
 
Tromsø-områdets regionråd 

Postboks 6900 

9299 Tromsø 

 

Troms fylkeskommune 

Postboks 6600 

9296 Tromsø 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, den 28.04.2010 

 

INNSPILL TIL REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 

 
Tromsø-områdets regionråd har følgende innspill til Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-

2013. 

 

Først vil regionrådet få lov til å takke for en vel gjennomført samling, 26. april 2010, i fylkestingsalen. 

 

Tromsø-områdets regionråd har følgende innspill (her følges samme temainndeling som ved ovenfor 

nevnte samling). 

 

I: ”Bred” RUP mht mål, delmål og strategier eller smalere? 

Tromsø-områdets regionråd har her landet på at regionalt utviklingsprogram må opprettholde 

samme bredde, men spisses på noen områder og ha en klar strategi i forhold til f.eks 

infrastruktur og næringsutvikling, infrastrukturtiltak som bredband, IKT, utdanning og 

kompetanse. 

- Næringsutvikling må være ett område som spisses i programmet. Viktige områder her er 

som nevnt i fylkesplanen 

a) ressursbaserte næringer 

b) kunnskapsbaserte næringer. 

 

I denne prosessen må en ha sterkt fokus på å nyttiggjøre seg den kunnskapen som allerede 

finnes i eksisterende infrastruktur som innovasjonsmiljøer, næringshager, 

kunnskapsparker/næringsparker og andre innovasjonsmiljøer. 

 

 

II: Innspill på egne satsinger fra partnerskapet 

Tromsø-områdets regionråd har følgende innpill til Regionalt utviklingsprogram for Troms 

2010-2013.. 

 

Regionrådet støtter strategier og tiltak knyttet til hovedmålsettingen om at Troms fylke skal ha 

robuste og attraktive lokalsamfunn, der det er et samspill mellom by og distrikt. 

Videre vil regionrådet påpeke at en viktig forutsetning for å kunne opprettholde 

hovedmålsettingen om robuste lokalsamfunn er at kommunene har et godt planverk, herunder 

kommuneplan. Det er ikke alle kommuner som har de nødvendige ressurser, verken når det 

gjelder økonomi og kompetanse for å kunne utvikle slike planer. Derfor må regionalt 

utviklingsprogram kunne brukes til å hjelpe disse kommunene som mangler den nødvendige 

økonomi og kompetanse.  

Herunder må følgende forhold tas i betraktning: 



1. Troms fylkeskommune må synliggjøre tiltakssonen for Nord-Troms-kommunene 

2. Kompetanseheving for kvinner og ungdom bør knyttes opp til nordområdesatsingen. 

3. Regionrådet er enig med direktøren for Innovasjon Troms om at regionalt 

utviklingsprogram bør ha et sterkt fokus på legge til rette for en større andel kvinnelige 

arbeidsplasser i offentlig sektor 

4. Programmet bør også ta opp i seg tilretteleggende tiltak for å få flere kvinner inn i høyere 

utdanning 

5. Troms fylkeskommune må også legge til rette for at den enkelte kommune kan utvikle 

egne energi- og småkraftplaner, herunder utvikling av alternative energikilder. 

6. Troms fylkeskommune, sammen med kommunene i Troms, har gjennomført en 

formidabel satsing på bredbåndsområdet, jfr. Bredbåndsfylket Troms. Nå er ”stamveien” 

på plass. Det gjenstår imidlertid en stor oppgave, den interne utbyggen av fibernett i de 

enkelte kommuner. I dette arbeidet vil gjennomføringen av prosjektet ”Folkebreibåndet” 

være av svært viktig for å kunne realisere fibernett i den enkelte kommune. 

7. Regionrådet mener også det er viktig at fylkeskommunen gjennom regionalt 

utviklingsprogram prioriterer tiltak som gjør det mulig å gjennomføre nødvendige 

investeringer i fylkesveger og riksveger som har næringstransport, som muliggjør en rask, 

sikker og skånsom transport av fisk, landbruksprodukter, og andre varer og tjenester.  

8. Tromsø-områdets regionråd ønsker at det legges til rette for å kunne søke midler til 

utredning av lokal og regional næringsvirksomhet. 

9. Kommunale fibernett vil slik regionrådet ser det gjøre det lettere å gjennomføre 

desentralisert utdanning for gammel og ung. 

10. Fylkeskommunen bør legge til rette for at små kystkommuner skal kunne utvikle gode 

kystsoneplaner. 

11. I denne sammenhengen er det særs viktig at Troms fylkeskommune søker å utvikle 

effektive samhandlingsmodeller som kan være retningsgivende slik at den enkelte 

kommune sammen med fylkeskommunen kan foreta rask behandling av 

oppdrettsnæringen i spørsmål om etablering, herunder lokalitetssøknader, osv,  jfr. 

Trøndelagsmodellen.   

 

 

III: Synspunkter på virkemiddelvedlegg og behov for samordning av virkemidler 

- Tromsø-områdets regionråd er glad for den oversiktlige og gode oppstillingen av 

virkemidlene. Denne er så bra at den burde kommuniseres elektronisk til de enkelte 

kommuner, i minste fall legges ut på fylkeskommunens nettsted. 

 

 

Tromsø-områdets regionråd mener at man gjennom dette skriftlige innspillet har fått markert sine 

prioriteringer til nytt Regionalt utviklingsprogram for Troms 2010-2013. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Bent Gabrielsen 

Leder for Tromsø-områdets regionråd  

                                                              Yngve Voktor 

       Daglig leder for Tromsø-områdets regionråd 

 


