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NORGE

Troms er ett av tre nordnorske fylker, har 24 
kommuner og dekker et landareal på nesten 
26.000 km². 

Troms har nesten 162.050 innbyggere 
(2014),  og fylkets tre byer er Tromsø 
(72.066), Harstad (24.441) og Finnsnes  
(11.557, inkludert Lenvik kommune).

 L Visste du at...

•	 det	bor	folk	fra	144	nasjoner	i	Troms?

•	 Troms	fylke	grenser	til	Sverige	og	Finland?

•	 	det	historisk	sett	var	tre	hovednasjonaliteter	
i	Troms:	nordmenn,	samer	og	kvener?

•	 	samene	er	den	største	urfolksgruppen	i	
Barentsregionen	(Sverige,	Finland,	Russland	
og	Norge)?

Troms 
68 – 70°N

Bak Qr-koden finner du en fantastisk 
film om sjarmerende troms...

mer om troms
http://foto.nordnorge.com
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Fantastiske skiopplevelser i Lyngen. 
(Foto: CH / www.visitnorway.com)

Vakre Sommarøy. (Foto: CH / www.visitnorway.com)

Bypuls i Tromsø. (Foto: Svein Petter Aagård / www.visitnorway.com) 



Fylkestinget  i Troms. (Foto: Troms fylkeskommune)

Visjon
Troms fylkeskommune arbeider kontinuerlig for 
å videreutvikle fylket som en god region å leve i.  
Det er også et mål å synliggjøre nordområdene  
som en attraktiv region for befolkning og næringsliv. 

Fylkeskommunale	oppgaver	og	ansvarsområder
Fylkeskommunen utfører definerte oppgaver på 
tvers av kommunene, og initierer og koordinerer 
regionale, politiske og administrative tjenester. 
Noen av oppgavene inkluderer: 
- Drift av videregående skoler, videreutdanning
- Offentlig transport og skoletransport
- Vedlikehold av ca. 3000 km fylkesveier
- Kulturarv, folkehelse
- Tannhelsetjeneste
-  Støtte til næringsmessig, sosial  

og økonomisk utvikling
- Forvaltning  av regionale prosjektmidler

Fylkestinget
Fylkets øverste politiske organ består av 37 
folkevalgte medlemmer, som velges for fire år 
av gangen. Representantene utgjør fylkestings-
komiteer, som forbereder saker som legges frem 
for fylkestinget.

Fylkesmannen
Fylkesmannen i Troms arbeider aktivt for at 
Stortingets og regjeringens vedtak, mål og 
retningslinjer blir gjennomført til beste for 
innbyggerne. En sentral oppgave er å medvirke 
til samordning og effektivisering av den statlige 
virksomheten i Troms.

Visjon og funksjon
nøkkelen ligger i tolerant, nytenkende og løsningsorientert regional styring.



USAs utenriksminister, Hillary Clinton visited Tromsø in June 2012 (Foto: Andrea Gjestvang, Utenriksdepartementet)
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 L fylkesrådet i troms

Fylkesrådet er et folkevalgt styringsorgan, som 
er direkte eller indirekte avhengig av støtte fra 
fylkestinget. Fylkesrådet er ansvarlig for fylkes- 
administrasjonen. Hvert fylkesrådsmedlem er  
ansvarlig for sine saksområder samt for én eller  
flere avdelinger.  

 L stabssjefen

Stabssjefens kontor er en administrativ støttefunk-
sjon til fylkesrådet, og assisterer med koordinering 
av fylkesrådets daglige gjøremål og koordinering av 
disse områdene mellom politisk og administrativt nivå:

•	 Internasjonale relasjoner

•	 Nordområdepolitikk

•	 Regionalpolitikk 

•	 Informasjon og PR

•	 Strategisk planlegging

 L Norsk styresett

Norge har en tredelt politisk 
styringsstruktur:

•	 Stortinget

•	 19 fylkeskommuner

•	 428 kommuner



Nord-Norges Europakontor er lokalisert like ved  
Europakommisjonen i Brüssel. (Foto: Thor-Wiggo Skille)

Troms fylkekommune er representert i en rekke 
internasjonale organisasjoner og nettverk for å 
kunne bidra til og påvirke politiske og økono-
miske saker og programmer som er relevante 
for utviklingen av regionen, for eksempel en 
organisasjon som Northern Sparsely Populated 
Areas Network (NSPA).

Europa
Det er viktig for fylkeskommunen å  
bidra i internasjonalt samarbeid.

 L Nord-Norges europakontor

•	 	Er	lokalisert	i	Brüssel	og	eies	av	Nordland,	
Troms	og	Finnmark	fylkeskommuner

•	 	Opererer	som	link	mellom	Nord-Norge	og	
relevante	partnere	og	institusjoner	i	EU	og	EØS

•	 	Skaffer	til	veie	informasjon	og	ekspertise,	
og	samarbeider	med	nettverk	i	EU	og	EØS

•	 Besøk	northnorway.org	for	mer	informasjon

Klimaendringer og nordområdenes 
rike naturressurser har bidratt til et 
skifte i nasjonal og internasjonal 
politikk, med tanke på utfordringer 
og muligheter i nord. Nordområdene 
tiltrekker seg stadig større oppmerk-
somhet fra alle involverte parter.

Et hovedmål med Troms fylkeskom-
munes internasjonale arbeid er å øke 
fylkets potensial for økonomisk vekst 
og konkurranseevne. Gjennom vårt 

internasjonale engasjement ønsker 
fylkeskommunen å sikre miljø og bo-
setting, kultur og næringsutvikling sett 
i en moderne, global sammenheng. 

En viktig strategi for å oppnå dette 
er å delta i relevante programmer og 
nettverk, som finansieringsprogram 
for Barentsregionen, Nordkalotten, EUs 
grenseoverskridende samarbeidspro-
gram/Interreg og andre programmer 
og nettverk innenfor EU og EØS.

EU-konferanse om arktisk olje og gass. (Foto: Andreas Østhagen)

norDområDEnE
Vår region har i århundrer vært et område med fredelig  
samkvem og gjensidig samarbeid med våre naboland.



Fylkeskommunen er også medeier i Barents-  
sekretariatet, et kompetansesenter for norsk- 
russiske relasjoner og grenseregionalt samarbeid.

Internasjonalt	bilateralt	samarbeid
Troms fylkeskommune har inngått formelle 
avtaler om politisk, økonomisk og kulturelt  
samarbeid med  fire russiske regioner:  
Arkhangelsk, Murmansk, Karelia og Komi,  
samt den svenske regionen Norrbottens län.

BarEnTs-
rEgionEn

 L fakta om Barentsregionen

•	  13 administrative enheter i Russland, Finland, 
Sverige og Norge utgjør Barentsregionen 
(www.barents.no) og Barents regionråd 
(www.beac.st)

•	 5,5 millioner innbyggere

•	  1,7 million km2 – større enn Italia, Frankrike 
og Spania til sammen Internasjonal utveksling er et viktig satsingsområde for Troms fylke. Samarbeidet med Gymnas nr. 1 

i Murmansk gjør det mulig for norske 17- og 18-åringer å studere et år i Russland. (Foto: Bjarne Berg)

Troms er et aktivt medlem i Barents 
regionråd og deltar i en rekke nettverk  
i Barentsregionen.



Tromsø internasjonale filmfestival er blitt populær blant filmelskere og er også en viktig møteplass for 
norsk og internasjonal filmindustri. Fra en forsiktig start i 1991 rundet antall solgte billetter hele 58.167 i 2014. Og utendørs på 
Snøkinoen er alle forestillinger gratis gjennom hele festivaluken. (Foto: Ingun A. Mæhlum/TIFF)



Parade gjennom Tromsøs gater med deltakere fra Den inter-
nasjonale amatørteaterfestivalen, Tromsø Dialog 2011. 
(Foto: Gatemagasinet Virkelig)

Riddu Riđđu er en årlig, internasjonal urfolksfestival i den 
sjøsamiske bygda Kåfjord i Nord-Troms. 
(Foto: Ørjan Bertelsen)

Festivaler
Festivalturisme er en spennende og voksende 
næring, som tiltrekker seg besøkende fra hele 
verden – gjennom hele året og til alle deler av 
fylket. Populære festivaltemaer er film, ulike 
musikktyper og litteratur.

Natur
Fylkets vakre natur bringer tusenvis av turister til 
Troms hvert eneste år, og reiselivsindustrien er i 
konstant vekst og utvikling.

Kulturelt	mangfold
Vår multikulturelle region er påvirket av norsk, 
samisk og kvensk kultur, i tillegg til kulturer fra 
andre deler av verden. 

Fylkeskommunen har ansvar for utvikling og 
bevaring av lokal kultur, kulturarv og kultur- 
minner. Kombinasjonen kultur og næring er en 
sterk trend og en viktig faktor for økonomisk 
utvikling og bærekraftig bolyst i regionen.

møTEr frEmTiDEn
Vårt mål for regional næringsutvikling er å skape innovativ og  
fremtidsrettet aktivitet og generere nye arbeidsplasser.



Første dag på campus for studenter ved Universitetet i Tromsø.
(Foto: Kim G. Skytte)

Kongsberg Satellite Services er et norsk selskap med unik 
lokalisering for å kunne tilby bakkebasert romteknologi for 
satelitter i kretsløp i polare strøk.
(Foto: Kongsberg Satellite Services AS)

Nye	transportkorridorer	i	nord
Troms fylkeskommune arbeider for å utvikle  
infrastrukturen langs våre øst-vestlige transport-  
korridorer. Maritim logistikk er en svært viktig 
dimensjon i utviklingen av regionen, særlig fordi 
en forventet økning i godstransporten krever en 
effektiv og miljøvennlig sjørute mellom Europa, 
via Nordvest-Russland, og Det fjerne østen.

Kompetanse	for	fremtidig	utvikling
Universitetet i Tromsø er verdens nordligste og 
en nøkkelinstitusjon i Troms. Det tiltrekker seg 
lærekrefter, forskere og mer enn 10 000 studenter 

fra 67 nasjoner verden rundt. Universitetet har 
også partneravtaler med en rekke nasjonale og 
internasjonale universiteter.

Forskning og utdanning spiller en viktig rolle 
for næringsutvikling i Troms. Imponerende 
resultater innen bioteknologi og satellitt- og 
romfartsteknologi er eksempler som viser dette. 
Ulike næringer er sterkere integrert i den globale 
økonomien, og dermed også mer gjensidig 
avhengig av globale markeder og internasjonale 
konjunkturer enn noen gang før.



Oljeplattformen Polar Pioneer på teknisk vedlikehold i Tromsø i 2011. Troms er rikt på naturressurser, og vår unike 
beliggenhet gir store fordeler innenfor energiproduksjon, fiskeri, akvakultur og turisme. Vi fokuserer på bærekraftig 
forvaltning av naturressurser. (Foto: Yngve Olsen Sæbbe)



Brosjyren er utgitt på norsk, 
engelsk og russisk. 

Utgiver: Troms fylkeskommune
Design: Rød Tråd AS
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Troms fylkeskommunes våpen er en griff  
– et fabeldyr som er halvt løve og halvt ørn. 
Symbolet har lange historiske tradisjoner i 
Troms, først brukt av Bjarkøy-slekta, en av  
Norges rikeste og mektigste slekter på 1200- 
og 1300-tallet. Deres landområder omfattet 
store deler av dagens Troms fylke.  Derfor ble 
merket vedtatt som fylkesvåpen. Griffen sym-
boliserer ørnens mot og løvens styrke.

Troms fylkeskommune
Postboks 6600
9296 Tromsø

www.tromsfylke.no
postmottak@tromsfylke.no

Tel  +47 77 78 80 00




