landbruk og
fiskeri/havbruk, til ulike typer av industri og servicenæringer samt FoU-bedrifter. Samtidig er god
kommunikasjon og infrastruktur en viktig forutsetning for et godt og bærekraftig interkommunalt
samarbeid, et felles arbeidsmarked og økt næringssamarbeid mellom næringslivet i de respektive
kommuner.
Tromsø-området på lik linje med resten av Troms har hatt en langvarig nedgang i sysselsettingen i
primærnæringene de siste årene. Denne nedgangen ser ut til å fortsette både innenfor fiskeri og ikke
minst innenfor landbruksnæringen. Til tross for dette fremstår fiskeri og havbruk som områdets
viktigste eksportnæringer. Tromsø-området har lange tradisjoner knyttet til marin ressursutnyttelse.
I dag fremstår regionen med Tromsø by i spissen som en av landets ledende byer på ilandføring av
hvitfisk. For å legge bedre til rette for havbruk- og fiskerinæringen har kommunene Balsfjord,
Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Målselv ferdigstilt en felles regional kystsoneplan 6 for de fem involverte
kommunene.
Landbruket i Tromsø-området er viktig for sysselsetting og bosetting i hele området/regionen.
Næringen har som primæroppgave å produsere ren og trygg mat som markedet etterspør.
Landbruket i regionen preges imidlertid av store utfordringer som omstrukturering. Driftsenhetene
blir stadig større i henhold til areal, dyr, melkekvoter og omsetting. Dette utfordrer ressursgrunnlaget
på de enkelte gårder og man vrir produksjonen bort fra de naturgitte forutsetningene vi har i
regionen.
Tromsø regionen har beiteland i verdensklasse og lite rovdyrproblematikk, og vi kan produsere uante
mengder kjøtt på helt rene utmarksressurser. Beitebruk er en fremtidsrettet og bærekraftig
matproduksjon.

Oppstartmøte for prosjekt Kystplan Tromsø regionen fant sted på Hansnes, 21.06.2013. Prosjektet ble avsluttet med vedtak
av den regionale kystsoneplanen i de enkelte kommunestyrer. Siste kommune til vedta planen var Tromsø kommune,
kommunestyret vedtok planen 30. september 2015. Se for øvrig nærmere beskrivelse av prosjektet under punkt 6. Prosjekter
i årsmeldingen.
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En stor utfordring er forbundet med leiejordskonseptet. Store avstander mellom jordene som brukes
i produksjon og høsting av fór også fra andre bygder medfører økte kostnader til transport som igjen
gir seg utslag i gårdsbrukets lønnsomhet er i dag en hemsko for effektiv og bærekraftig produksjon i
regionens landbruk.
Når det gjelder landbruket i Ullsfjordområdet kan en de siste årene se med optimistiske øyne på
utviklingen de siste to-tre årene. Det har vært et generasjonsskifte på flere gårdsbruk i området.
Stadig flere unge overtar gårdsbruk etter foreldrene, det bygges nye våningshus og
produksjonsbygninger.

«Passiar»

Foto: Jan Holmeslett

Et lyspunkt for næringen er nisjen arktisk landbruk 7. Arktisk landbruk kan dersom en forvalter denne
på en riktig og bærekraftig måte føre til økt verdiskaping i landbruket i regionen og Nord-Norge for
øvrig.
Trygge og gode arbeidsplasser er avgjørende for at folk skal bli boende i regionen. I denne
sammenheng er det en utfordring å skape attraktive arbeidsplasser med dertil gode fagmiljø.

Klima, topografi, geologi og lysforhold har vist seg å bidra til å gi råvarer fra det arktiske landbruket karakter og særpreg.
Dette gir kvalitetsfortrinn med mulighet til et tillegg i verdiskapingen for næringen under begrepet «arktisk kvalitet». Se også,
Regional plan for landbruk i Troms 2014-2015.
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I tillegg til attraktive og utfordrende arbeidsplasser må kommunene i Tromsø-området må fremstå
som attraktive bostedskommuner for innbyggerne, blant annet gjennom å kunne tilby gode
boligarealer, fritidstilbud, gode buss- båt og fergeforbindelser til hele familien, ikke minst til
ungdommen.
En stor utfordring er at i regionen er over 90 % av bedriftene små enkeltpersons foretak med mellom
5-9 ansatte. Noen kan sågar defineres som «mikrobedrifter» med en til to ansatte.
I dag fremstår Tromsø-området som sagt med et sammensatt næringsliv som spenner over alt fra
landbruk, fiskeri, herunder også havbruk, service og industri og FoU-bedrifter. Mesteparten av
næringslivet i Tromsø-området består fremdeles av små- og mellomstore bedrifter. Mange av disse
mangler ressurser til involvering og utvikling i forhold til nye markedstilganger og produkter. Her vil
Innovasjon Norge og andre regionale virkemiddelapparater som RUP og RDA spille en viktig rolle. En
utfordring er imidlertid statens stadige signaler om nedbygging av RUP og RDA-midlene. Regjeringens
bevilgninger til disse har blitt redusert de to siste årene.
Tromsø-regionen har i dag mange fortrinn innenfor sjømat, landbruk, reiseliv, petroleum,
kystsikkerhet og beredskap, FoU-kompetanse innenfor en rekke områder som arktisk forskning,
friluftsliv, marin bioteknologi, rom og jord mm.
Samlet sett fremstår regionen med et stort potensiale innenfor bærekraft og andre store
utviklingsmuligheter dersom kreftene i regionen tilrettelegger slik at regionens fortrinn tas i bruk.

Tromsø kommune
Tromsø har en variert bransjesammensetning i dag og et stort antall arbeidsplasser, i distriktene er
det hovedsakelig primærnæringer som jordbruk og fiskeri som dominerer, mens sentrum av
kommunen preges av et stort mangfold når det gjelder næringsstrukturen. Flere større
havbruksbedrifter har i dag hovedkontor i, eller i umiddelbar nærhet til byen. Tromsø huser også to
store fryseanlegg knyttet til en moderne havn. Videre står den marine forskningskompetansen
innenfor fiskeri, havbruk, marin bioprospektering sterkt i Tromsø.
Mange av Tromsø-områdets FoU-bedrifter befinner seg i innenfor Tromsø sine grenser, klynger som
Framsenteret, Forskningsparken på Campus i Breivika samt andre utviklingsmiljøer i sentrum av
Tromsø. Felles for de fleste FoU-bedriftene er at de har utspring fra universitetsmiljøet i Breivika.
I Forskningsparken finner er bedrifter innenfor bransjer som helseteknologi, bedrifter som Dips,
Telenor, Nors helsenett, Helsenord IKT, Tromsø Telemedicine Laboratory og Nasjonalt senter for
samhandling, med flere samt nettverket/klyngen Barents BioCentre med bedrifter som Biotec
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Pharmacon, Lytix Biopharma, Orthogenics, GenØk, Norut, Havforskningsinstituttet, Biotech North
med flere.
Innenfor segmentet rom/jord har Tromsø bedrifter som KSAT (Kongsberg Satellite Services) og
Kongsberg Spacetec 8. Disse bedriftene er samlokalisert, dette gir en unik mulighet til å utvikle og
teste systemer i nært samarbeid med operative sluttbrukere. KSAT som har hovedkontor i Tromsø,
har 140 ansatte lokalisert i Tromsø, Longyearbyen, Oslo og Stockholm og er ledende innen
satellittkommunikasjon og har antenneparker fordelt på 70 ulike lokaliteter verden over. sitt
hovedkontor i Tromsø.
Byggeaktiviteten i Tromsø har også hatt et stort oppsving, det bygges som aldri før og en opplever en
sterk økonomisk vekst. Innenfor kulturnæringen ser en også en vekst i kulturnæringen.
Innenfor landbrukssegmentet ser en også positive trender. En har som sagt de siste årene sett
generasjonsskifter i landbruket ved at unge mennesker tar over gårdsbruk og satser på nybygg, både
når det gjeldet våningshus og produksjonsbygg, jfr. Ullsfjordområdet.
Per utgangen av 2016 er to nye melkeproduksjonsbruk og et sau-og eggeproduksjons bruk under
utbygging i kommunen.

Balsfjord kommune
Balsfjord fremstår i dag som den største landbrukskommune i området og som en av de største
landbrukskommunene i Nord-Norge. Kommunen er i dag vertskommune for et interkommunalt
landbrukssamarbeid med Tromsø og Karlsøy kommune med felles landbrukskontor på Storsteinnes.
Landbrukskontoret selger også tjenester til Storfjord kommune ut 2015. Kontoret har blitt styrket
gjennom at fagpersonellet fra Tromsø kommune arbeider to dager i uken på kontoret i Balsfjord.
Balsfjord er også en industri- og reiselivskommune. De fleste industri- og servicebedriftene er
lokalisert til tettstedene Storsteinnes og Nordkjosbotn, foruten Bergneset havn og industriområde.
Bergneset industriområde er et attraktivt lokaliseringssted med næringsarealer og dypvannskai og
hovedveien (E6) gjennom regionen og landsdelen. Nordkjosbotn har et næringsmiljø av bedrifter i
ulike bransjer og stedet har en strategisk god beliggenhet i forhold til E6 og E8, og dermed
hovedveien til Tromsø og nordover til Finnmark og østover til Finland. Her er også etablert

Kongsberg Spacetec er en av verdens ledende leverandører av bakkestasjoner for datainnsamling fra
jordobservasjons- og meteorologiske satellitter, inkludert produksjon av både optiske og SAR verdiøkende
tjenester.
8

26

en næringspark med store arealer og moderne infrastruktur. Kommunen har også avsatt betydelige
næringsarealer i arealdelen på begge sider av E6 på strekningen Stormoen – Tømmerelv.
Reiselivet opplever en positiv utvikling og tilbyr unike natur- og kulturbaserte opplevelser. Balsfjord
er også fylkets største hyttekommune med om lag 1100 fritidsboliger.
I de siste årene har en rekke større bedrifter utenfra etablert seg innenfor kommunens grenser.
Etableringer som Macks produksjonsanlegg i Nordkjosbotn, etableringen av Element Nord AS på
Tømmerelv og Ewos på Bergneset, må her nevnes. Etableringen av Mack’s produksjonsanlegg i
Nordkjosbotn har gitt Balsfjord kommune ca. 50 nye arbeidsplasser.

Karlsøy kommune
Karlsøy fremstår i dag som en av Troms' største fiskerikommuner, i tillegg har havbruk og landbruk en
viktig rolle i sysselsettingsbildet. Kommunen er en betydelig sjømatprodusent, både fersk fisk i
sesongene, klippfisk, saltfisk og laks. Det aller meste går til eksport. De største fiskeribedriftene ligger
på Vannøya, herunder Torsvågbruket AS i Torsvåg, eid av Norfra-konsernet, og Karlsøybruket AS på
østre Vannøy med fiskebruk i Vannvåg og et av verdens største klippfisktørkeri i Vannavalen. Bak
Karlsøybruket står Fjordlaks AS i Ålesund, og de utvider nå med et nytt, stort fiskeindustrianlegg like
ved klippfisktørkeriet i Vannavalen. I Stakkvik på Reinøya ligger Reinøy Sjømat AS, en stor
fiskematprodusent i hovedsak for det nordnorske markedet. Lerøy Aurora AS fremstår som en
betydelig lakseprodusent i kommunen.
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Foto: Jan-Hugo Sørensen

Reiselivsnæringen har også etter hvert vokst seg stor i kommunen. I september 2012 startet Karlsøy
kommune opp et treårig reiselivsprosjekt, «Et levende øyrike». Prosjektets målsetting har vært en
systematisk utvikling og markedsføring av Karlsøy som reisemål. Prosjektet kan vise til en økning i
antall gjester, fra 5679 i 2012 til 7269 gjester ved utgangen av 2014. Prosjektet kan også blant annet
vise til nyetableringer av reiselivsbedrifter i kommunen. Videre har man fått etablert et eget
reiselivslag i samarbeid med Karlsøy næringsforening, etablert egen hjemmeside og utarbeidet en 40
siders reiselivsbrosjyre på norsk og engelsk. Prosjektet er nå vedtatt videreført i en toårsperiode.
Selv om kommunene i regionen er ulike med hensyn til folketall og muligheter, ligger det et stort
utviklingspotensial i å utnytte de allerede eksisterende muligheter som finnes på områder som et
felles arbeidsmarked, offentlig service, kultur og næring i enda større grad enn i dag.

Sysselsettingstall
Sysselsettingstallene som presenteres her for de tre kommunene som inngår i regionrådet, er

basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er fra 4. kvartal 2014. Ser en på Tromsø-området

som helhet er de tre dominerende næringene, næringer med næringskode 45-82 som omfatter
varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjenester, forretningsmessig tjen., eiendom,
næringskode 86-88 helse- og sosialtjenester og næringskode 05-43 sekundærnæringer.
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Når det gjelder næringer med næringskode 01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske så er disse størst i
Balsfjord (11,6 %) og Karlsøy (18,7 %), mens Tromsø ligger på tredjeplass med 1,3 % av den
totale sysselsettingen, 4. kvartal 2014.
Tromsø kommune
I følge Statistisk sentralbyrås tall for 4. kvartal 2016 utgjorde varehandel, hotell og restaurant

om lag 69,7 % av den totale sysselsettingen i kommunen, hvorav næringskodene 45-82

(varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans, forretningsmessig tjeneste og eiendom)

utgjorde 38,9%. Sekundærnæringene, herunder jordbruk, skogbruk og fiske utgjorde 13,1 % av
den totale sysselsettingen, hvor jordbruk, skogbruk og fiske utgjorde 1,3%, noe som viser en
nedgang på 0,7 % fra året før. Helse og sosialtjenester utgjorde 24,7 % mot 25 % året før.
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Fig 2: Antall sysselsatte etter næring, i Tromsø kommune, 4. kvartal 2016.
Balsfjord kommune
I 4. kvartal 2016 var sysselsettingen innenfor privat sektor på hele 62 %, hvorav næringer med
næringskodene 45-82 (varehandel, hotell, restaurant, samferdsel, finans, forretningsmessig tjeneste
og eiendom) utgjorde 19,6 % og sekundærnæringene inklusive jordbruk, skogbruk og fiske utgjorde
37,4 % av sysselsettingen, hvor jordbruk, skogbruk og fiske stod for 11,6 %, mot 8 % året før noe som
viser en vekst på 3,6 %. Helse og sosialtjenestene utgjorde 25,1 % mot 22 % på samme tid i 2013,
altså en nedgang på 3,1
Sysselsatte i Balsfjord kommune, 4. kvartal 2014.
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Fig 3: Antall sysselsatte etter næring, i Balsfjord kommune, 4. kvartal 2016.
Karlsøy kommune
I Karlsøy kommune var sysselsettingen i 4. kvartal 2014 var innenfor privat sektor den største
med 63,6 %, hvorav næringer med næringskodene 45-82 (varehandel, hotell, restaurant,
samferdsel, finans, forretningsmessig tjeneste og eiendom) utgjorde 20,1 % og

sekundærnæringene, herunder jordbruk, skogbruk og fiske utgjorde hele 41,2 % av den totale
sysselsettingen innenfor privat sektor. Jordbruk, skogbruk og fiske utgjorde 18,7 %, mot 11 %
året før noe som viser en vekst i sysselsettingen på 7,7 %.

Sysselsettingen innenfor helse- og sosialtjenestene var 29,6% i 2014 mot 19% på samme tid i

2013, noe som viser en vekst på hele 10,6% fra 2013 til 2014
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Utfordringer i Tromsø-området
Det er i dag og vil i tiden fremover være behov for en betydelig kompetanseutvikling slik at en
kan utnytte de potensialer som ligger i vekstnæringer som marin bioteknologi, petroleum,

maritim sektor, energi, reiseliv og E-helse/telemedisin og annen IKT, herunder Grønn datakraft.
Det komparative fortrinn innenfor ulike fagmiljøer som Tromsø i dag har må styrkes for å

fremme innovasjonsevnen. Forskning og utvikling (FoU), muligheten til høyere utdanning og

tilrettelegging for regional forankret kompetanseutvikling har betydning for vekst i regionen.

Utfordringene for FoU-innsatsen i regionen vil være å løfte denne opp på et nasjonalt ledende
nivå, samtidig som næringslivet deltar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeidet.

På nasjonal basis vil den økte etterspørselen etter yrkesfaglig arbeidskraft, arbeidskraft med

fagbrev vedvare i årene fremover (NHOs kompetansebarometer 2015). Dette gjelder også for
Troms og Tromsø-området. I følge Bygg Opp (Bygg Opp opplæringskontoret for bygg- og
anleggsteknikk Hålogaland) har denne bransjen en stor underdekning på lærlinger til

byggfagene. Årlig har bransjen et behov på 70-80 nye lærlinger: Skolene i regionen klarer bare å
levere 50 lærlinger per år. I 2014 hadde man en underdekning på 20-30 lærlinger.

Det vil derfor være viktig at man er årvåken og handler i fellesskap slik at en hele tiden er i

forkant av utviklingen. Her må næringslivet også forberedes til å ta del i de ringvirkninger som
følger fra funn av olje og gass på kontinentalsokkelen. Kommunene i Tromsø-området må

samarbeide med næringslivet, næringslivs-organisasjonene, FoU-miljøene og fylkeskommunen
slik at man sammen blir sterke og gjennom dette arbeidet kan presentere en spennende og
slagkraftig region for den nye olje- og gassnæringen i nord.

Det vil være svært viktig å gi næringslivet nødvendige og forutsigbare rammebetingelser
gjennom tilrettelegging samt arbeide for en infrastruktur som tilfredsstiller dagens og
fremtidens krav, herunder veier og raskt nett for IKT og mobiltelefon.

Videre må det etableres transportinfrastruktur og logistikk-knutepunkt som er nært koblet til
dagens og til nye næringsområder.

Tromsø har de senere årene opplevd stor befolkningsvekst med påfølgende press på bo- og

arbeidsmarkedet. Kommunen har derfor ytret ønske om et sterkere samarbeid med de

omliggende kommuner. En styrket samhandling med Karlsøy, Balsfjord, Storfjord og Lyngen vil
kunne gi kommunene bedre forutsetninger for å ta del i denne verdiskapingen.
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En fremtidig utvikling av Tromsø-området må forankres i en slik forståelse:
Tromsø trenger omlandet og omlandet trenger Tromsø.
Infrastruktur
Gode kommunikasjoner er og vil være en forutsetning for et bærekraftig interkommunalt

samarbeid, et felles arbeidsmarked og økt samarbeid mellom næringslivet i kommunene. Det var
en milepæl da Ryaforbindelsen ble åpnet, 29. september 2011. Med realiseringen av tunellen

åpnet en for muligheten for større og raskere dagpendling inn til Tromsø fra Malangshalvøya.
Dette gir folk muligheter til å bosette seg i distriktet selv om de arbeider i Tromsø. Siden

åpningen 29. september 2011og frem til 2016 har en registrert 834.664 passeringer gjennom
tunellen, noe som gir en økning på de siste fire årene på 29.697 passeringer.

Etter at fylkeskommunen åpnet for realisering av Langsundforbindelsen vil en større felles

arbeids- og markedsregion også åpne seg for de som bor på Reinøya og Vannøy. En realisering av
Langsundforbindelsen betyr at dagens fergeforbindelse mellom Ringvassøy, Vannøya, Reinøya og
Karlsøya faller bort. Den fremtidige fergetrafikken blir et kortere trekant-samband mellom
Reinøya, Vannøya og Karlsøya.
Den planlagte oppstart for prosjektet i 2015, og senere 2016 er nå utsatt på ubestemt tid da

reindriftsnæringen på Reinøy har levert innsigelse til ekspropriasjon av nødvendig areal ved
tunnelinnslaget og adkomstvei til tunnelen, noe som fører til tap for reindriften.

Kjernen i konflikten om Langsundforbindelsen dreier seg i stor grad om at det må eksproprieres
tomt ved tunnelåpningen og adkomstvei til tunnelen, noe som fører til tap av beiteområder for
reindriften.

Allerede to uker etter dommen dro ordfører og rådmann vi til Oslo for å treffe både advokat Hurum
for reinbeitedistriktet, samt advokaten som førte saken for SVV (Statens Vegvesen).
I møte med advokat Hurum redegjorde Karlsøy kommune for hensikten med møtet, og at en ønsket
kontakt med reinbeitedistriktet slik at vi kunne se på andre muligheter.
Høyesterett skal høsten 2017 avklare innsigelsen fra reindriftsnæringen.
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«Langsundforbindelsen er nå utsatt på ubestemt tid som følge av at reindriftsnæringen fikk
medhold i tingretten.»

Et annet viktig fremtidig prosjekt som regionrådet har engasjert seg i sammen med Tromsø

kommune er realisering av ny Sandnessundforbindelse, også kalt Kvaløyforbindelsen.

Det tidligere prosjektet Kystveien 9, nå omdøpt til Kystbyregion Troms har stått på regionrådets

sakskart i 2015. Fra å være et samarbeidsprosjekt mellom de tre regionrådene, Sør-Troms, MidtTroms og Tromsø-området ble prosjektet i 2015 utvidet til også å omfatte næringslivet ved NHO

Troms og Svalbard, de tre regionale næringsforeningene og byene Tromsø, Finnsnes og Harstad.
Prosjektet ble ved utvidelsen omdøpt til Kystbyregion Troms. Troms-områdets regionråd har
stått som søker for forprosjektet.

Troms fylkeskommune har i 2017 avslått søknaden om økonomisk støtte til videreføring av
prosjektarbeidet.

9En

«ny» kystvei vil kunne redusere kjørelengden mellom Harstad og Tromsø med ca. 150 km. Det
tidligere arbeidet utført i regi av infrastrukturutvalget ble ledet av ordfører Ole-Johan Rødvei (H) i årene
2012, 2013 og frem til senhøsten 2014.
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TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD
Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan, etter
kommunelovens § 27 for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.
I mars/april 2010 ble det ansatt daglig leder i 100 % stilling som har ansvaret for den daglige driften
av regionrådet. Tromsø kommune har arbeidsgiveransvaret for denne stillingen. Sekretariatet har
kontoradresse i Tromsø kommunes rådhus, 1.etasje.

Organisasjon
Tromsø-områdets regionråd er organisert med ni faste medlemmer, et arbeidsutvalg, samt
administrativt utvalg.
Regionrådet gjennomførte i 2013 og i 2016 en revisjon av regionrådets vedtekter slik at en kunne
tilpasse vedtektene til Tromsø kommunes innføring av et parlamentarisk system.
I dag er de tre medlemskommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø styrt etter formannskapsmodellen.
Tromsø gikk over til formannskapsmodellen fra 1. juli 2016.

Regionrådets sammensetting
Faste representanter
Ordfører og varaordfører fra kommunene Balsfjord og Karlsøy kommuner, samt et
kommunestyremedlem valgt av kommunestyret blant kommunestyremedlemmene fra hver av
deltakerkommunene er faste representanter. Rådmenn og administrasjonssjef for Tromsø kommune
har møte- og talerett i regionrådet.

34

Regionrådet på møte med Mack I Nordkjosbotn.

Foto: Jan-Hugo Sørensen

Regionrådets medlemmer
Regionrådet ledes i dag av varaordfører Jarle Aarbakke 10, Tromsø kommune. Nestleder er ordfører i
Balsfjord kommune, Gunda Johansen.

Andre faste medlemmer
Balsfjord kommune: Varaordfører Odd Ronald Nilsen (AP) og kommunestyrerepresentant Ole-Johan
Rødvei (H).
Karlsøy kommune: Ordfører Mona Pedersen (FRRR), varaordfører Frank Harry Pettersen (FrP) og
kommunestyrerepresentant Eskild Johansen (A)
Tromsø kommune: Ordfører Kristin Røymo (AP), og kommunestyrerepresentant Rolleiv Lind (H).

10

Etter kommunevalget 2015 ble daværende ordfører Jarle Aarbakke valgt som leder for regionrådet for to år.
Leder og nestleder velges for 2 år ad gangen.
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Vararepresentanter
Når det gjelder vararepresentantene har det i perioden vært utskiftninger av
vararepresentantene i Karlsøy kommune, på grunn av permisjon.

Balsfjord kommune: Lars Klaus Mosli (AP), Tone Merete Rognmo (H) og Michael Berg (FrP).
Karlsøy kommune: Gunn Hansen (SP), Jostein Richardsen (FrP) og Parabaran Rajalingam (SV)
Tromsø kommune: Jarle Heitmann (AP), Ingrid Marie Kielland (SV) og Gunnar H. Pedersen (H).

Administrativt utvalg
Administrativt utvalg består av rådmennene fra Balsfjord og Karlsøy kommuner samt
administrasjonssjefen i Tromsø kommune. Daglig leder er sekretær for utvalget.
Administrativt utvalg skal blant annet i samråd med sekretariatet sette dagslisten til Regionrådets
møter og iverksette Regionrådets vedtak. (§ 5 i Regionrådets vedtekter). Utvalget har vært ledet av
rådmannen i Karlsøy kommune.
Sekretariatsfunksjonen i administrativt utvalg har vært ivaretatt av daglig leder.

Sekretariatet
Sekretariatsfunksjonen har vært i varetatt av daglig leder, som har ansvaret for regionrådets daglige
drift. Den daglige driften av regionrådet er hovedsakelig hjemlet i vedtektenes § 5, Sekretariat.
Sekretariatet, ved daglig leder har kontorsted i Tromsø kommunes rådhus, 1. etasje.

Hjemmeside
http://www.tromso-omradet.no
Regionrådet har hatt egen hjemmeside samt egen side på det sosiale
mediet Facebook siden 2010. Hjemmesiden har også en blogg, som gir
publikum anledning til å kommentere saker dersom de finner det
ønskelig og betimelig å kommentere aktuelle saker.. Saksdokumenter,
protokoller og høringsuttalelser fra regionrådsmøtene ligger på
hjemmesiden.
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Møtevirksomhet
Etter regionrådets gjeldende vedtekter skal regionrådet ha møter minimum to ganger hvert halvår
og ellers når lederen bestemmer det, eller minst en av de deltakende kommuner, arbeidsutvalget
eller minst 1/3 av regionrådets medlemmer krever det.
I Tromsø-områdets regionråd har møteaktiviteten i 2016 vært som tidligere år, ganske stor.
Aktiviteten gjenspeiles i møtevirksomhet, antallet på saker som har vært oppe til behandling i
perioden samt høringsuttalelser. Foruten de ordinære regionrådsmøtene har det vært gjennomført
et møte med Stortingets stortingsbenk, flere møter med fylkeskommunen og fylkesmannen i Troms,
samt sektormyndigheter. Disse møtene har vært avholdt i forbindelse med høringer og prosjekter
som regionrådets medlemskommuner har deltatt i.

Regionrådsmøter
Det har i 2016 vært avholdt i alt fem regionrådsmøter, hvorav et todagers på Svalbard hvor
regionrådet også gjennomførte møter med Lokalstyret, sysselmannen og UNIS (universitetet på
Svalbard). Videre ble det gjennomført et møte med Stortingets Tromsbenk 4. mars 2016. Regionrådet
konstituerte seg torsdag 5. september 2015. I 2016 behandlet regionrådet totalt 47 saker og gav åtte
høringsuttalelser nasjonale og regionale.

Oversikt over de viktigste saker som regionrådet har hatt fokus på i 2016.
Interkommunalt samarbeid/prosjekter
1. Oppfølging av prosjekt Kystplan Tromsøregionen
2. Muligheten for etablering av grønne/store datasentre i Tromsø-området
3. Tildeling av regionrådets Mastergradstipend
4. Prosjekt Kystbyregion Troms - oppfølging
5. Deltakelse i Byregionprogrammet
6. Etablering av prosjektet Strategisk næringsplan for Tromsø-regionen
7. Flyktningeproblematikk – mulighet for interkommunalt samarbeid på området
8. Kommunereformen- fem-kommuners samarbeidet
9. Hybelsituasjonen for videregående skoler i Tromsø-området
10. Permanent finansiering av regionalt ungdomsråd (TORTUR)
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11. Regionrådets handlingsprogram 2016-2017
12. Oppfølging av partnerskapsavtalen mellom regionrådet og Universitetet i Nord-Norge Norges
Arktiske Universitet
13. Langsundforbindelsen- uttalelser
14. Innfartsvei til Karlsøy Fv. 863 – uttalelse
15. Revisjon av regionrådets vedtekter
16. Interkommunalt landbrukskontor
Regionale saker
17. Handlingsplan for kollektivtransport i Troms 2016-2019 - høringsinnspill.
18. Regional plan for reindrift - deltakelse i styringsgruppen
19. Prosjekt Kystbyregion Troms – oppfølging
20. Politireformen, herunder Prosjekt nye Politidistrikter (PnP Troms) – deltakelse i styringsgruppen.
21. Ullsfjordforbindelsen – orientering og uttalelser
22. Langsundforbindelsen- uttalelser
23. Innfartsvei til Karlsøy Fv. 863 - uttalelse

Nasjonale saker
24. Regionreformen – St. Meld 22 (2015-2016)
25. Deltakelse i Byregionprogrammet
26. Forsvarsjefens (FMR) forslag til forsvarets langtidsplan
27. Møte med Stortingets Tromsbenk.
28. Nasjonal transportplan for 2019-2029
29. Forslag til nytt inntektssystem for kommunene
30. Landbruks- og matdepartementet: Forslag til endring av konsesjonsloven, jordloven og
odelsloven- høring
31. Arktisk råd- orientering om dets arbeid

Fokus på fylkesveiene i Tromsø-området
Tromsø-områdets regionråd har også i 2016 hatt et spesielt fokus på infrastrukturen i Tromsøområdet. Infrastruktur som fylkesveier og kommunale veier. Asfaltering, trafikksikring og
begrensning av forfallet på fylkesvegene har fått spesiell oppmerksomhet gjennom uttalelser både til
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nasjonale og regionale myndigheter, det vises for øvrig til oversikt over saker som er behandlet i
regionrådet i 2016.
Veistandard og trafikksikring har stått som et av de viktigste infrastrukturtiltak på dagsordenen til
regionrådets Infrastrukturutvalg siden dette ble etablert i januar 2012.

Mastergradsstipend
Regionrådets mastergradsstipend ble også utlyst i 2015. Vi
mottok tre søknader. Stipendutvalget valgte å tildele hele
stipendet på kr. 30.000 til en søker. Tittelen på
masteroppgaven som ble tildelt:
«Å være sykepleier i Tromsø kommunes ytterdistrikt. Gir
dagens modeller for organisering av pleie og
omsorgstjenester et tilstrekkelig rom for faglig autonomi og
samhandling?»
I oppgaven tok masterstudenten utgangspunkt i følgende problemstilling: Gir dagens modeller for
organisering av pleie- og omsorgstjenester i Tromsø kommune distriktssykepleiere et tilstrekkelig rom
for faglig autonomi og samhandling?
Formål med oppgavens casestudie var: Hovedformålet med studien er å utforske og beskrive hvilke
utfordringer sykepleiere i Tromsø kommunes ytterdistrikt, heretter omtalt som distriktssykepleiere,
står overfor i sitt daglige virke.

Arbeidsutvalget
Regionrådets arbeidsutvalgs mandat er regulert i regionrådets vedtekter, § 4. Det har
ikke vært avholdt møter i utvalget i 2016.

Administrativt utvalg
Administrativt utvalg, har som formål sammen med regionrådets daglige leder å planlegge
regionrådsmøtenes saksportefølje samt forberede og iverksette vedtak fattet i regionrådet som
trenger politisk behandling i den enkelte kommune. I 2016 har det vært avholdt fem møter og
behandlet 19 saker i administrativt utvalg.
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Regnskap og budsjett
Arbeidsgiveransvaret tilligger Tromsø kommune som utbetaler lønn for daglig leder. Utgiftene til
daglig drift dekkes denne gjennom tilskudd fra deltakerkommunene. Det ordinære tilskuddet fra
Balsfjord og Karlsøy var i 2016 på henholdsvis kr. 177.000 og kr. 158.000. Tromsø kommunes
egenandel utgjorde i 2015, kr. 542.000 inklusive arbeidsgiveravgift og pensjon.
Ansvar for kontroll av regnskapet påligger Tromsø kommune. Regnskapet for 2016 er revidert av
Kom Rev NORD. Kommunestyret behandlet regnskapet i juni måned.
Regionrådets budsjett for 2016 ble godkjent av regionrådet i møtet i 5. november 2015.
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