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Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 
 

 

Kap 1 Innledning 
 

 

Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025. Handlingsprogrammet er utarbeidet etter plan- og 

bygningslovens § 8-1, som handlingsprogram til regional plan. Fylkesplanens handlingsprogram har dermed et bredere fokus enn tidligere 

regionale utviklingsprogram som i hovedsak har hatt et sterkt fokus på næringsutvikling og økonomiske virkemidler, med tyngde på post 60-/61-

midlene. Samtlige mål og strategier fra fylkesplanen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Fylkeskommunen, sammen med regionalt 

partnerskap og andre aktører i Troms, skal gå sammen for å løse utfordringer og oppnå ønsket utvikling i fylket. Innsatsen knyttes til både 

økonomi og arbeidsinnsats.  

 

I handlingsprogrammets kap. 1 beskrives forankring og funksjoner av handlingsprogrammet, hvor innsatsen legges gjennom prioriteringer, 

sektorplaner og sektorstrategier som er relevante, strategiske føringer på operatører og samordning mellom næringsrettede midler. 

 

Videre omhandler kapitlet fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør og gir en beskrivelse av planprosessen for fylkesplanens 

handlingsprogram 2015-2018.  

 

Den videre kapittelinndeling i handlingsprogrammet, kap 2-9, følger fylkesplanens inndeling, slik at det skal være lettere for leserne å se 

sammenhengen mellom fylkesplanen og handlingsprogrammet.  

 

I hvert av kapitlene er strategiene fra fylkesplanen satt opp i tabell. Tabellen innehar tre kolonner. I første kolonne er alle strategiene listet opp, 

og de strategier som er uthevet med fet skrift er prioritert i handlingsprogrammets fireårsperiode. En prioritering av strategier innebærer at det 

legges en ekstra innsats i disse, men det utelater likevel ikke en oppfølging av de andre strategiene. Kolonne to viser hvilke partnere som er 

aktuelle i gjennomføring av de ulike strategiene. Kolonne tre beskriver aktuelle ressurser og innsats for de strategiene som er prioritert i perioden.  

 

Vedlegg 1 inneholder en oppdatert oversikt over ulike økonomiske virkemidler. Virkemidlene anses som særlig relevant for å bidra til 

gjennomføring av mål og strategier i fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018.  
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Fylkestingets vedtak 

Fylkestinget behandlet sak 30/15 i juni 2015 og fattet følgende vedtak: 

 
«Fylkestinget vedtar vedlagt forslag til Fylkesplanens handlingsprogram for Troms 

2014-2017.» 
 

Forankring og funksjoner  

Fylkesplan for Troms 2014-2025 som ble vedtatt i fylkestinget i sak 57/14 ligger til grunn for fylkeskommunal virksomhet og er retningsgivende 

for både kommunal og statlig planlegging og virksomhet i fylket. Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på vedtatt fylkesplan. 

Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.    

 

Fylkesplanens handlingsprogram har følgende funksjoner: 

 Er handlingsdel til fylkesplanen 

 Gir retning for virkemiddelbruken 

 Fungerer som strategiske føringer for Innovasjon Norge Troms sin bruk av bedriftsrettede virkemidler og bygdeutviklingsmidler  

 

Prioritert innsats i perioden 

Med bakgrunn i fylkesplanen og gjennom prosessen med utarbeidelse av fylkesplanens handlingsprogram er det noen områder som peker seg ut 

som sentrale for å oppnå regional utvikling i Troms. Særlig tre innsatsområder vil det være viktig å vie spesiell oppmerksomhet. Disse områdene 

er: 

 Oppfølging av nordområdepolitikken 

 Utvikling av nærings- og kompetanseklynger 

 Satsing på regionale sentra 

 

Fokus på folkehelse, som også er et av de gjennomgående tema i fylkesplanen, vil også være viktig for utviklingen av fylket. Folkehelsearbeid er 

tverrsektorielt og griper inn i de fleste av områder av samfunnet.  

 

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjørende for alle de tre innsatsområdene. Samferdsel er derfor et viktig element i den regionale 

utviklingen, og mer detaljert beskrivelse gis i regional transportplan.  
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Fylkeskommunale tjenesteområder som tannhelse og videregående opplæring er viktige deler av for satsing på regionale sentra og skape 

attraktive bo- og arbeidsregioner. I tillegg er det viktig å ha bevissthet på urfolk og minoriteter, og utvikling av deres behov, slik at de fortsetter å 

tilføre viktige verdier og bidrag for utviklingen av vår region.    

 

Regionale planer og sektorstrategier 

Fylkesplanen for Troms går ikke inn på konkrete strategier og utviklingstrekk for de enkelte næringer. For å imøtekomme de utfordringer fylket 

har innenfor næringsutvikling, FoU og kompetanse, er det derfor i tillegg til fylkesplanen utviklet strategier og regionale planer for utvalgte 

sektorer.  

 

For de sektorene der det er utviklet en egen strategi, vil denne være retningsgivende for Troms fylkes arbeid og prioriteringer på det berørte 

området. Følgende områder har egne strategier:  

 
o Regional plan for landbruk (vedtatt)  

o Regional transportplan (vedtatt)  

o Regional plan for handel og service i Troms (under arbeid) Strategi for reiseliv (vedtatt)  

o Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk (under arbeid) 

o Regional plan for idrett og anlegg (under arbeid) 

o Forvaltningsplan for vann (under arbeid) 

o Regional plan for folkehelse (planlagt) 

o Regional plan for reindrift (i oppstartsfase) 

 

o Strategi for reiseliv (vedtatt) 

o Strategi for havbruk (vedtatt)  

o Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke (vedtatt) 

o Strategi for petroleum (vedtatt)  

o Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms (under arbeid) 

o FoU- og innovasjonsstrategi for Troms (under arbeid)  

o Klimastrategi og plan for utslippsreduksjon, energieffektivisering og bærekraftig produksjon og bruk av fornybar energi (under arbeid) 

o Strategi for kulturnæringer (planlagt)  

o Strategi for næringsutvikling (planlagt) 

o Strategi for økt verdiskaping i marin næring (planlagt) 

o Strategi for økt verdiskaping i maritim næring (planlagt) 
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Klima- og miljøperspektivet er likevel aktuelt i oppfølgingen av alle målområdene i Fylkesplan for Troms 2014-2025. Det er avgjørende å forholde seg 

til nasjonale mål for utslippsreduksjon av klimagasser, tilpasning til klimaendringene og mål for energiforvaltningen. 

 

Strategiske føringer på operatører 

På oppdrag fra fylkeskommunen forvalter Innovasjon Norge Troms de regionale bedriftsrettede distriktspolitiske virkemidlene for Troms. 

Handlingsprogrammet legges som strategiske føringer på Innovasjon Norge Troms. Gjennom handlingsprogrammet legges det også føringer på 

bruk av øvrige virkemidler som Innovasjon Norge Troms forvalter. Det legges til grunn at følgende forhold skal prioriteres ved bruken av de 

bedriftsrettede virkemidlene:  

 Oppfølging av nordområdepolitikken  

 Utvikling av nærings- og kompetanseklynger  

 Etableringer av manglende servicetilbud i regionale sentra  

 

Kommunale næringsfond, som finansieres over de regionale utviklingsmidlene, skal også anvendes i tråd med prioriteringer i fylkesplanen og 

fylkesplanens handlingsprogram. 

 

Samordning av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene 

De distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene skal forvaltes og brukes i samsvar med Stortingets budsjettvedtak, Forskrift om distrikts- og 

regionalvirkemidler med retningslinjer og oppdragsbrev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Virkemidlene skal bidra til å oppnå 

programkategoriens målstruktur. Bruken av midlene skal skje innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende nasjonale føringer og forskrifter, og 

skal være utløsende for gode prosjekter og for finansiering fra andre aktører. Fylkesplan for Troms, Fylkesplanens handlingsprogram, regionale 

planer og sektorstrategiene utgjør styringsdokumentene for Troms’ prioriteringer av midlene for inneværende planperiode. Midlene til regional 

utvikling skal i hovedsak brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet, men noen av midlene kan også brukes utenfor virkeområdet for å 

utløse det regionale verdiskapingspotensialet og for å utvikle attraktive regioner og senter for folk og næringsliv i alle deler av landet. 

Regional utvikling i Troms  
 

Fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør 
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Det regionale utviklingsarbeidet skjer innenfor rammen av nasjonal politikk, men må fange opp regionens særegenhet gjennom de mulighetene 

som finnes og de spesielle utfordringene som må møtes. Regionalt utviklingsarbeid handler blant annet om å se sammenhenger mellom ulike 

sektorer, skape samarbeid mellom ulike aktører, og utvikle strategier for samfunnsutviklingen. Det er viktig å stimulere til og utvikle samarbeidet 

mellom sektorer og forvaltningsnivåer og mellom det offentlige, næringslivet og FoUI-miljøer. Fylkeskommunen skal være både en tilrettelegger 

og en pådriver i dette arbeidet, og bidra til å samordne slik at aktørene spiller sammen. Dette kan fylkeskommunen gjøre gjennom forvaltning av 

virkemidler, å skape arenaer og ved å bruke planleggingsverktøyet til å oppnå felles forståelse for hvordan utfordringer i fylket skal kunne løses. 

Det er avgjørende at fylkeskommunen, kommuner, statlige aktører og andre samarbeidspartnere lykkes i å dra i samme retning for å oppnå felles 

mål.  

 

Planprosess 
Fylkesplanens handlingsprogram 2015-2018 bygger på Fylkesplan for Troms 2014-2025 som er utarbeidet gjennom bred regional medvirkning. 

Ved oppstarten av arbeidet med fylkesplanens handlingsprogram ble det i november 2014 sendt ut brev til vedtatt Regionalt partnerskap
1
, der det 

ble orientert om at prosessen med å utarbeide handlingsprogrammet var igangsatt. Samtidig ble Regionalt partnerskap bedt om å komme med 

innspill i forhold til utdyping og konkretisering av strategiene i fylkesplanen.  

 

Det ble avholdt dialogmøte med et utvidet partnerskap 30. januar 2015, der det var særlig fokus på de tre innsatsområdene; nordområdepolitikk, 

konkurransedyktig næringsliv og regionale sentra.   

  

                                                 
1
 Regionalt partnerskap ble vedtatt i sak15/10.  
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Kap 2 Nordområdene 
 

Mål 

Være koblet på den nasjonale nordområdepolitikken og gi denne et regionalt uttrykk, der nærings-, infrastruktur- og 

kompetanseutvikling i Troms understøtter vårt bidrag til å sikre velferd og utvikling i Norge. 

 

Internasjonalt samarbeid, kunnskapsbasert næringsliv, bred kunnskapsutvikling, infrastruktur og bedre beredskap og vern av miljøet er områder 

som vår fylkesplan langt på veg behandler i ett av sine fire gjennomgående tema – Nordområdene. 

Det er nå opp til fylkeskommunen, sammen med det regionale partnerskapet, og andre samfunnsaktører i Troms, å få til en koordinert innsats for 

å løfte frem ideer, tiltak og prosjekter med utgangspunkt i nordområdestrategiene og andre tema i fylkesplanen. 

 

 

 

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapittelet
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Regional plan for landbruk (vedtatt) 

Regional transportplan (vedtatt)  

Regional plan for reindrift  

Strategi for petroleum (vedtatt)  

Strategi for reiseliv (vedtatt)  

Strategi for havbruk (vedtatt) 

Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke (vedtatt)  

Strategi for næringsutvikling  

Strategi for kulturnæringer  

Strategi for økt verdiskaping i maritim næring  

Strategi for økt verdiskaping i marin næring  

Klimastrategi og plan for utslippsreduksjon, energieffektivisering og 

bærekraftig produksjon og bruk av fornybar energi  
FoU- og innovasjonsstrategi for Troms 

 

 

Strategi Aktuelle partnere  Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Fokusere på våre fortrinn og fylkets bidrag i 

den nasjonale verdiskapningen. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Finnmark-/Nordland 

fylkeskommuner, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge Troms, Barentssekretariatet, NAV, 

FoUI-miljø,  NHO,næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

 

 

2. Utvikling av kapasitet og kompetanse om 

arktiske forhold, klima, miljø, 

bærekraftig utnytting av naturressurser 

og forvaltningen av disse. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Finnmark-/Nordland 

fylkeskommuner, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge Troms, Barentssekretariatet, NAV, 

FoUI-miljø, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger, næringshager, 

Nordkalottrådet, Interreg, Kolarctic CBC 

 

TFK (internt arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler, VRI, 

RFF, Interreg, Kolarctic CBC 

 

3. Arbeide for institusjonsbygging basert på 

regionale fortrinn, herunder å 

videreutvikle Tromsø som Arktisk 

hovedstad. 

 

Nord-Norges Europakontor, Nordnorsk råd, 

NSPA-nettverket, Nordkalottrådet 

 

TFK (politikk) 
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4. Legge til rette for nasjonale og 

internasjonale virksomheter og kapital 

som bidrar til sysselsetning, 

næringsutvikling og innovasjon i nord. 

Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, 

NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager. 

TFK (internt arbeid) 

 

5. Internasjonal orientering, med særlig 

fokus på Barentsregionen, EU/EØS og 

Arktisk råd. Det bilaterale 

grenseoverskridende samarbeidet skal 

baseres på samarbeidsavtaler med et 

sterkt næringsfokus. 

 

Troms fylkeskommune, Barentssekretariatet, 

NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, statlige transportetater og 

Avinor, kommunene, Tornedalsrådet, NDPTL, 

BEATA, Nord-Norges Europakontor, 

Sametinget, Interreg, Kolarctic CBC, Arktis 

2030 

 

TFK (NTP, RTP)  

Søkbare midler: post 60-/61-midler, VRI, 

RFF, Interreg, Kolarctic 

 

6. Samle politisk kraft i nord for nasjonal og 

internasjonal profilering.  

 

Nord-Norges Europakontor, Nordnorsk råd, 

NSPA-nettverket, Nordkalottrådet, Barents 

regionråd 

 

 

 

7. Gjøre våre omgivelser bevisst på at dette er 

vårt homeland. 

 

Nordkalottrådet, Barents regionråd 

 

 

8. Sikre Troms som vertsfylke for forsvaret 

og arbeide for positive regionale effekter 

av forsvarets nærvær. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

forsvaret, Uit, HiH, HiN, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

TFK (internt arbeid, interne midler) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler  

 

9. Formalisere en samarbeidsavtale mellom 

fylkeskommunen, forsvarskommunene og 

Forsvaret. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

forsvaret 

 

TFK (internt arbeid) 

 

10. Landsdelens mellomriksveger, E8 i 

Troms og E10 i Nordland/Troms, må 

prioriteres for å styrke samarbeid og 

samhandel i Barentsregionen.  

 

Troms fylkeskommune, statlige transportetater 

og Avinor, kommunene, Interreg, Kolarctic 

CBC, Barentssekretariatet, Tornedalsrådet, 

Nordkalottrådet, NDPTL, BEATA 

 

TFK (NTP, RTP) 

Søkbare midler: Kolarctic, Interreg  
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11. Utvikle trafikk- og industrihavnene i nord. 

Det er spesielt viktig å understøtte den 

statlig utpekte havn for Nordområdet i 

Tromsø som intermodalt knutepunkt. 

 

Troms fylkeskommune, statlige transportetater 

og Avinor, kommunene, Kystverket, Tromsø 

Havn, Statens vegvesen, Interreg, Kolarctic, 

Barentssekretariatet, Tornedalsrådet, NDPTL, 

BEATA 

 

 

 

12. Kapasitet og fasiliteter på Tromsø 

lufthavn Langnes må bygges ut i tråd 

med sterkt forventet passasjervekst og 

gjøres klar til å kunne forbli det sentrale 

passasjerknutepunktet på 

flytransportsiden for Nord-Norge og 

Barentsregionen. 

 

Troms fylkeskommune, statlige transportetater 

og Avinor, kommunene, Kystverket, Tromsø 

Havn, Statens vegvesen, Barentssekretariatet, 

Tornedalsrådet, NDPTL, BEATA 

 

TFK (NTP, RTP) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Interreg, Kolarctic CBC 

 

13. Fortsette langsiktig og strategisk arbeid for 

jernbanetilknytning til Troms og vår region. 

 

Troms fylkeskommune, statlige transportetater 

og Avinor, kommunene, Kystverket, Tromsø 

Havn, Statens vegvesen, Barentssekretariatet, 

Tornedalsrådet, NDPTL, BEATA 

 

 

 

 

14. Videreutvikle både det profesjonelle og 

frivillige kulturarbeidet og folk-til-folk 

samarbeidet i nord. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Barentssekretariatet, Sametinget,  

institusjoner, frivillige organisasjoner, 

Innovasjon Norge, Nordland og Finnmark 

fylkeskommuner, Interreg, Kolarctic CBC, 

Tornedalsrådet, kvenske organisasjoner og 

institusjoner 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: Interreg, Kolarctic, post 60-

/61-midler, BarentsKult 

 

15. En aktiv urfolkspolitikk.  

 

Troms fylkeskommune, Sametinget, 

kommunene, Barentssekretariatet 
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16. Bidra til å utvikle kvensk språk og kultur. Troms fylkeskommune, Troms 

fylkesbibliotek, Kvensk institutt, Halti 

kvenkultursenter, Sametinget, kommunene, 

Nordkalottrådet  

 

 

17. Troms fylke skal investere i miljøvennlige 

tiltak og prosjekter. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Innovasjon Norge, næringslivet, regionale 

statlige aktører, organisasjoner, Fylkesmannen  

 

TFK (interne midler, internt arbeid, RTP) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Interreg, Kolarctic 

 

18. Troms fylke skal ta hensyn til det biologiske 

mangfoldet, og ivareta naturen og dyrelivet. 

 

Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, 

kommunene, aktuelle statlige 

sektormyndigheter, FoUI-miljø, næringslivet 
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Kap 3 Næringsstrategier, FoU og kompetanse 
 

Mål 

Være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og trekke til oss kompetent arbeidskraft, kapital og nyskapende virksomheter. 

 

 

Næringslivet i Troms er i stor grad tilknyttet fylkets naturressurser, direkte eller indirekte. Dette er kompetansekrevende næringer som forutsetter 

en velfungerende innovasjons- og kompetanseinfrastruktur for å lykkes med å øke konkurransekraften. Fortsatt næringsutvikling med bakgrunn i 

våre regionale og lokale fortrinn forutsetter videre utvikling av næringsklynger og satsing på innovasjon. I tråd med den statlige 

nordområdepolitikken vil arktisk landbruk, fiskeri, fornybar energi, havbruk og marin næringsutvikling, mineralutvinning, reiseliv, romfar 

(rom/jord), sjøtransport og maritimnæringsutvikling inkl. leverandørindustrien, sammen med entreprenørskap utgjøre hovedsatsingsområder for 

den regionale utviklingen i Troms fylke. 

 

For å sikre kompetent arbeidskraft og legge til rette for nyskapende virksomhet er det sentralt å videreutvikle de desentraliserte 

kompetansestrukturene i samarbeid med utdanningsinstitusjonene, herunder studiesentrene, og folkebibliotek og utdanningsbibliotek. 

 

Samferdsels- og samfunnsinfrastruktur 

 

Mål 

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi samfunns- og næringsliv gode 

vilkår for utvikling og markedstilgang. 
 
Effektiv logistikk og det offentliges evne til å tilrettelegge for et pålitelig og trygt transportsystem er av avgjørende betydning for alle samfunnsaktører. 

Troms fylkes skal ha et sikkert, samordnet og hensiktsmessig transporttilbud som ivaretar trafikkbehov på land, til sjøs og i luft. Hensikten er å tilby 

fremtidsrettede, helhetlige, behovstilpassede og effektive samferdselsløsninger for befolkning og for næringsliv.  
 

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapittelet: 
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Regional plan for landbruk (vedtatt) 

Regional transportplan (vedtatt) 

Regional plan for handel og service i Troms  

Regional plan for reindrift  

Forvaltningsplan for vann  

Strategi for havbruk (vedtatt)  

Strategi for petroleum (vedtatt)  

Strategi for reiseliv (vedtatt)  

Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke (vedtatt)  

Strategi for næringsutvikling 

Strategi for kulturnæringer 

Strategi for økt verdiskaping i maritim næring  

Strategi for økt verdiskaping i marin næring  

Klimastrategi og plan for utslippsreduksjon, energieffektivisering og 

bærekraftig produksjon og bruk av fornybar energi  

FoU- og innovasjonsstrategi for Troms  

Nærings- og utviklingsstrategi for Nord-Troms 

 

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Satse på regionale fortrinn, det vil si 

utvikling av næringsvirksomhet og 

kompetanse knyttet til bærekraftig 

utnytting av naturressurser. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Finnmark-/Nordland 

fylkeskommuner, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, FoUI-miljø, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: VRI, RFF, post 60-/61-

midler, Interreg, Kolarctic CBC 

 

2. Spesialisere næringsutviklingen i noen 

regioner med mål om å oppnå kritisk 

masse og tilhørende klyngeeffekter. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Finnmark-/Nordland 

fylkeskommuner, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, FoUI-miljø, næringshager og NHO, 

næringsliv, næringsforeninger, Norges 

forskningsråd 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Nasjonale nettverksprogram 

Søkbare midler: post 60-/61-midler, 

Interreg 

IN, SIVA og Forskningsrådet: 

Klyngeprogrammet Norwegian Innovation 

Clusters 

 

3. Utvikle næringer som er konkurransedyktige 

globalt. 

 

Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, 

NHO, næringsliv, næringsforeninger, 

næringshager, FoUI-miljø, Norges 

forskningsråd   
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4. Videreutvikle vekstkraftige regioner. 

Dette må ses i sammenheng med 

senterstrukturen. 

 

Alle 

 

TFK (Politikk) (internt arbeid)  

 

5. Bidra til at FoU-institusjonene i Troms og 

landsdelen er i førersetet med tanke på å 

utvikle kunnskap om, for og i 

nordområdene. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, Norges forskningsråd, 

Utdanningsinstitusjoner, FoUI-miljø, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager 

 

TFK (internt arbeid) 

Søkbare midler: VRI, RFF, post 60-/61-

midler, Arktis 2030, Interreg, Horizon 2020 

Forskningsrådets nasjonale programmer 

  

6. Styrke samarbeidet mellom bedrifter og 

forskningsmiljø i og utenfor fylket.  

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, Norges forskningsråd, 

Utdanningsinstitusjoner, FoUI-miljø forøvrig, 

NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager 

 

TFK (internt arbeid) 

Søkbare midler: VRI, RFF, post 60-/61-midler 

Nærings-ph.d i Forskningsrådet og 

mobilitetsordningen i VRI 

 

7. Arbeide for gode rammebetingelser for 

regional utvikling, herunder 

opprettholdelse av tiltakssonen og 

videreføring av ordning med differensiert 

arbeidsgiveravgift og kompenserende 

ordninger for sektorer og områder som 

ikke får videreført på samme nivå som 

tidligere.  

 

Troms fylkeskommune, kommunene, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger, næringshager, 

LO, organisasjoner 

 

TFK (Politikk) 

 

8. Øke andelen av nasjonale og internasjonale 

FoU-midler. I et nordområdeperspektiv må 

vi få andel av nasjonale forskningsmidler 

som minst tilsvarer befolkningsandelen.  

 

Troms fylkeskommune, Norges forskningsråd, 

FoUI-miljø, Utdanningsinstitusjoner, NHO, 

næringslivet, næringsforeninger og 

næringshager 

 

 



Utkast 11.05.15 

 

14 

 

 

 

9. Rekruttere og produsere kompetent 

arbeidskraft.  

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Innovasjon Norge, 

Barentssekretariatet, NAV, FoUI-miljø, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager 

 

TFK (Politikk) (interne midler) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler, Interreg 

 

10. Utvikle kunnskapsbasert næringsliv og 

kompetansearbeidsplasser slik at unge 

kan bli i regionen eller kommer tilbake 

etter endt utdanning.  

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Innovasjon Norge, 

Barentssekretariatet, NAV, FoUI-miljø, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager 

 

TFK (internt arbeid) 

Søkbare midler: VRI, RFF, post 60-/61-

midler, Interreg 

 

11. Satse på entreprenørskap i utdanningen. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Innovasjon Norge Troms, NAV, 

FoUI-miljø, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: VRI, post 60-/61-midler 

 

12. Jobbe for at privat kapital nasjonalt og 

internasjonalt skal se mulighetene for god 

avkastning på investert kapital i nord. Her 

må vi se særlig til våre naboland i nord, men 

også ut over disse. 

 

Innovasjon Norge, NHO/næringslivet, 

Barentssekretariatet. 

 

 

 

13. Arbeide aktivt for at et nytt såkornfond blir 

lagt til landsdelen. 

 

Innovasjon Norge, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger, næringshager, FoUI-miljø 
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Kap 4 Senterstrategi 
 

Mål 

Velfungerende sentra som motorer for regional utvikling. 

  

Senterstrategien skal bygge opp under regionale arbeidsmarkeder og tjenestetilbud ved at de stedene som er utpekte i fylkesplanen gis fortrinn 

ved lokalisering av ulike tilbud. Dette skal bidra til å gi disse stedene en bredde i tjenestetilbud og et spekter av arbeidsplasser, som gjør det 

mulig og attraktivt for etablerte og tilflyttere å bo i regionen. Dette vil også være positivt for omlandet i og med at tjenester og arbeidsplasser blir 

tilgjengelig innenfor rimelig avstand. Forbedret og mer effektiv og sikker kommunikasjon mellom sentre er en viktig faktor for å forstørre bo- og 

arbeidsmarkedsregioner, å gjøre de mer robuste og dermed øke mulighetene for å bo i distriktene.  

 

Uttynning av distriktskommunene, nedgang i folketall i mange kommuner, negativ flyttebalanse og eldring av befolkningen forsterker behovene 

for et fokus på det regionale tilbudet, slik senterstrategien legger opp til. Samtidig er det en gjensidig avhengighet mellom senter og omland, og 

sentrene er avhengige av levedyktige samfunn i omlandet. Fortsatt bosetting i distrikt og kommuner nær regionsentre og større arbeidsplasser er 

avhengig av gode kommunikasjoner og transportmuligheter. 

 

Et aktivt samfunnsutviklingsarbeid er fortsatt viktig i alle deler av fylket, men det må tilpasses lokale forhold og variasjonen i utfordringene. For 

å utvikle robuste og attraktive lokalsamfunn er det nødvendig med positiv næringsutvikling, gode kommunikasjoner og et godt kulturtilbud. 

Fylkesplanens strategier i kapitlet om senterstrategi i forhold til samferdsel, bredbånd, videregående opplæring og kultur skal bidra til dette. 

 

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapittelet: 
 

Regional transportplan (vedtatt) 

Regional plan for handel og service i Troms  
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Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Legge til rette for senterutvikling, økt 

vekstkraft og bostadsattraktivitet i by- og 

regionsentrene. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, FoUI-miljø 

 

TFK (internt arbeid, interne midler) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

 

 

2. Styrke samarbeid innen næringsliv og 

tjenesteyting mellom regionsenter og 

omlandskommunene. 

 

Troms fylkeskommune, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger, næringshager, Helse Nord, 

Senter for telemedisin, NAV, kommunene, 

Fylkesmannen 

 

 

 

3. Se på om sentrene i større grad, og på hvilke 

områder, kan ivareta oppgaver for sin 

region. 

 

Fylkesmannen, kommunene, Troms 

fylkeskommune 

 

 

 

4. Det skal i planperioden gjøres en 

gjennomgang av senterstrukturen. Dersom 

debatten om kommunestruktur aktualiseres, 

må dette ses i sammenheng. 

 

Troms fylkeskommune, Regionalt partnerskap 

 

 

 

5. Legge til rette for en positiv 

stedsutvikling som tiltrekker innbyggere 

til å bo og virke i hele fylket. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

Sametinget, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, NAV, FoUI-miljø, næringshager og 

NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager. 

 

TFK (internt arbeid, interne midler) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

 

 

 

6. Se på hvordan boligbehov både i ulike 

sentra og distrikter påvirker 

forutsetningene for lokalisering av 

virksomheter og rekruttering av 

kompetent arbeidskraft. 

 

Troms fylkeskommune, organisasjoner, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, kommunene,  

 

 

Samferdsel:  
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7. Drift og vedlikehold på eksisterende 

fylkesvegnett, samt kollektivtilbudet i 

byene prioriteres. Hensynet til robust 

samfunnsutvikling, senterstruktur og 

reduserte avstandsulemper for å styrke 

næringslivets konkurransekraft skal 

vektlegges. Balansegangen mellom 

vedlikehold (og investering) i sentraene og 

distriktene vil ha fokus. 

 

Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, 

kommunene, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

TFK (RTP, NTP, interne midler, internt 

arbeid)  

 

 

8. Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det 

tilrettelegges for bedre fremkommelighet, 

trafikksikkerhet og kollektivtransport, 

gang og sykkel. Innenfor øvrige sentre 

skal det arbeides for å bedre 

trafikksikkerhet og sørge for god helårlig 

standard på vegnett. 

 

Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, 

kommunene, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager 

 

TFK (RTP, NTP, interne midler, internt 

arbeid) 

 

 

9. Det må utarbeides kriterier for hvordan 

forfallet på fylkesvegene skal innhentes 

gjennom en forfalls- og utbedringsstrategi. 

Strategien må ta utgangspunkt i 

senterstruktur og de ulike transportbehov 

mellom sentre, og internt i senter eller bo- 

og arbeidsmarked, med sikte på et sikkert og 

effektivt vegnett og forutsigbar 

kollektivtransport med god standard. 

 

Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, 

kommunene  

 

  

 

 

10. Det skal arbeides etter en målsetning om å 

overføre godstransport fra vogntog til 

jernbane og sjø. Dette bidrar til styrking av 

maritime næringer og bedre trafikksikkerhet 

 

Troms fylkeskommune, Statens vegvesen, 

kommunene 
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på veg.  

Bredbånd: 

 

11. Legge til rette for bredt bredbånd i hele 

Troms og innovativ anvendelse av 

bredbåndsnettet. 

 

Troms fylkeskommune, kommuner, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, NKOM 

 

 

 

 

12. Hele fylket må få tilgang til rask 

kommunikasjonsinfrastruktur som nye 

generasjoner mobilnett osv. 

 

Troms fylkeskommune, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, 

kommunene 

 

 

Videregående opplæring:    

 

13. Tilpasning av opplæringstilbudets 

struktur til endringer i demografi og 

samfunnsutvikling. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene  

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

 

14. Bruke digitale verktøy til å gi fleksible 

opplæringstilbud i hele fylket. 

 

Troms fylkeskommune, Senter for IKT i 

utdanningen, Universitetet i Tromsø 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Kultur: 

 

15. Legge til rette for gode møteplasser for 

kultur-, idretts- og friluftsopplevelser og 

aktiviteter. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

institusjoner, frivillige organisasjoner, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, FoUI-miljø 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Spillemidler m.m. 

 

16. Den kulturelle infrastrukturen må ses i 

sammenheng med senterstrukturen. 

 

Troms fylkeskommune, organisasjoner 
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Kap 5 Arealpolitikk- og forvaltning 
 

Mål 

Arealforvaltningen skal være forutsigbar og legge til rette for god og bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling basert på oppdatert 

kunnskap og godt planverk i kommunene. 

 

Flere faginstanser i offentlig forvaltning har et ansvar for arealplanlegging i henhold til plan- og bygningsloven og flere sektorlover. Dette gjelder 

for blant annet kulturminnevern, landskap, folkehelse, friluftsliv, naturmangfold, forvaltning av høstbare vilt- og innlandsfiskearter, samferdsel 

og akvakultur. 

 

Arealpolitiske retningslinjer skal legges til grunn i arealplanleggingen. Det skal være en aktiv og tydelig veiledning og informasjon for private og 

kommunale planleggere. Retningslinjene er uttrykt i Fylkesplan for Troms 2014-2025.  
 

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapitlet 
 

Regional transportplan (vedtatt) 

Regional plan for landbruk (vedtatt) 

Regional plan for handel og service i Troms  

Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk  

Forvaltningsplan for vann  

Regional plan for reindrift 

Strategi for petroleum (vedtatt)  

Strategi for reiseliv (vedtatt)  

Strategi for havbruk (vedtatt)  

Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke (vedtatt) 

Strategi for næringsutvikling  

Strategi for økt verdiskaping i maritim næring  

Strategi for økt verdiskaping i marin næring  

 

 

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 
1. Arbeide for å innføre en arealavgift for 

havbruksnæringen som skal gå til 

vertskommunene og at vertskommunene 

skal få kompensert for sine utgifter med å 

tilrettelegge areal for havbruksnæringen.  

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

organisasjoner, næringa, nettverk for fjord- og 

kystkommunene (NFKK) 
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Kap 6 Folkehelse 
 

Mål 

Trygge og inkluderende oppvekst- og levekår skal bidra til god helse og utjevning av sosiale forskjeller. 
 

Troms fylkeskommune ble i 2014 godkjent som et Trygt lokalsamfunn/ Safe Community. Det innebærer at det i alle sektorer skal vektlegges et 

sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende perspektiv på arbeidet.  Folkehelse skal fremmes gjennom regional planlegging og det er et 

tverrsektorielt ansvar å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og at det legges til rette for helsefremmende arenaer og tiltak.  

 

Regionale planer og sektorstrategier relevant for kapitlet 

 

Regional plan for folkehelse  

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Ivareta folkehelse i areal- og 

samfunnsplanlegging i alle sektorer lokalt 

og regionalt. 

 

Troms fylkeskommune, Fylkesmannen, øvrige 

sektormyndigheter, kommunene  

 

TFK (Politikk, interne midler, internt arbeid) 

 

 

2. Videreutvikle et godt kunnskapsgrunnlag 

for det systematiske og langsiktige 

folkehelsearbeidet. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, FoUI-

miljø, NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, organisasjoner 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

 

3. Videreutvikle samarbeidet mellom sektorer, 

lokale og regionale aktører og nasjonale 

myndigheter om folkehelse. 

 

FoU-miljø, Troms fylkeskommune, 

kommunene, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, 

organisasjoner, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 
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4. Tilrettelegge for helsefremmende, trygge 

og inkluderende arenaer innenfor alle 

sektorer. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

frivillige organisasjoner, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, FoUI-

miljø 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61- midler, 

Spillemidler mm. 

 

5. Tilrettelegge for lavterskeltiltak innenfor 

ulike sektorer. 

 

FoUI-miljø, Troms fylkeskommune, 

kommuner, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, 

organisasjoner, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

 

 

6. Fysisk tilrettelegging for fysisk aktivitet. 

 

Troms fylkeskommune, kommuner, 

organisasjoner, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

TFK (interne midler, internt arbeid)  

Søkbare midler: post 60-/61-midler, 

Spillemidler m.m. 
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Kap 7 Urfolksdimensjon 
 

 

 

Utviklingen av samisk språk, kultur og næringer i Troms er svært avhengig av innsatsen fra offentlige myndigheter og aktørene i partnerskapet. 

Klynge- og institusjonsbyggingsperspektivet i fylkesplanen innebærer i samisk sammenheng særlig satsing på miljøene i tilknytning til Nordlige 

folk senter i Kåfjord og Várdobáiki samisk senter i Skånland. Samtidig må kommunene være proaktive når det gjelder utviklingen av samiske 

tilbud i egen kommune, herunder at kommunene blir en del av etablerte samiske ordninger, som forvaltningsområdet for samiske språk.  

 

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Satse på samisk klynge- og 

institusjonsbygging. 

 

Troms fylkeskommune, Fylkesmannen, 

Innovasjon Norge, Sametinget, kommunene, 

FoUI-miljø, organisasjoner, Samiske sentra 

 

 

 

2. Følge opp urfolksdimensjonen i 

nordområdepolitikken. 

 

Sametinget, Troms fylkeskommune, 

Fylkesmannen, kommunene, Samiske sentra, 

Innovasjon Norge, organisasjoner 

 

TFK (interne midler, internt arbeid, politikk) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler, Interreg 

 

3. Få flere kommuner med i 

forvaltningsområdet for samiske språk. 

 

Kommunene, Fylkesmannen, organisasjoner, 

Sametinget, Samiske sentra 

 

 

 

4. Legge til rett for samiske barnehagetilbud, 

flere samiske barnehager og 

samiskundervisning i grunnskole og 

videregående opplæring. 

 

Kommunene, Troms fylkeskommune, 

Fylkesmannen, samiske sentra, Sametinget 

 

 

 

5. Få i gang revitaliseringsprosesser i områder 

der samisk kultur står svakt. 

 

Sametinget, kommunene, Troms 

fylkeskommune, samiske sentra, Sametinget, 

organisasjoner 

 

 

   



Utkast 11.05.15 

 

23 

 

 

6. Videreutvikle samarbeidsavtalen mellom 

Sametinget og Troms fylkeskommune. 

Fylkeskommunen og Sametinget TFK (interne midler, internt arbeid, politikk) 
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Kap 8 Tannhelse 
 

Mål 

Sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i 

fylket.  
(Lov om tannhelsetjenesten, § 1-1) 
 

Det er nødvendig å sørge for en bærekraftig rekruttering til tannklinikkene i distriktet og til kompetansesenteret for å sikre befolkningen god 

tilgjengelighet til tannhelsetjenester. Dette gjøres best ved at folk som ønsker å bo i Nord-Norge får tannhelseutdanning i Nord-Norge. 

Situasjonen er i ferd med å stabiliseres for vanlig tannhelsepersonell, men fortsatt er det et tiår igjen til vi har fått stabile tannlegespesialister som 

selv kan drive spesialistutdanning. 

 

Det er kunnskapsmangel om tannhelsen i voksenbefolkningen. Slik kunnskap er vi i ferd med å skaffe oss gjennom forskningsprosjekter. 

Tannhelsen i Troms, både blant barn og voksne, er under landsgjennomsnittet, og må forbedres gjennom målrettet forebyggende arbeid og 

behandling. 

 

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

 

1. Forebyggende tiltak prioriteres foran 

behandling (Lov om tannhelsetjenesten § 1-

3) 

 

Troms fylkeskommune, Helsepersonell, skoler 

 

 

 

2. Redusere etterslepet i prioriterte grupper. 

 

Troms fylkeskommune 

 

 

 

3. Arbeide for mer stabil tannlegedekning. 

 

Troms fylkeskommune, UiT 

 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

 

4. Stimulere til økt produktivitet. 

 

Troms fylkeskommune 

 

 

 

5. Graden av desentralisering av klinikker må 

veies opp mot muligheten for å rekruttere 

 

Troms fylkeskommune 
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personell og utvikle et godt faglig miljø. 

 

6. Erverve kunnskap om tannhelsetilstanden i 

befolkningen og hvilke grupper som har 

dårlig tilgjengelighet. 

 

Troms fylkeskommune, UiT, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

 

 

7. Arbeide for stabil spesialistdekning på 

TkNN. 

 

Troms fylkeskommune, UiT, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

 

8. Utdanne spesialister på TkNN for en 

framtidig stabil spesialistdekning. 

 

Troms fylkeskommune, UiT, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

 

 

9. Erverve kunnskap om hvordan grupper med 

dårlig tannhelse kan få hjelp til å ta ansvar 

for sin tannhelse. 

 

Troms fylkeskommune, UiT, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

 

 

10. Samarbeide om folkehelsetiltak, også på 

kommunenivå. 

 

Troms fylkeskommune, kommuner, 

Fylkesmannen 

 

 

  



Utkast 11.05.15 

 

26 

 

 

Kap 9 Videregående opplæring  
 

Mål 

Den videregående opplæringen skal preges av profesjonalitet og mestring, og gi en kunnskapsbasis som kan møte endringer i samfunnets 
behov. 
 

Profesjonalitet i den daglige yrkesutøvelsen er en forutsetning for at skoler, opplæringskontorer og lærebedrifter skal lykkes som 

kompetanseinstitusjoner. I lærende organisasjoner som er preget av profesjonalitet arbeider aktører mot felles mål med individuelt ansvar. 

Kvalitetsarbeid i lærende organisasjoner kjennetegnes av individuelt ansvar, kollektiv organisering og kontinuerlig kompetanseutvikling. 

 

Mål 
Et videregående opplæringstilbud der elever, lærlinger/lærekandidater fullfører med oppnådd grunn-, yrkes eller studiekompetanse. 

 

Undersøkelser viser at det er mange elever som ikke gjennomfører opplæringen på normert tid. Dette gjelder spesielt innenfor yrkesfagene. 

Viktige faktorer som kan øke gjennomføringen, både for årssluttere og overgangssluttere, er økt kompetanse for lærere/instruktører innenfor 

grunnleggende ferdigheter, underveisvurdering og relasjonskompetanse. God karriere- og rådgivningstjeneste vil bidra til mer bevisste 

utdannings- og yrkesvalg.  

 

Regionale planer og strategier relevant for kapitlet: 

 

Strategiplan for videregående opplæring i Troms (2014-2017) (Vedtatt)  

 

Strategi Aktuelle partnere Aktuell innsats 2015-2018 

Profesjonalitet: 

 

1. Utvikle den videregående opplæringen i 

et helhetlig perspektiv der fagtilbud sees i 

sammenheng med endringer og behov i 

nasjonalt og lokalt nærings- og 

samfunnsliv. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, NHO, 

næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager, UiT 

 

TFK (interne midler, internt arbeid, midler fra 

KD og Udir) 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

 

2. Utvikle systemer for intern og ekstern 

 

Troms fylkeskommune, aktuelle statlige 
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vurdering i forbindelse med 

gjennomføringen av strategiplanen «Tid for 

mestring!». 

sektormyndigheter 

 

3. Videreutvikle det kunnskapsbaserte 

kvalitetssystemet for videregående 

opplæring gjennom innhenting og 

formidling av data om læringsprosesser. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, aktuelle 

statlige sektormyndigheter 

 

TFK (interne midler, internt arbeid, midler fra 

KD og Udir) 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

 

 

4. Sikre at opplæringen skjer i et oppdatert 

fagperspektiv på ressursene, menneskene og 

naturgrunnlaget i nordområdene. 

 

Troms fylkeskommune, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, FoUI-

miljø 

 

 

 

5. Utvikle den videregående opplæringen i 

samspill med næringsliv og FOU-miljøene 

i universitets- og høgskolesektoren i 

landsdelen. 

 

Troms fylkeskommune, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, FoUI-

miljø, UiT, høyskolesektoren, organisasjoner, 

aktuelle statlige sektormyndigheter 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

Øke gjennomføringsgraden: 

 

6. Etablere rutiner for tidlig innsats og 

utvikle fleksible opplæringsløp som kan 

fange opp bredden i behov. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, 

næringslivet, aktuelle statlige 

sektormyndigheter 

 

TFK (Midler fra KD, interne midler, internt 

arbeid) 

Søkbare midler: post 60-/61-midler 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

 

7. Samarbeide med kommunene om en 

kvalitetsutvikling av grunnopplæringen, 

slik at elever som starter i videregående 

opplæring er tilstrekkelig forberedt til 

dette. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, aktuelle 

statlige sektormyndigheter 

 

TFK (interne midler, internt arbeid, midler fra 

KD og Udir) 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 
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8. Prioritere læreplasser i Troms til elever 

med rett til videregående opplæring. 

Troms fylkeskommune, Opplæringskontor TFK (interne midler, internt arbeid) 

Strategiplanen for videregående opplæring i 

Troms 2014-2017.  

Fylkestingsmelding om fag- og 

yrkesopplæring. 

 

9. Legge til rette for samhandling med 

kommuner og høgskole- og 

universitetssektoren om å tilby utfordringer 

for de flinkeste elevene i ungdomsskolen og 

i videregående skole. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene, FoUI-

miljø, NHO, næringsliv, næringsforeninger og 

næringshager 

 

 

 

10. Styrke kvaliteten i opplæringen gjennom 

et konsistent kvalitetssystem, en 

funksjonell strategiplan og aktivt 

skoleeierskap. 

 

Troms fylkeskommune 

 

TFK (interne midler, internt arbeid) 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

 

11. Styrke arbeidet med å forbedre forhold i 

elevenes og lærlingenes fysiske og 

psykososiale lærings- og arbeidsmiljø for å 

øke gjennomføringen og læringsutbyttet. 

 

Troms fylkeskommune, NHO, næringsliv, 

næringsforeninger og næringshager, 

opplæringskontor 

 

 

 

 

12. Samarbeide med kommunene for å kunne 

utnytte og satse på Ny GIV-prosjektet på en 

hensiktsmessig måte. 

 

Troms fylkeskommune, kommunene 

 

 

 

13. Legge til rette for mer praktisk arbeid i 

undervisningen for å øke elevenes 

forståelse av det de lærer teoretisk. 

 

Troms fylkeskommune, aktuelle statlige 

sektormyndigheter, næringslivet 

 

TFK (interne midler, internt arbeid, midler fra 

KD) 

Strategiplan for videregående opplæring i 

Troms (2014-2017) 

 

14. Troms fylkeskommune vil styrke 

 

Troms fylkeskommune   
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rådgivertjenesten ved å i større grad satse på 

kompetanse.  
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Vedlegg: Virkemidler 


