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Forord

Fylkesrådet har som mål å føre en næringspolitikk som tilrettelegger for et nyskapende,
kunnskapsbasert og miljøvennlig næringsliv som bidrar til at folk skal bo og leve det gode liv i
hele Troms.

Rapporten Regional Næringsutvikling i Troms 2016 viser både omfang og ikke minst
bredden i det fylkeskommunale næringsrettede utviklingsarbeidet. Rapporten søker å få fram
tiltak og aktiviteter som skal bidra til å møte fylkets utfordringer, med særskilt fokus på
synergier og sammenhengende innsats over tid.

Det er høy prosjektaktivitet både på lokalt og regionalt nivå i fylket. Gjennom aktiv bruk av
kompetanse, arena og utviklingskapital stimuleres det til vekst i både nyopprettet og etablert
næringsliv, i tillegg bevilges det tilretteleggende midler som kommer befolkning og
næringslivet i Troms til gode.

Fylkes rådet er bekymret for at det regionale - og kommunale handlingsrommet for utvikling
står under press. Fylkesrådet vil prioritere dokumentasjon av effektene og argumentasjon for
videreføring av utviklingsressurser i dialogen med nasjonale myndigheter.

For å forsterke effekten av de regionale utviklingsmidlene, fokuseres det på prioriteringer i en
situasjon der rammebetingelsene har endret seg. Samarbeidet med fylkets partnerskap blir i
denne sammenheng viktigere og de strategiske satsingene vil bli samordnet bedre for å sikre
at alle drar i samme retning. Strategi for næringsutvikling vil bli et redskap i dette arbeidet.

Tromsø, mai 2017

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms
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Om rapporten
Rapporten beskriver hovedlinjene i det næringsrettede utviklingsarbeidet som Troms
fylkeskommune har gjennomført i 2016. Utgangspunktet for næringsetatens innsats i 2016 er
Fylkesplan for Troms 2014 - 2025, Fylkesplanens handlingsprogram 2015 - 2018, og de
næ ringsspesifikke sektorstrategiene.

For å illustrere bredden og mangfoldet i det næringsrettede utviklingsarbeidet starter rapporten
med en tidslinje over et utvalg av aktiviteter, resultater og prosesser som fylket ved
næringsetaten bidro til i løpet av fj oråret. Så følger en beskrivelse av rammebetingelse ne og
premisser for næringsutvikling . Både det potensialet fylket har for utvikling og vekst og de
utfordringene som preger vår region vil bli omtalt. I rapporten beskrives også de verktøyene
som næringsetaten har tilgjengelig for utvikling av næring og samfunn i Troms; herunder de
strategiske næringssatsingene som er identifisert g jennom arbeidet med Strategi for
næringsutvikling i Troms (SNU).

I 2016 har næringsetaten gjennom tilgjengelige midle r bidratt med støtte til en rekke initiativ
og prosjekter . Noen av prosjektene er nærmere beskrevet i rapporten. En egen sekvens i
rapporten gir en oversikt over økonomiske disponeringer og nøkkeltall for 2016. Denne
oversikten er tilgjengeliggjort på nett . Rapporten beskriver også eksempler på realisering av
næringspotensial innen utvalgte strategiske næringssatsinger. Avslutningsvis presenteres en
oversikt over relevante evalueringer og nyvinninger fra 2016.
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Rammebetingelser for utvikling
Det næringsrettede utviklingsarbeidet bygger på mål og strategier definert i Regional
planstrategi for Troms 2016 – 2019 . Dette innebærer blant annet Fylkesplan for Troms 2014
– 2025 , i tillegg til d e sektorvise planer og strategier som er vedtatt for de viktigste næringene
i Troms. En kelte strategier har et tverrsektorielt nedslagsfelt, eksempler på dette er Regional
klim a - og energistrategi for Troms , Arktisk innov asjon - FoU - strategi for Troms . Også Strategi
for næringsutvikling (SNU), som er under utarbeidelse legger grunnlaget for det strat egiske
arbeidet. Dette sikrer en utvikling i tråd med fylkestingets vedtatte planer og som også er
tilpasset næringenes og samfunnets behov, slik de kommer til uttrykk gjennom utstrakt
samhandling med øvrig virkemiddelapparat, FoU - institusjoner, i nstituttsektor, kommuner og
ikke minst det utøvende næringsliv i fylket.

Næringsutvikling er grunnsteinen for øvrig samfunnsutvikli ng og det er mange som ønsker å
påvirke . Det gjennomføres forvaltningsoppgaver i henhold til se k torlover og etter oppdrag fra
tre departementer – Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD),
Kunnskapsdepartementet (KUD) og Landbruk - og matdepartementet (LMD). Samarbeid med
Norges forskningsråd (NFR), Statskog, samt andre samarbeidspartnere legger føringer på
arbeidet. Nærings etaten følger opp fylkeskommunens ansvarsområder knyttet til regional
utvikling gjennom utviklingsoppgaver som tilrettelegging for lokal og regional
bostedsattraktivitet og vekstkraft, kompetanse og entrepre nørskaps satsing. I tillegg har
næringsetaten ans var for eierskapsoppfølging på en rekke selskaper der fylkeskommunen har
eierinteresser. F ylkeskommunen er også folkevalgt næringspolitisk organ , og her bidrar
næringsetaten til politi sk e prosesser og påvirkning. Arbeidet på feltet skjer i hovedsak gjennom
høringsuttalelser, deltakelse i ulike utvalg, arbeidsgrupper og prosjekter på regionalt,
landsdels, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Fylkeskommunens næringsrettede utvi klingsarbeid skjer i tett samarbei d med flere sentrale
aktører deriblant Innovasjon Norge, kommunene og næringslivsaktører. A ktørene har ulike
roller og mandat der alle bidrar i arbeidet med verdiskapende næringsutvikling i fylket.

Forutsetningene for næringsutvik ling i Troms er
dels særegne og unike, og på noen områder
også sammenfallende med andre fylker i Norge,
men også i noen tilfeller med regioner i nordlige
Finland og S verige. I følge en OECD - studie fra
2016 gjelder dette forhold knyttet til tyn t
befolkede områder, kaldt klima, viktige
naturressurser, relativt lite landbruk, potensiale
for fornybar energi, lange avstander fra
markeder og høye transportkostnader. Andre
felles kjennetegn er blant annet utfordringer
knyttet til produktivitet og veks t, samt at
befolkningsveksten gjerne er konsentrert til
utvalgte områder, gjerne bysentre.

I 2016 har det vært fokus på nabosamtalene
med Finnmark og Nordland fylkeskommuner.
Næringsetaten har i løpet av året utarbeidet og
levert analyser og vurderinger om nærings - og
samfunnsutvikling med fokus på de muligheter
og trusler s om forpliktende samarbeid vil kunne
utløse.

G jennom Byregionprogrammet er det også
utarbeidet samfunnsanalyser og rapporter for tre

geografiske regioner i Troms fylke. D et har også vært et særlig fokus på byene i Troms’ rolle

Tiltakseksempel:

Ta lentfull u ngdom

IT - bedriftenes behov for kompetanse
samsvarer i stor grad med en gruppe
mennesker som pr. i dag står utenfor det
tradisjonelle arbeids - og
utdanningssystemet .

Gjennom prosjektet Kunnskapstrening IT
i regi av Studiesenteret.no (1,822 mill.
kr) kobles unge talenter, som står
utenfor skole og arbeidsliv, men som har
etterspurte digitale ferdigheter, med IT -
bedrifter og ledende akademia. Denne
utviklings - og læringsmodellen i
prosjekt et viser allerede gode resultater
d er unge som har droppet ut av skolen
allerede er i fu ll gang med
kunnskapstreningen.

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2967/regional-planstrategi-2016-2019.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2967/regional-planstrategi-2016-2019.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1962/fylkesplan-2014-25_nettversjon-1.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/1962/fylkesplan-2014-25_nettversjon-1.pdf
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/planlegging/planer-og-strategier/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/om-fylkeskommunen/etatene/stabssjefen/internasjonal-avdeling/vare-prosjekter/felles-oecd-studie-mellom-nord-norge-nord-sverige-og-nord-finland/
http://www.kunnskapstrening.no/om.html
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99061316/13-06-2016#t=6m35s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/DKTR99061316/13-06-2016#t=6m35s
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som motorer for den regionale utviklingen. I Sør - Troms har kommunene i Ofoten identifisert
petroleum, sjømat og reiseliv som viktige satsingsområder. I Finnsnesregionen er fokuset på
forsvar, sjømat og reis eliv, mens Tromsøregionen er orientert mot mat fra sjø og land,
opplevelsesnæringer, industrimiljø og næringsklynger.

Utenfor rammen av dette programmet har fylkeskommunen over tid bidratt til en egen satsing
i Nord - Troms som er innrettet mot entreprenørs kap, kompetanse og boligutvikling. Etaten har
også gjennomført analyser av omstillingsutfordringer i Dyrøy og Kvænangen kommuner .
Analysene ligger til grunn for vurdering av omstillingsstatus for disse kommunene.

Fortrinn og utfordringer for næringsutvikl ing i Troms
Troms har store fortrinn gjennom sin sentrale geografiske beliggenhet i nordområdene.
Regionen har de senere år fått økt oppmerksomhet med særskilt fokus på rike energi - og
marine ressurser og klimaendringer som fører ulike utfordringer. Region en har som følge av
dette store muligheter for økt økonomisk aktivitet gjennom blant annet energiutnyttelse,
havbruk, fiskeri, forskning og skipsfart. Dette gir muligheter for flere arbeidsplasser og økt
velferd i nord og for nasjonen. Det ligger også en s tyrke i nærhet til nabolandene Sverige,
Finland og Russland – med gode muligheter for grense over skridende samarbeid og felles
løsninger.

Kunnskap og kompetanse er et av Troms store fortrinn i nasjonal og internasjonal sammen -
heng. Troms har store kunnskapsmiljø i og
tilknyttet og Ui T – Norges arktiske universitet.
Universitetet er det tredje største i Norge målt i
antall studenter , og har sitt hovedsete i fylket .
Universitetet er en viktig samarbeids partner og
medspiller i fylkeskommunens utvikli ngs arbeid. I
tillegg har Troms en godt utviklet instituttsektor og
er verdensledende på felter som eksempelvis
rom/jord, i tillegg til å ha en god FoU - o g
innovasjons infrastruktur. Troms er tilholdssted for
Arktisk råds sekretariat, næringslivsforumet
Ar ctic Economic Council. Konferansen Arctic
Frontiers er et annet eksempel på en viktig
internasjonal utviklingsarena. Nærheten til, og
muligheten for deltakelse på slike internasjonale
arenaer og nettverk bidrar til drivkraft for regional
utvikling i fylket og regionen. Ikke minst tilføres
det ny kompe tanse, nye innovative ideer og
løsningsforslag . Dette gir fylket muligheter til å
påvirke utviklingen av nærområder på egne
premisser.

Universitetet, Universitetssykehuset Nord - Norge
og Forsvaret bidrar til sammen med flere tusen arbeidsplasser i fylket og er eksempler på
offentlige arbeidsplasser som preger næringsstrukturen flere steder i fylket. For øvrig er
nærings tettheten i alle kommunene i Troms lavere enn landsgjennomsnittet, de t vil si at
andelen offentlige arbeidsplasser er stor. Kun kommunene Tromsø, Harstad, Lenvik og Berg
tett opp mot landsgjennomsnittet. I økonomiske nedgangstider, som etter oljeprisfallet, bidrar
dette til en viss trygghet og stabilitet for stor del av bef olkningen. Næringsstrukturen i Troms
preges for øvrig i stor grad av fylkets rike tilgang på naturressurser og arbeidsledigheten i fylket
har vært og er lav. Over tid har det vært en viss reduksjon i antall sysselsatte i
primærnæringene, mens det innen hav bruk har vært sysselsettingsvekst i flere kommuner.
Troms er, sammen med Finnmark landets største sjømatregion. Troms har også et stort antall
av selskaper og forskningsmiljøer som spesialiserer seg innen bioteknologi. Den fantastiske

Tiltakseksempel:

L akselus

Lakselus er et stort problem for
oppdrettsnæringa, både økonomisk og
omdømmemessig, samtidig som bruk av
lusemiddel også kan skade miljøet . En
tildeling på 5,1 8 millioner kroner til UiT
Norges a rktiske u niversitet og prosjektet
Biologisk bekjempelse av lakselus søker
en, gjennom e n alternativ hypotese , å
løs e problemet på en mer miljøvennlig
måte.

Prosjektet er et samarbeid mellom
Universitetet og sentrale næringsaktører
i regionen - ferrosilisiumprodusent
Finnfjord AS og fiskeoppdretter
Brødrene Karlsen AS.

https://www.nrk.no/finnmark/lusekjemikalier-sprer-seg-i-fjordene-vare-1.12447205
https://www.nrk.no/finnmark/vil-knekke-lakselusa-_-og-kutte-klimagass-samtidig-1.12949116
https://www.nrk.no/finnmark/vil-knekke-lakselusa-_-og-kutte-klimagass-samtidig-1.12949116
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naturen, i tillegg ti l langvarig strategisk innsats hvor fylkes kommunen og samarbeidet med
næringen gjennom blant annet NordNorsk R eiseliv har vært sentralt, er en hovedgrunn til at
reiselivsnæringen har hatt en sterk vekst de senere årene. Økningen har vært sterkest på
vinterturisme, der også innsatsen har vært konsentrert. Det er i stor grad Tromsø som
knutepunktet som sprer gjestedøgn ut over i resten av fylket og i landsdelen for øvrig. Antall
reiselivsaktører utenfor byene har også økt de senere år.

Mange av kommunen e i Troms er preget av en -
sidig næringsstruktur, få og/eller utsatte
hjørnestensbedrifter. Mange steder ligger utenfor
pendlings avstand til større offentlig virksomhet
som kunne generert ringvirkninger, som
eksempelvis forsvar, sykehus eller regionale og
st atlige forvaltnings organer. Tre kommuner i
Troms er inne på ROBEK - listen, og dersom ut -
viklingen fremover medfører strammere økonomi
i offentlig sektor, kan dette senke nivået på
offentlig investering og aktivitet, og slik skape
ytterligere problemer fo r kommuner med
omstillingsutfordringer.

Troms har med lav arbeidsledighet og lite mobil
arbeidsstyrke enkelte utford ringer tilknyttet
rekruttering og tilgjengelighet på riktig
kompetanse. Virksomheter tvinges til å ansette
personer med annen eller lavere k ompetanse
enn ønskelig.

Næringsstrukturen i fylket er preget av små
bedrifter. Det skjer en svak nedbygging i primær -
næringene, avstand til mar kedene er store og det
er mangel på risikovillig kapital til investeringer og
nysatsinger på enkelte områder. Premissene for
næringsutvikling og næringslivet i fylket blir også
påvirket i negativ retning gjennom utfordringer

tilknyttet arealkonflikter i ky stsonen (eks. havbruk, fiskeri, petroleum) og på land (eks. reindrift),
knapphet på jord i landbruket, og generelle kapasitets - og kompetanseutfordringer til knyttet
utviklingskapasitet i næringslivet og i kommunene.

Det er også enkelte utfordringer knytt et til balansegangen mellom bruk og vern av
naturressurser, geopolitikk, språk og kultur og mangel på kompetanse og teknologiske
løsninger tilpasset Arktis. Mangel på transportinfrastruktur mellom regionen og markedene og
i øst/vest - aksen fører til utfordr inger tilknyttet grense overskridende samarbeid, økende
biltrafikk med klima gassutslipp og energiforbruk. Også mangelful kunnskap om lokale og
regionale konsekvenser av klimaendringer og tiltak for å imøtekomme disse er
problemstillinger som må løses.

En rekke miljøutfordringer som Troms deler med alle andre fylker og regioner, og som også
må løses i fellesskap er tilknyttet målet om å oppnå bærekraftige viltbestander, en
kunnskapsbasert forvaltning av fiskeressursene, begrense miljøpåvirkninger av oppdre tt og
marin forsøpling. Disse utfordringene utgjør en utfordring, men også muligheter for
næringsutvikling i Troms.

Tiltakseksempler: - Når
kapitalen blir kompetent

Troms fylkeskommune har finansiert arbeidet
med Midt - Troms prosjektet «Byregionen
Finnsnes – Samspill mellom by og bygd»
som ble ferdigstilt våren 2015.

Arbeidet er basert på K MDs byregions -
satsing. R apporten « Sjømatnæringen i
Senjaregionen/Midt - Troms » er resultat av
arbeidet . K unnskapsrapporten ble utarbeid et
av Senja Næringshage som er del av
nærings - og innovasjonsmiljøet i Troms.

Fylkeskommunen har f inansiert aktiviteten i
næringshagene i fylket over tid og på denne
måten b idratt til regional kunnskapsbygging,
som her kom til anvendelse gjennom
prosjekta rbeidet . Rapporten løfte r frem
begrepet «lavterskelklynger» for de som ikke
når opp i det nasjonale klyngeprogrammet .

Fylkeskommunen finansierte i 2016 arbeidet
med næri ngsklyngen « Sjømatklyngen
Senja » .

https://www.lenvik.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/planer/sjomatnaringen-i-midt-troms_230115_.pdf
https://www.lenvik.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/planer/sjomatnaringen-i-midt-troms_230115_.pdf
http://www.utviklingssenteret.no/index.php/referanser-enkeltsidevisning/item/11-sjomatklyngen-senja
http://www.utviklingssenteret.no/index.php/referanser-enkeltsidevisning/item/11-sjomatklyngen-senja
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Verktøykasse for næringsutvikling
Kapitlet omhandler bruken av de virkemidler som står til disposisjon i utviklings arbeidet. Det
handler om virkemidler, prosesser, forvaltning og samspillet mellom ulike innsatser.

Verktøyene næringsetaten forvalter for utvikling av næring og samfunn i Troms er flere.
Utvikling og omstilling tilrettelegges gjennom bruk av ulike økonomiske virkemidler både ti l
generell tilrettelegging, satsinger og støtte til enkelttiltak.

For å sikre en god og helhetlig næringsutvikling, har næringsetaten startet arbeidet med
«Strategi for næringsutvikling» , som i større grad sørger for at verktøyene brukes sammen
og koordin eres med hverandre. For eksempel er utvikling en i havbruksnæringen ikke til
stede uten at det tildeles tillatelser (konsesjoner) og lokalite ter gjennom forvaltningsvedtak.
Sa mtidig er det økonomiske virkemidler som muliggjør kommunale planprosesser i
kysts onen, noe som tilrettelegger for å sette tildelte konsesjoner i produksjon.

Gjennom arbeidet med «Strategi for næringsutvikling» har det vist seg at det er
hensiktsmessig å dele inn innsatsen i kategorier som sier noe om satsingens karakter og
innretning. Disse områdene er definert som følger;

Opplevelsesøkonomi : Et økonomisk system der opplevelser danner grunnlag for
verdiskaping, og der selve opplevelsen skaper samfunns - og næringsmessig verdi og
kompetanse.

Sirkulærøkonomi : Det forventes at naturressurs er blir utgangspunktet for langt flere
produkter enn i dag. Næringsverdiene utløses i koblingen mellom naturressurser, forskning
og kompetanse - ressursene forblir i økonomien utover dets opprinnelige formål.

Nærings - og innovasjonsmiljøer : Utvikling og m obilisering av forskningsbasert innovasjon
hos gründere og etablert næringsliv øker verdiskapningen i region. Utvikling av regionens
nasjonale, regionale og lokale innovasjonsinfrastruktur, utdannings - og
forskningsinstitusjoner, er derfor avgjørende for f remtiden.

Stedbunden verdiskaping : Når s ynergien mellom ulike regionale næringer omsettes til
nasjonale verdier. Med godt samspill for utvikling av industrietableringer og infrastruktur
sikres større regional andel av verdikjeden og kompetansen ivaretas.

Næringsetatens verktøykasse
Gjennom ulike verktøy som kompetanse, arenabygging og virkemidler, og disse sett i
sammenheng, forsøker næringsetaten å bidra til økt verdiskaping, næringsutvikling og
samfunnsutvikling i samarbeid med kommuner og næringsliv. Næ ringsetatens verktøykasse
består av følgende innsatsfaktorer:

Forvaltning av vannressurser i tråd med Vannforskriften for å ivareta kvaliteten og
samfunnsnyttig bruk av vann i regionen.
Tildeling av tillatelser for oppdrett av laks og ørret der målet er å øke verdiskaping på
miljø - og samfunnsmessig gunstig måte.
Tildeling av tillatelser til prøvetaking og utvinning av undersjøiske ressurser (unntatt
gass og olje)
Tromskonferansen og en rekke andre dialog arenaer
Tilskuddsmidler til regional og næringsretta utvikling. Midlene blir benyttet til ulike
utviklingstiltak der målet er styrket utviklingspotensiale og omstilling i regionen.
Kommunale næringsfond i Troms. Midlene går til prosjekter og tiltak som fremmer
verdiskaping, næringsutvikling og entreprenørska p i fylket og forvaltes av
kommunene.
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Omstillingsmidler til å styrke kommuner der det lokale næringslivet forvitrer, eller blir
kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt.
Fylkeskommunalt næringsfond – tilskudd og lån til prioriterte satsinger i
enkeltnæringer eller utpekte satsinger.
Tilskuddsmidler til distriktsbutikker med lite kundegrunnlag.
«Nasjonal stønad til breibandutbygging» forvaltet av Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er søkbar for kommuner og
fylkeskommuner. Næringsetaten koor dinerer og formidler informasjon om ordningen.
Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket går til tiltak som
bidrar til å styrke rekrutteringen til landbruket og til etter - og videreutdanningstilbud for
næringsutøvere.
Tilskuddsmidle r til kommunalt næringsretta infrastruktur og stedsutvikling. Midlene
benyttes til å o pprettholde og utvikle kommunenes mulighet til å yte god
samfunnsservice og tilby gode levekår for innbyggere i fylket, samt tilrettelegge for
lokalt næringsliv.
Virkemidler for FoU og innovasjon i Troms (VIT) der målet er bedre samhandling
mellom næringsliv og forskning gjennom økt forskningsbasert innovasjon og
verdiskapning i næringslivet i Troms.
Regionalt forskningsfond Nord (RFF) mobiliserer til økt FoU - innsa ts og styrke
forskning for innovasjon og utvikling i virksomheter i regionene.
Regional transportstøtte som reduserer konkurransemessige ulemper som følger av
lange transportavstander, vanskelige transportforhold og spredt bosetting.

Fra verktøykasse til aktiviteter – et lite utvalg
I det følgene beskrives et utvalg av aktiviteter (se tidslinje s.5 ) for å
vise bredde og mangfold i arbeidet .

I januar avholdt Fylkesmannen i Troms konferansen « Grønt
reiseliv » der Næringsetaten var medarrangør. Temaer som
bygdeutvikling, næringsutvikling, reiselivstrender og
lønnsomme opplevelser ble diskutert. Småskala
reiselivsbedrifter, gårdbrukere, kommuner, forvaltning, FoU,
destinasjonsselskaper og andre interesserte i f ra hele Troms deltok og fylkesråd for
helse, kultur og næring var en av hovedinnlederne.
Arctic Frontiers konferansen i slutten av januar samlet godt over 2.000 deltakende fra
alle de arktiske land og verd en forøvrig. Konferansens tema var industri og miljø – og
mye handlet om samspillet mellom industri og næringsutvikling i de arktiske områder,
og de forholdsregler som må tas for å bevare de unike miljøforholdene i nord -
områdene. Næringsetaten og fylkesråd for helse, kultur og næring er sterkt involvert i
arrangementet, både som bidragsyter til programmet og som sponsor.
I april bevilget fylkesrådet støtte til NordNorsk Reiseliv AS med formål å videreutvikle
det samiske reiselivet i Nord - Norge . Samisk kultur og historie er en enorm ressurs for
Nord - Norge og skal kunne være hovedgrunn for en reise til Nord - Norge . Ønsket er at
flere vil oppleve Nord - Norge nettopp på grunn av samisk kultur, noe som vil bidra til
økt sysselsetting innenfor den samiske delen av reiselivsnæringen på helårsbasis.
Fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark har gått i sammen om et fel les
forskningsfond – Fondsregion Nord - Norge . Målsettingen for fondet er å styrke
forskning for regional innovasjon og utvikling. Fondet mobil iserer til økt FoU - aktivitet i
regionen og bidrar til utvikling av gode og konkurransedyktige FoU - miljøer.
Årskonferansen for Regionale forskningsfond ble avholdt i Trondheim med over 100

https://prosjekt.fylkesmannen.no/Gront-reiseliv/Nyhetsbrev/Konferanse-i-Tromso-14-og-15-januar-2016-Gront-reiseliv-gards--og-bygdeturisme-i-Troms---reiselivsperler-pa-en-snor/
https://prosjekt.fylkesmannen.no/Gront-reiseliv/Nyhetsbrev/Konferanse-i-Tromso-14-og-15-januar-2016-Gront-reiseliv-gards--og-bygdeturisme-i-Troms---reiselivsperler-pa-en-snor/
http://www.arcticfrontiers.com/
http://tromsfylke.no/#/innhold/presse/pressemeldinger/pressemeldinger-2016/samisk-reiseliv-skal-trekke-flere-turister-nordover/
http://www.regionaleforskningsfond.no/prognett-nordnorge/Om_fondsregion_NordNorge/1253953709201


11

deltakere. Viktige og relevante temaer for forskningsfondene sto på programmet, og
diskusjoner og gode samtaler foregikk både innenfor programmet og i pausene.
I juli godkjente fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad og fylkesråd for helse, kultur
og næring i Troms, Willy Ørnebakk en samarbeidsavtale . Økt vekst og innføring av
produksjonsområder i lakseoppdrett fra 2017, øker behovet for godt samarbeid i
havbruksforvaltningen. Havbruks næringen i Finnmark og Troms er i sterk ve kst og
regionen er størst på oppdrett av laks og ørret i landet. Det forventes en betydelig
økning i produksjonen i årene som kommer. Regionen er også landets største i
landinger av villfisk.
S ommeren 2016 signerte fylkeskommunene Troms, Finnmark og Nordland en treårig
avtale med Arctic Race of Norway , som gir arrangørene 15 millioner kroner i året i
støtte. Sykkelrittet var i 2016 delt opp i fire etapper, fra Fauske til Rognan, fra Mo i
Rana til Sandnessjøen, fra Nesna til Korgfjellet og fra Polarsirkelen til Bodø.
Begivenheten har hatt og vil gi positive ringvirkninger for hele Nord - Norge.
Tromskonferansen 2016 ble arrangert i oktober med 129 representanter fra
kommunene i hele fylket og fra nabokommuner i nabofylker, virkemiddel apparatet,
universitetet og en rekke politikere. De to konferansedagene var delt opp i fire deler;
«Sjømatnæringe ne: Videre vekst og utvikling i nord», «Regional utvikling gjennom
utdanning, forskning og innovasjon», «Grenseløs utvikling i nord» og «Digital utvikling
gir muligheter». I tillegg ble årets næringspris for Troms delt ut til Kvæfjord kommune
som har gjort seg bemerket på næringsfronten på flere måter. Næringsetaten i Troms
fylkeskommune er arrangør av konferansen.
VIT er en virkemiddelordning som ble etablert i samarbeid og med finansiering fra
Troms fylkeskommune og Norges forskningsråd. VIT er etterfølgeren til VRI - Troms.
Virksomheter fra alle bransjer kan søke støtte fra VIT, og leverandørindustri, reiseliv,
marine ressur ser og rom / jord vil bli prioritert. VIT - virkemidlene er tilpasset
virksomheter med forskjellige behov og innebærer blant annet støtte for å dekke kjøp
av forskningstjenester, personmobilitet gjennom studenter i bedrift og næringsmentor -
stillinger, kompet ansemekling og klyngesamarbeid.
Fylkeskommunene forvalter tildeling av akvakulturtillatelser etter akvakulturloven. I
2016 ble det bla nt annet tildelt lokaliteter til 10 tillatelser der forutsetningen er såkalt
«grønn drift». Grønn drift innebærer at oppdretteren påtar seg å drive anleggene med
strengere miljøkrav enn normalt. De 10 grønne tillatelsene muliggjør økt produksjon
av laks og ørret i Troms i størrelsesorden 12.000 tonn – som i sin tur utgjør om lag .

http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/2161/signert-avtale-av-18-07-16.pdf
http://tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/hele-nord-norge-trakker-til-for-arctic-race-of-norway/
http://www.letour.com/arn
http://tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/kvaefjord-vant-arets-naeringspris/
http://vit-troms.no/
http://kystplantroms.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=770bf76e9b1040448d0732c1d561690f
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Finansieringskilder
I tillegg til egne midler forvalter Troms fylkeskommune midler fra andre kilder. Av de eksterne
er den største delegerte rammen fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet KMD. Av
disse midlene går størsteparten til prosjekter innenfor «opplevelsesøkonomien». De øvrige
eksterne midlene delegeres fra Kunnskapsdepartementet, No rges forskningsråd, Landbruks -
og matdepartementet og Statskog. Sammen med de fylkeskommunale midlene har disse
midlene har i all hovedsak gått til næringssatsinger innenfor området «nærings - og
innovasjonsmiljø».

Bevilging for 2016 for postene 60 og 61 er 167,94 millioner kroner og med renter og utbytte fra
Innovasjon Norge som tilfaller ordningen, utgjør tilgjengelige midler totalt 183,7 millioner
kroner. Tabell 1 viser fordelingen på hovedprioriteringer og hvem s om er forvalter.
Bedriftsrettede tiltak er prioritert og Innovasjon Norge Arktis fikk delegert totalt 57,33 millioner
kroner noe som tilsvarer 34% av tildelt bevilgning fra KMD. I denne delegerte bevilgningen er
det øremerket 6,5 millioner kroner til kreative næringer noe som er ei videreføring og
forsterkning av ei allerede i igangsatt satsning. Kommunene i Troms er prioritert gjennom
tildelinger av kommunale næringsfond på samme nivå som tidligere år samt opprettholdelse
av sa tstingen på kommunale grunnlagsinvesteringer . Dette betyr at om lag 23% av årets
bevilgning går til kommunene. Rammen for regional nærings - og samfunnsutvikling er om lag
71,1 millioner kroner. Det er prioritert at en så stor del av midlene som mulig skal være søkbare.
Med den hensikt at en ikke utelukker gode og viktige prosjekter for utvikling en av Troms. Et
resultat av at Troms allerede har et svært godt utbygd bredbåndsnett ble det prioritert 2,0
millioner kroner til ei digital satsning gjennom prosjektet Digital Agenda Troms .

http://www.tromsfylke.no/#/innhold/nyheter/kulturnaeringene-i-troms-naermer-seg-en-milliard-i-verdiskapning/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/naeringsutvikling/tilskuddsordninger/regionale-utviklingsmidler/kommunale-naeringsfond/
http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/naeringsutvikling/tilskuddsordninger/regionale-utviklingsmidler/kommunale-grunnlagsinvesteringer/
http://www.digitalinkubator.com/
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Tabell 1 – hoved disponeringer for 2016 for postene 60 og 61 (i hele mill.kr)

Hovedprioritering

Innovasjon Norge
Arktis

Kommuner i Troms Troms f ylkeskommune Totalt

Post 60 Post 61 Post 60 Post 61 Post 60 Post 61 60 og 61

Bedriftsretta tiltak 39,80 1 1 ,02 - - 50,82

Bedr.retta Kreativ
næring 6,50 - - - 6,50

Næringsfond - 22,90 - - - 22,90

Kommunale gr.invest. - - - 1 5,00 - 15,00

Regional utvikling - - - 23,9 47,1 6 71,06

Digital Agenda Troms - 2,00 2,00

Omstilling - - - 4,00 - 4,00

Interreg & samfinans. - - - 7,48 3,00 10,48

Evaluering 60 og 61 - - - 1 ,00 - 1,00

Total sum 53,38 50,16 22,90 - 46,30 11,02 183,76

Innsats 201 6
Den samlede økonomiske innsatsen i 201 6 fordeles relativt jevnt på de fire kategoriene fra
Strategi for næringsutvikling, med en liten overvekt på opplevelsesøkonomien og nærings - og
innovasjonsmiljø.

Figuren viser innsats på de 4 kategoriene i mill kr. I posten «Annet» er det kompetansehevings -
prosjekter for unge i arbeidslivet.
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Realisering av næringspotensial innen strategiske næringssatsinger
Innsatsen for å fremme næringsutvikling består av koblinger mellom kompetanse, arena og
virkemidler. I det følgende redegjøres det for tre av de fire kategoriene der innsatsen har
vært stør st; opplevelsesøkonomien, nærings - og innovasjonsmiljø og stedbunden
verdiskaping.

Opplevelsesøkonomi
Prosjekter i kategorien «Opplevelsesøkonomi» fordeler seg på arrangementer, kreativ næring,
opplevelsesnæring og prosjekter for økt stedsattraktivitet. Prosjektene imøtekommer en rekke
spesifikke utfordringer og skal bidra til positiv utvikling eksempelvis ønske om økt geografisk
spredning av veksten i reiselivet, behov for kvalitetsstandarder og systemer for kvalitetssikring,
samt økt bruk av forskning o g utvikling i næringen.

Innenfor målområdet arrangementskompetanse utvikles det tradisjonelle skiløpet Reistad løpet
til å bli et internasjonalt langløp i Visma Ski Classics - cupen sammen m ed ritt som
Birkebeinerrittet, Marcialonga og Vasaloppet. Forventningen til utviklingsstøtten er todelt, der
én del omhandler arrangementskompetanse, og én del omhandler profilering gjennom
internasjonale TV - sendinger. Den ønskede effekten er flere tilreis ende til regionen i perioden
hvor rittet avholdes og en generell økning i antall besøkende, både vinter og sommer. Styrken
i arrangementet er i så måte datoen det skjer, april, som normalt er en måned hvor det er færre
tilreisende i fylket. I tillegg komme r den enorme interessen for slike langløp både nasjonalt og
internasjonalt. Løpet ble 1. april 2017 arrangert for 59. gang, men for første gang som en del
av Visma Ski Classics. Det var totalt 1052 påmeldte hvorpå 984 fullførte. Rittet ble TV - sendt
til run dt 80 land på verdensbasis.

Arrangementskompetansen for Reistadløpet er både en ivaretakelse av eksisterende
arrangement og en videreutvikling gjennom kompetanse - og kunnskapsdeling fra Arctic Race
of Norway (ARN ). Sykkelrittet ville ikke ha kommet i stand uten de nordnorske fylkenes innsats
over de regionale utviklingsmidlene. ARN 2016 er en direkte effekt fra tre tidligere års innsats
og fått videreføring med nasjonal finansiering (NFD), gir økonomiske ringvirkninger og
overføringsver di til andre arrangement.

Innen målområdet opplevelsesnæring (inkludert reiseliv) har det vært jobbet målrettet i Troms
over mange år. Utfordringene har vært flere, blant annet tilgang til markedet med direktefly. I
2016 ble det imidlertid åpnet et direkte rutefly mellom Tromsø og Frankfurt som i en
forsøksperiode skulle ha én tur - retur i uken gjennom vinterhalvåret. Ruten etableres som en
f ølge av suksessen regionen har oppnådd gjennom vintersatsingen, samt ordningen for å
understøtte charteroperasjoner. Fylkeskommunen bygget i 2016 indirekte opp under tiltaket
gjennom å styrke en generell profileringskampanje i Tyskland.

Nærings - og innov asjonsmiljø
Katego ri en «Nærings - og innovasjonsmiljø» inneholder prosjekter som omhandler
kompetanse, FoU og kompetanseklynger. Flere av prosjektene har unge voksne som
målgruppe. Eksempler er Ungt Entreprenørskap, traneeprogram, Newtonrom og møteplass
fo r unge under Arctic Frontiers.

Nord - Troms er en stor, kulturelt mangefasettert region med noen demografi og kompetanse -
utfordringer. Det har over tid vært arbeidet med disse utfordringene med en egen
programsatsing på kompetanse - , entreprenørskap og bolig .
Halti nasjonalpark - og kvenkultursenter i Nordreisa kommune i Nord - Troms sto ferdig i 2015
og ble realisert ved at fylkeskommunen inngikk i et spleiselag med kulturdepartementet,

http://www.vismaskiclassics.com/event/reistadlopet
http://www.letour.com/arn
http://www.letour.com/arn
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stotte-til-arctic-race-of-norway/id2456622/
http://www.letour.com/arctic-race-of-norway/2017/no/pre-ritt/nyheter/ahc/arctic-race-gull-verdt-for-na-ringslivet.html
http://www.vintertroms.no/nyheter/2016/4/27/ukentlige-direktefly-frankfurt-troms-kommende-vinter
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miljødirektoratet, Nordreisa kommune og Sparebank1s gavefond (total budsje tt 86,6 mill.
kroner).

Prosjektets formål har vært å realisere et bygg med lokaler til nasjonalparksenter,
kvenkultursenter, næringshage, kommunal kulturskole og Nord - Troms museum, og gjennom
denne samlokaliseringen skape en kompetanseklynge innen natur, kultur og næring. Senteret
har blitt et viktig ressurs - og kompetansesenter, og fylkeskommunen har erfart en svært positivt
oppsving i utviklingsaktivitet og prosjekter med sitt utspring i miljøet.

Kompetansesatsingen har gitt flere nærings - og utvikling srelevante tiltak. Det er gjennomført
kompetansegivende tiltak i regi av Nord - Troms Studiesenter for om lag 1.200 deltakere.
Strategi og tiltaksplan for helse - og omsorgspersonell er utviklet, tilsvarende arbeid er startet
for lærere. Masterstipendording e r etablert og ny lærermaster for Nord - Troms og Finnmark
iverksettes høst 2017. Det er utarbeidet en kurskatalog basert på definerte behov fra
næringslivet. Det er også etablert desentralisert forskningsnode fra Uit Norges arktiske
universitet med fokus på stedsutvikling, reiseliv og lokal mobilisering.

Ungdomsfokuset i Nord - Troms satsingen er tydelig og brukes som inspirasjon for andre i fylket.
Egne entreprenørsatsinger rettet mot unge og ungdom er etablert. Boligprosjektet har medført
økt samarbeid, fo kus på løsninger og nye boliger. Satsingen i Nord - Troms har utløst
samarbeid, midler og egeninnsats fra mange ulike miljø.

Stedbunden verdiskaping
Kategorien «Stedbunden verdiskaping» gjelder prosjekter som legger til rette for
industrietableringer og in frastruktur som bidrar til at en større regional andel av verdikjeden
og kompetansen ivaretas.

Midt - Troms og Senjaregionen står for en stor andel av verdiskapingen innenfor
sjømatnæringa i fylket. For at fiskere skal kunne levere fisk og bedrifter lage produkt og
frakte det ut til sine markeder, kreves det infrastruktur som kaier og produksjonslokal er.

I 2012 ga fylket støtte til Lenvik kommune på 9,66 mill. kr over ordningen «Kommunale
grunnlagsinvesteringer» til kommunal kai på Husøy i Senja. Støtten øker samspillet mellom
bedrift, kystflåte og øvrig næringsliv på Husøy. I dag er kaien bygget og ta tt i bruk, i tillegg er
nye produksjonslokale ferdigstilt.

Innovasjon Norge Arktis har bidratt med støtte til Brødrene Karlsen AS , et sjømatkonsern
med hovedkontor på øya. Bedriften har utviklet moderne produksjonslokaler som øker
bedriftens produksjonskapasitet og mulighet for videreforedling av restråstoffer. De nye
lokalene ble tatt i bruk høsten 2016.

Dette viser et fint samsp ill mellom det offentlige og private næringsliv som gjennom
kompetanse og støtteordninger møter samfunnets og næringslivets behov samtidig som det
legges til rette for en enda større verdiskaping i regionen.

http://www.brkarlsen.no/
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Evalueringer

Kommunale grunnlagsinvesteringe r
Troms fyl keskommune inviterte i februar 2017 til en tilbudskonkurranse for anskaffelse av
evaluering av nærings messige effekter av postene 60 og 61 som er brukt på kommunale
grunnlagsinvesteringer i perioden 2008 til 2015.

Forskning og utvikling FoU
Over post 61 har det vært en ekstra innsats på næringsrelevant for skning over perioden 2007 -
2015. Oppgaven med å evaluere et utval g prosjekter og satsinger fra denne perioden er i
prosess og gjennomføres med egne ressurser. En slik evaluering har også til hensikt å gi
læring og erfaring om metode for evalueringer til egen organisasjon.

Omstilling
Troms fylkeskommune har som første f ylke i landet benyttet omstillingsmodulen i statistikk -
verktøyet PANDA til å gjennomføre konsekvensutredninger i to kommuner som har søkt om
omstillingsstatus. Arbeidet er gjennomført med interne ressurser på næringsetaten.

Følgende rapporter foreligger:
a) Konsekvensutredning for Dyrøy kommune – Januar 2017
b) Konsekvensutredning for Kvænangen kommune – Mars 2017

Charterfond Nord - Norge
Det gjennomføres ei evaluering av prøveordning på Charterfond for Nord – Norge. Rapporten
ble publisert etter at prosjektet ble avsluttet tidlig i 2017.

Resultater fra VRI Troms videreføres i VIT Troms
For å synliggjøre muligheter og inspirere bedrifter til i større grad å ta i bruk forskning, lanserte
Troms fylkeskommune 22.03.17 nettsiden www.vit - troms.no Her får leseren innblikk i
suksesshistorier fra bedriftene som tok i bruk virkemidlene i VRI Troms . VRI - Troms ble i den
siste perioden (2014 - 2016) finansiert 9,6 millioner kroner over med postene 60 og 61. VRI har
samlet hatt en virketid på 9 år.

Lenker

1. Beskrivende Årsrapport 2016 fra Troms fylkeskommune vedr. postene 60 og 61
(28.04.17)

2. Rapport om Innovasjon Norge Troms virkemiddelbruk i 2016 (30.03.17)

https://www.mercell.com/nb-no/64632533/konsulentoppdrag---evaluering-av-kommunale-grunnlagsinvesteringer.aspx
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3305/konsekvensutredning-for-dyr%C3%B8y-kommune-januar-2017.pdf
http://www.tromsfylke.no/Tromsfylke/media/3304/konsekvensutredning-for-kv%C3%A6nangen-kommune-mars-2017.pdf
http://kystplan-troms.no/Rapporter/Charter%20fund%20Evaluation%20report%20final.pdf
http://www.vit-troms.no/
http://kystplan-troms.no/Rapporter/Beskrivende%20%C3%85rsrapport%202016%20fra%20Troms%20fylkeskommune%20vedr.%20postene%2060%20og%2061%20(28.04.17).pdf
http://kystplan-troms.no/Rapporter/Beskrivende%20%C3%85rsrapport%202016%20fra%20Troms%20fylkeskommune%20vedr.%20postene%2060%20og%2061%20(28.04.17).pdf
http://kystplan-troms.no/Rapporter/Rapport%20om%20Innovasjon%20Norge%20Troms%20virkemiddelbruk%20i%202016%20(30.03.17).pdf

