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Næringsetaten

Vi følger opp fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og 
understøtter fylkesrådet med rådgivnings- og sekretariatsfunksjoner 
relatert til oppgaven. 

Nedslagsfeltet er vidt, og inkluderer alt fra forvaltning av ulike typer 
tilskuddsmidler til utvikling av strategiske satsinger, samt være en 
arenabygger med pådriver i regionale næringsrettede 
utviklingsprosesser og forvalter av lovpålagte oppgaver. 

Fylkesplanen for Troms 2014-2025 med handlingsprogram 2015-2018 
og ulike sektorstrategier utgjør våre styringsdokumenter. 



Næringsrettede strategier

• Strategi for økt mineralutvinning i Troms fylke
• Strategi for petroleum
• Strategi for reiseliv
• Strategi for havbruk
• Følge opp regional plan for landbruk
• Strategi for Nord-Troms
• Strategi for økt verdiskaping i maritim næring
• FoU strategi for Troms
• Strategi for kulturnæringer (2017)
• Strategi for økt verdiskaping i marin næring (2017) 
• Strategi for næringsutvikling (SNU) (2017) 



Reiseliv

• Et av flere satsingsområder for fylkeskommunen
• Troms fylkeskommune brukte kr. 330 millioner på reiselivsrelaterte 

tiltak i perioden 2005 til og med 2015
• Inkluderer en årlig bevilgning til NNR AS på kr. 6 mill + 3,3 mill for å 

markedsføre fylket og landsdelen
• Det er bevilget midler til enkelttiltak som skal understøtte 

markedsføringen, profilere og eksponere regionen, eks. Arctic 
Race og Reisetadløpet som Ski Classicsløp.

• Det er bevilget penger til produktutvikling på spesifikke nisjer, eks. 
vinterturisme, sykkel, vandring, grønt reiseliv, samisk reiseliv, 
utvikling av kurs- og konferansemarkedet (MICE) og utvikling av 
arrangementsturisme.



Resultater

• Reiselivssatsingen er enkel å telle;
• Betydning; sysselsatte 5 527 personer i 2014 og omsatte for 5,5 milliarder i 

2015
• Vekst i besøk, fra 2004 til og med 2016

• Total økning på 79,16 % i overnattinger
• Av dette økte overnattinger av nordmenn med 56,99 %, mens utenlandske økte med 

152,58 %.
• En del av økningen kan tilskrives vinterarbeidet

• Med bakgrunn i behovet om helårige arbeidsplasser startet dette i april 2009
• Vekst i Tromsøregionen alene, målt i omsetning fra vinteren 2010/2011 til vinteren 

2014/2015 ble beregnet fra kr. 90 mill. til kr. 334 mill., total økning på 271 %..
• Andre effekter

• Kommunikasjon; direktefly Tromsø – Frankfurt, Tromsø – Kølbenhavn, økt frekvens 
Tromsø –Stockholm

• Bygg og anlegg: nyinvesteringer i hotell



Bevilgninger fra Troms fylkeskommune siden 2008

• Halti næringshage - 10 millioner
• Nord-Troms regionråd - 17 millioner
• Kåfjord kommune - 27 millioner

• Gorsabrua - 4,5 millioner
• Kommunale grunnlagsinvesteringer - 11 millioner
• Kommunale næringsfond – 10 millioner



Trender i Troms

• Stadig mer spisset og spesialisert innsats mot områder der vi 
har konkurransefortrinn – dette er en europeisk trend.

• Trenden er at alle ønsker å være grûndere og skape noe nytt, 
men det vi egentlig ønsker sett fra et offentlig ståsted er å 
skape arbeidsplasser. 

• Flere kommuner har begynt å se utenfor egne 
kommunegrenser for å samarbeide om større utfordringer, en 
gryende arbeidsmarkedsregiontankegang.



Næringsanalyse Nord-Troms

• Nord-Troms som region har lav arbeidsmarkedsintegrasjon, 
sammenliknet med resten av Troms. 

• Arbeidsledigheten i regionen er på 2,27 %, dette er samme nivå 
som landsgjennomsnittet. For ungdom er arbeidsledigheten på 3,9 
%

• Det er en ensidig næringsstruktur i regionen 
• Regionen har en lav andel næringer i konkurranseutsatt sektor. 
• Utdanningsnivået er lavere enn landsgjennomsnittet.
• Det blir flere eldre i regionen i forhold til mennesker i arbeidsfør 

alder – og dette er en trend som har tiltatt fra 2010 (gjelder også 
Troms som helhet)



Muligheter for kommunen?

• Man kan arbeide mot å tilrettelegge for en god 
arbeidsmarkedsregion.

• Tilrettelegge for etablering av nye næringer? Nye næringer 
kommer ofte som utspring fra eksisterende næringer.

• Strategisk næringsplan som er spisset mot områder der 
kommunen har potensiale for vekst i sysselsetting? Forankret i 
næringslivet?

• Man vet ikke hvor nye næringsmuligheter dukker opp, men det 
blir viktig å være skodd for å gripe mulighetene når de oppstår.
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