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Ordførerne og rådmennene i
Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv
Sørreisa, Torsken og Tranøy
Ordføreren i Midt-Tromstinget
Avisene i regionen og NRK

Vår ref.: RR-2012-02-20

Dato: 14.02.2012

Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd
Tid:

Mandag 20. februar kl. 08.30

Sted:

Kommunestyresalen, Lenvik rådhus, Finnsnes

Møtedagen er delt inn slik:
08:30 Kaffe-/te og oppvarmende prat med gjestene
09:00 Møte med Troms fylkeskommune om regional planstrategi og politiske prioriteringer
Fra fylkeskommunen kommer fylkesråd Kari-Anne Opsal, plan- og næringssjef Asbjørn Rasch
jr., arealplanlegger Merethe Seblom, avd.leder Stine Larsen Loso og rådgiver Synnøve Lode
AGENDA FOR MØTET:
Innleiing v/ fylkesråd for plan og næring, Kari-Anne Opsal
Utfordringene i kunnskapsgrunnlaget
v/ rådgiver Synnøve Lode og avdelingsleder Stine Larsen Loso
− Spesielle forhold for Midt-Troms
− Nasjonale føringer
Veien videre - aktiviteter og tidsplan
Tilbakemeldinger/diskusjon
Kunnskapsgrunnlaget er sendt kommunene i eget hefte. Det finnes også på følgende link:
http://www.tromsfylke.no/Portals/0/Vedlegg/Næring/Planer%20og%20utredninger/Kunnskapsgr
unnlaget.pdf
I tillegg til at ordførerne og rådmennene deltar i møtet, er det også åpent for at rådmennene tar
med en fagperson fra sin administrasjon. Av hensyn til lunsjen, gi beskjed dersom så skjer!

11:00

FELLES LUNSJ

11:45

Orientering fra Sparebanken Nord-Norge v/ avdelingssjef Siri Lund

12:00

Besøk på Krisesenteret i Midt-Troms

13:00

Ordinært regionrådsmøte med behandling av saker, se saksliste

Følgende saker er til behandling:
07/12 TV-PRODUKSJONEN ”SOMMERFESTEN 2012”- INVITASJON TIL DELTAKELSE
08/12 REPRESENTASJON I SAMARBEIDSGRUPPE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD (MTR) OG
UNIVERSITETET I TROMSØ (UiT)
09/12 SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET – ARBEIDSFORDELING OG
DEDIKERTE POLITIKKOMRÅDER
10/12 NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – DE KONKRETE PROSJEKTENE
11/12 ÅPEN POST

Vel møtt!
Paul Dahlø
regionrådets leder

Herbjørg Valvåg
daglig leder

De neste regionrådsmøtene:
19.03.: Torsken – ordinært møte. Besøk fra Midt-Troms Museum. Årsmøte i Midt-Troms Friluftsråd etterpå
11.06.: Berg – ordinært møte + Fylkesmannen på besøk (to timer)
21.-22.08: Bardu – ordførertur til Altevatn
29.10.: Dyrøy
10.12.: Målselv
Midt-Tromsting:
23.04.: Tranøy
12.11.: Sørreisa

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet

07/12

Dato
20.02.12

TV-PRODUKSJONEN ”SOMMERFESTEN 2012”- INVITASJON TIL DELTAKELSE
Vedlegg:

Saksforelegg til møte i Lenvik formannskap, i saksdokumentet
Prosjektbeskrivelse og presentasjon av opplegget fra Tellus Works AS for TV Norge i
egne vedlegg til e-postinnkallinga.

Opplegget er beskrevet i vedlagte saksutredning.

Formannskapet i Lenvik gjorde følgende vedtak i saka:
Lenvik formannskap viser til henvendelsen fra Tellus Works AS. Lenvik formannskap er
positiv til de planene som presenteres.
Lenvik formannskap mener at produksjonen bør forankres regionalt, og foreslår at saken
vurderes av Midt-Troms regionråd.
Lenvik formannskap ber derfor Midt-Troms regionråd om å vurdere eventuell deltakelse i
prosjektet, og forespørselen fra Tellus Works oversendes derfor til Midt-Troms regionråd til
eventuell videre behandling.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

SAKSFREMLEGG
Saksbehandler:

Anne-May Johansen

Arkivsaksnr.:

12/315

Arkiv: U64

Invitasjon til TV-produksjonen ”Sommerfesten 2012”

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA
Vedlegg:

• Prosjektbeskrivelse fra Tellus Works AS
• Presentasjon av «Sommerfesten 2012» (PDF)
Andre dokumenter (ikke vedlagt):

• Ingen
Kort sammendrag:
• Selskapet Tellus Works skal i gang med å produsere «Sommerfesten 2012» TV Norges hovedsatsing sommeren 2012.
• Det legges opp til åtte 90-minutters programmer med direktesendinger på
torsdager i perioden 21. juni til 9. august – hvorav den ene fra Finnsnes.
• Selskapet kaller prosjektet «En forsterket Norgeskampanje i regi av
NordNorsk Reiseliv». I 2012 er alle åtte programmene planlagt sendt fra NordNorge
• Det legges opp til en egenandel på 300.000 kroner fra hver vertskommune
Saksopplysninger:

Programserien det legges opp til regnes som TV-show. Programmet oppgis å skulle gå i
beste sendetid på torsdager på TV Norge, og vil være et ukentlig underholdningsprogram på
90 minutter. Programledere er Synnøve Svabø og Kåre Magnus Berg.

Programmene vil være direktesendinger med innlagte forhåndsproduserte innslag.
Programmene vil inneholde faste innslag som:

-

-

Drømmeopplevelsen. En kjent nordmann gis en opplevelse i vår region. Noe
spektakulært og en opplevelse for livet. Det være seg fiske, kultur,
naturopplevelse osv. Dette filmes på forhånd, og vises i opptak. Deretter
kommer vedkommende på scenen og forteller om opplevelsen.
Den lokale helten – er ment å skulle røre publikum. Opptak på forhånd og
gjest i programmet.
Rock’n Roll-kokkene. Tre kokker lager mat basert på lokale råvarer samtidig
som de spiller musikk.
Sommernøtter. Rebus fra lokalmiljøet som blir spilt inn i forkant.
Fakkelstafetten – mobiliserer lokalbefolkning og turister mellom programmene.
Noe av det filmes til hvert program.

De åtte sendestedene man ønsker er:

-

Hammerfest 21.juni
Karasjok 28. juni
Tromsø 5. juli
Finnsnes 12. juli
Harstad 19. juli
Svolvær/Henningsvær 26. juli
Bodø 2. august
Brønnøysund 9. august

I Finnsnes-programmet ønsker man også å fokusere på Senja, Innlandet, Snowman og fiske.
Ifølge Morten Torp i produksjonsselskapet, er ikke Lenvik kommune forventet å bidra med
annet enn vertskapsfunksjoner, og bidra med kunnskap i forkant av opptak og sending. En
fra kommunen er forventet å delta i programmet. Ifølge Torp er ordføreren naturlig i så måte.
Produksjonsselskapet opplyser at bakgrunnen for at man ønsker å satse på Nord-Norge er
at kommuner og reisemål i landsdelen «fortsatt er ukjente perler for mange reisende
nordmenn», og at det er behov for forsterket markedsføring i Norge.

Selskapet oppgir målet for en forsterket Norgeskampanje 2012, inklusive Sommerfesten, å
være blant annet ;

-

økt overnatting tilsvarende 35.000 gjestedøgn i perioden juni-august 2012
(en samlet verdiskaping på 43,7 millioner kroner)
styrke kjennskap, kunnskap, og preferansen til Nord-Norge som reisemål i
det norske markedet.

Selskapet oppgir å ha ti års erfaring med det de karakteriserer som store TV-serier for et
stort internasjonalt og norsk marked med norsk mat, norske destinasjoner og norsk kultur
som ramme. «Internasjonalt går «New Scandinavian Cooking» sin seiersgang som Norges
mest eksporterte TV-serie noensinne. I Norge er Tellus aktuelle med Arne Hjeltnes siste matog reiseprogram på TV2. Selskapet har landets lengste erfaring på å løse sponsorfinansierte
programserier med et system som ivaretar støttespillernes behov innenfor gode
redaksjonelle rammer», heter det i prosjektbeskrivelsen.

Der oppgis det også at TV Norge er Norges tredje største TV-kanal og er stadig voksende.

Budsjettet for den tiltenkte sommersatsinga er 13, 2 millioner kroner.
Av finansieringsplanen framgår at fylkeskommunene Troms og Nordland er tenkt å gå inn
med 995.000 kroner hver for tre program, Finnmark fylkeskommune med 400.000 for ett
program, Sametinget med 400.000 kroner for ett program, og åtte vertskommuner med
300.000 kroner hver.

I tillegg er det forventet at bedriftene som blir eksponert gjennom Drømmeopplevelsen, går
inn med 200.000 kroner per program. Nordnorsk Reiseliv er tenkt å bidra med én million
kroner, mens resterende 5,4 millioner skal komme fra andre sponsorer i næringslivet.

Når det gjelder Drømmereisen, er det ifølge produksjonsselskapet uproblematisk at flere
selskap går sammen og deler på bidragsbeløpet på 200.000 kroner.
Når det gjelder bidragsbeløpet fra vertskommunen, er det også uproblematisk om flere går
inn og deler, og fordeler utgiftene i henhold til eksponeringstid. Selskapet vil imidlertid ha
behov for å forholde seg til kun en kontraktspart: Vertskommunen.

På spørsmål og hvorfor Finnsnes er valgt, svarer Morten Torp at det er interessant
beliggenhet mellom Senja og innlandet, og for dem et naturlig bysentrum i Troms å
henvende seg til.

Studio/scene er tenkt plassert på torget Sevaldsens plass, og man ønsker mest mulig
publikum til stede under sending.

Hvis Lenvik kommune takker nei, iverksetter selskapet «plan B» og henvender seg til en
annen kommune i regionen/fylket.

Det er forventet at 400-500.000 vil se hovedsendingene. Programmene vil også gå i reprise.

Vurdering:
Nord-Norge er aktuelt i TV-sammenheng som aldri før. Lenvik kommune får stadig
invitasjoner til å medvirke til TV/filmproduksjoner der landsdelen og kommunen er ment å
profileres på en positiv måte. I det lys kunne det være ønskelig å kunne svar ja til å delta i
alle slike. Den kommunale økonomiske virkelighet åpner imidlertid ikke for dette.

I den aktuelle saken, er åtte av landsdelens byer og større tettsteder ønsket som arrangør av
direktesendinger á 90 minutter. Lenvik og Finnsnes by er utpekt som et naturlig sendested
ut fra både beliggenhet og folketall. Eksponering av denne typen, har utvilsomt potensial i
seg til å gi positivt omdømme til byen og regionen.

Hvis Lenvik kommune sier nei deltakelse, går henvendelsen videre til en annen kommune i
Midt-Troms, deretter andre regioner i Troms. Et «spleiselag» mellom flere
kommuner/regionrådet kan synes mest aktuelt uansett hvilken av kommunene i Midt-Troms
som måtte påta seg vertskapsrollen. I et slikt bilde, vil det vel være naturlig at
vertskommunene, som naturlig vil få mest eksponering, betaler mest i en «spleisepott».
... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE RØR LINJA

Innstilling:

::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE RØR LINJA

Alt. 1:
Lenvik formannskap viser til kommunens økonomiske situasjon, og må på den bakgrunn
dessverre avslå invitasjonen fra Tellus Works AS om deltakelse i «Sommerfesten 2012».

Alt. 2:
Lenvik formannskap finner henvendelsen fra Tellus Works AS interessant.
150.000 kroner fra formannskapets reserverte tilleggsbevilgning kan benyttes til formålet under forutsetning av at nabokommunene bidrar med de resterende 150.000 kroner.

Lenvik rådhus, 3. febr. 2012

Margrethe Hagerupsen
Rådmann
Ann e-May Johansen
informasjonssjef

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE RØR LINJA

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

49/11
08/12

Dato
01.11.11
20.02.12

REPRESENTASJON I SAMARBEIDSGRUPPE MELLOM MIDT-TROMS REGIONRÅD
(MTR) OG UNIVERSITETET I TROMSØ (UiT)

Vedlegg: Hovedavtale mellom MTR og UiT, underskrevet av partene 29. august d.å.
Det henvises til pkt 5 i vedlagte avtale.
Regionens skal ha tre representanter i samarbeidsgruppa.
I henhold til avtalen skal dette være:
•

Regionrådets politiske leder

•

Regionrådets daglige leder

•

En representant fra regionalt næringsliv

Regionrådet må finne ut hvordan representanten fra det regionale næringslivet skal
utpeikes/oppnevnes.

Saka ble utsatt i RR-møte 1.11.11 med følgende vedtak:
Saka utsettes i påvente av å finne representant for regionalt næringsliv.
Forslag på kandidater med næringslivstilknytning fremmes til daglig leder i god tid før neste RR-møte
12. desember.

REGIONRÅDETS BEHANDLING:

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Regionrådet
Regionrådet

57/11
09/11

Dato
12.12.11
20.02.12

SAMARBEID, SAKSFELT OG ARBEIDSFORDELING I REGIONRÅDET –
ARBEIDSFORDELING OG DEDIKERTE POLITIKKOMRÅDER
Regionrådet diskuterte i møtet 12.12.2011 organisering av samarbeid og arbeidsfordeling. Fra
saksforelegget i sak 57/11 sakser jeg følgende:
I tillegg til at regionrådet har et fortløpende ansvar for å følge opp de mer institusjonaliserte
enhetene under samarbeidsparaplyen, består en ganske stor del av arbeidsfeltet av å utøve politikk
på vegne av hele eller deler av regionen i forhold til andre myndighetsnivå. Dette er formulert slik i
vedtektene:
Regionrådet tar opp saker av felles interesse for to eller flere kommuner ….

Disse spørsmålene kan legges til grunn for ei drøfting som peiker ut retning, prioriteringer,
arbeidsfordeling og mål for regionrådets arbeid:
•

Hvilke saker egner seg for behandling og oppfølging i regionrådet?

•

Hvordan initieres saker?

•

Hvordan skal regionrådet opptre som kollegium?

•

Hvordan kan regionrådet fordele arbeidsoppgaver?

•

Hvordan takles eventuelle motsetninger og uenighet?

For en del år siden, i valgperioden 2003-07 hadde regionrådets medlemmer fordelt seg på viktige
politikkfelt, så som kommuneøkonomi, fiskeripolitikk, forsvarspolitikk, helse- og sosialpolitikk, kultur,
landbruk, miljø, industri, forskjellige deler av samferdselssektoren o.s.v. Ordninga fungerte godt i de
feltene som i utgangspunktet hadde stor aktualitet for regionen. Noen ordførere var observante og
flinke til å holde seg oppdatert og gripe saker i sine ansvarsfelt. Men det ble også tomrom.
Oppsummert så imøtekom man nok også hensikten med å avlaste regionrådslederen, men enkelte
politikk- og utviklingsfelt ble kanskje undervurdert i forhold til å ha potensiale for regionen.

Dersom man skal gå på ei slik ordning med fordeling av politikkområder, må dette systematiseres
videre. Slik det er i dag, så gir jo enkelte politikkområder et opplagt større ansvarstrykk på noen
ordførere enn på andre: Forsvarspolitikk dedikeres forsvarskommunenes ordførere, fiskeri- og
havbruk dedikeres senjakommunene, o.s.v.

REGIONRÅDETS BEHANDLING 12.12.2011:
REGIONRÅDETS KONKLUSJONER SÅ LANGT – i hovedpunkter:
1. Enighet om ei arbeidsfordeling der to-tre medlemmer kan være ressursgruppe for å ivareta
spesielt definerte politikkfelt.
2. Regionrådet er åpent for å drøfte om ei enkeltsak fra en eller flere kommuner skal bli ei
fellessak.
3. Regionrådet ønsker å ha en gjennomgang av de 24 næringsfyrtårnene og legge en plan for
videre arbeid med dem.
4. Regionrådet er et viktig nettverk for den enkelte ordfører.
Regionrådets vedtak 12.12.2011:
1. Konklusjonene ovafor og momenter fra diskusjonen tas med i regionrådets videre arbeid.
2. Det legges fram saker om henholdsvis arbeidsfordeling/dedikerte politikkområder og
næringsfyrtårnene i regionrådets neste møte.

Daglig leder vil til møtet den 20.02. lage et oppsett på viktige politikkområder som grunnlag for
videre drøfting.
Punktet vedrørende næringsfyrtårnene: Se sak 10/12.

MØTEBOK
Forvaltningsorgan

Saksnr.

Administrativt råd
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet
Regionrådet
Midt-Tromstinget
Regionrådet

50/10
43/10
10/10
59/10
13/11
03/11
10/12

Dato
22.10.10
25.10.10
08.11.10
13.12.10
21.03.11
11.04.11
20.02.12

NÆRINGSFYRTÅRN I MIDT-TROMS – DE KONKRETE PROSJEKTENE
Opplegget med de 24 nåværende næringsfyrtårnene i Midt-Troms ble til i en prosess i løpet av
høsten 2010 og etterjulsvinteren 2011, se datoer for behandling i regionrådets organer ovafor.
Fra brevet til kommunene av 17.12.10, som ble gjennomarbeidd i regionrådets møte 13.12.10, tas
det her med et utdrag. Av dette går det fram hva som ligger i statusen næringsfyrtårn, hvordan det
enkelte fyrtårn må være forankra i eierkommunen og hvordan regionen forpliktes til å slutte opp om
og bidra til å realisere næringsfyrtårnene.
Tre tydelige, konkrete prosjekt:
Ei felles regional satsing på næringsfyrtårn i Midt-Troms innebærer at hver kommune gjennom
regionen skal løfte opp tre prosjekt av næringsmessig betydning for kommunen og regionen.
Prosjektene skal være konkrete og tydelige i sine mål, enten ved at de innebærer spesielle fysiske
anlegg/etableringer, eller ved at de er målbare, gir opplevde resultat. Generelle formuleringer om å
satse på reiseliv, landbruk, fiskerinæring o.s.v. gir for utydelige fyrtårn.
God forankring i kommune og samfunnsliv:
Det er viktig for eierskapet at det man bringer fram, kommer etter en grundig debatt i den enkelte
kommune, internt i kommunen og i samarbeid med næringslivet. To eller flere kommuner kan sjølsagt
samarbeide om å løfte fram et felles prosjekt, noe som kan gjenspeiles i de aktuelle kommunenes
prioriteringer.
Kommunene må selv beslutte hvordan de skal utpeke sine fyrtårn. Ved oppstarten kan det være
hensiktsmessig å skjele litt til det man tidligere har gjort. Men det er viktig å vurdere både sine gamle,
ikke innfridde fyrtårn og eventuelle nye prosjekt med den innsikten som man har i 2010/2011.
Oppslutning fra hele regionen:

Det er et kriterium at kommunene samlet under regionparaplyen kan og skal slutte lojalt opp om det
enkelte fyrtårnprosjektet. Dette innebærer at det ikke må komme opp åpenbart konkurrerende
prosjekt/tiltak mens man arbeider for å få fyrtårnet realisert.
Samarbeid om å realisere prosjektene:
Prosessen rundt næringsfyrtårn bør bli levende med gode dialoger mellom kommunene, næringslivet
og regionen. Strategier bør drøftes jevnlig, og det må være åpne informasjonskanaler om framdrift
og resultater. Fra regionrådets side må tiltakene fremmes i kanalene regionrådet har lett tilgang til,
enten det gjelder i tilknytning til fylkesplaner og RUP eller i forhold til statlig planverk. Midt-Troms har
mye å tjene på (igjen) å være systematisk i dette arbeidet.

Alle åtte kommunene peikte ut næringsfyrtårn. Fra regionrådets side er de tatt med i de
dialogmøtene vi har hatt med fylkeskommunen, både i forhold til RUP og RDA.

BARDU
1. TMS/LMS Setermoen, Bardu
−
−

Videreføre arbeidet med etablering av distriktmedisinsk senter i Bardu.
Et viktig fyrtårn i legevaktsamarbeidet i indre og søndre Midt-Troms.

2. Barnas nasjonalpark/Polar Zoo
− Fase 2 av Barnas nasjonalpark starter opp som en naturlig konsekvens av
etableringen av Rohkunborri nasjonalpark.
− Leden langs elva fra Polar Zoo og til nasjonalparken er en del av Barnas NP.
− Vitensenteret i Tromsø og andre fagmiljøer skal knyttes til prosjektet.
3. Fjellstue Altevatn/Villmarkskommunen
Det er gjennomført en forstudie som skal danne grunnlaget for et å se på muligheten
for å etablere ei fjellstue ved Altevatn.
I forhold til regionale næringsutvikling vil etableringen av Fjellstua gi ringvirkninger.
Fjellstua vil styrke attraksjonsverdien i området, som fra før er det mest benyttede
utfartsstedet i Troms.
Ringvirkningene av denne satsingen vil ha betydning for næringsaktører som er
etablert i området i dag, men også gi mulighet for nye aktører som satser på
naturbasert reiseliv.

Fjellstua skal utvikles til å bli et naturlig utgangspunkt for brukere av området, hele
året.

BERG
1. Senjahopen Fiskerihavn
Ferdigstilling av Steinneset som industri- og serviceområde, fortsatt havneplanutvikling.

2. Tiltak for næringsutvikling langs Nasjonal Turistveg Senja
− Gjennomføring av tiltak i samarbeid med Nasjonal Turistveg og Senjatrollet. Utvidelse
og oppgradering av parkeringsplass med tømmestasjon for bobil. Gjennomføres
2012.
− Prosjektering og utvikling av næringsareal til reiselivsformål i tilknytning til molo på
Skaland i samarbeid med grunneier og andre aktører. Gjennomføres i 2011/2012.

3. BERGmuseum
Prosjektering av museum og kulturnæring i Berg med fokus på geologi og industri, med
perspektiv på fortid, nåtid og framtid (nikkel, grafitt, olje). Gjennomføres i 2011/2012:
Konkret prosjektplan med framdriftsplan og finansieringsløsninger for utvikling av:
− Fjellet som bergverksmuseum – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for
publikum
− Senjens nikkelverk – industrielt kulturmiljø med tilrettelegging for publikum
− Utstillingslokale og fagbygg på Skaland – renovering/

DYRØY
1. Dyrøyseminarsenteret - småsamfunnsutvikling
Gjennom de siste 10 år har Dyrøy som kommune og som samfunn oppnådd rik erfaring i
forhold til samfunnsbygging i småsamfunn. Vi har også oppnådd resultater i eget
utviklingsarbeid. Troms fylkeskommune har gitt Dyrøyseminarsenteret en spesiell rolle i
læring-, mobilisering og erfaringsutveksling mellom kommuner, prosjekter og
utviklingsmiljøer i Troms. Dyrøy kommune har fått midler fra BOLYST-programmet både til
forprosjekt og første fase i hovedprosjektet. Som en del av hovedprosjektet etablerer vi et

kompetansesenter for utprøving av stedsuavhengig jobbing. Dyrøy kan ha en slik rolle fordi vi
har relevant erfaring og et forsprang på mange andre. Vi har vært med på å sette tematikken
på agendaen. Dessuten har vi et sterkt lag i ryggen, gjennom kommuner i regionen, Senja
Næringshage, Bredbåndsfylket Troms, Universitetet i Tromsø og bedrifter med høg
kompetanse på kommunikasjon og toveis lyd/bilde.
Ett viktig mål er å senke terskelen for arbeidsgiver og arbeidstaker til å prøve flytting av jobb.
Dette senteret trenger forutsigbarhet og legitimitet, det bør forankres i noe mer varig enn en
prosjektorganisasjon slik at man har trygge rammer for å prøve ut modeller.

Et kompetansesenter for utprøving av stedsuavhengig jobbing må ha et spesielt fokus på
utfordringer i småsamfunn i distriktene hvor oppgavene er mest krevende. Læringssenteret i
Nordavindshagen og Senja Næringshage er kjernen for dette senteret.
Kompetansesenteret er en ressursbank og arbeider vedvarende med erfaringsutveksling og
formidling.
En sentral oppgave for senteret er å holde fokus på globale rammebetingelser og nasjonal
distriktspolitikk over tid som forutsetning for nyskaping og utviklingsarbeid i distriktene.
Senteret vil være en ressursbase regionalt, men også overfor sentrale myndigheter ved at
behov og erfaringer tilbakemeldes systematisk.

2. Hurtigbåtforbindelse – Brøstadbotn
Ønskes opprettholdt som et kommunalt næringsfyrtårn, da det er viktig for Dyrøy kommune å
synliggjøre den betydning hurtigbåttilbudet har for Dyrøy kommune og regionen for øvrig. I
nær fremtid skal nye båter settes i rute, og Troms fylkeskommune v/samferdselsetaten
evaluerer i den forbindelse dagens rutetilbud samt kaifasiliteter.

3. Miljø- og næringspark - Energilab’en Dyrøy
Allerede i 1981 forelå den første utredning for å få etablert fjernvarmeanlegg i Dyrøy. All
kommunal og næringsmessig bygningsmasse har i etterfølgende år blitt klargjort for å
tilknytte seg vannbåren varme inntil biobrenselanlegget ble etablert i 2000. I tillegg ble det
etablert lokal ENØK-gruppe som gjennomførte FDV-analyser ved offentlige bygg i kommunen
og handlingsplan for ENØK-tiltak ble igangsatt.
Gjennom det fokus Dyrøy kommune har hatt på Energi og miljø gjennom mange år fattet
fylkestinget i Troms slikt vedtak i Handlingsplan for Klima- og Energi i Troms.

"Fylkestinget tilrår at Dyrøy kommune / Dyrøy Energi A/S får status som pilotprosjekt for
Troms for sitt arbeid med lokal, helhetlig energiplanlegging, distribusjonssystem for drift av
nye, fornybare energibærere."
Energilab’en Dyrøy er i ettertid blitt en arena der kommune og næringsliv både lokalt,
regionalt og nasjonalt utveksler erfaringer og samhandler for utvikling av småskala
energirelaterte prosjekter. Energilab’en Dyrøy har i så måte hatt en stor overførings-verdi til
andre steder og miljøer. For år 2011 er det planlagt investeringer på Finnlandsmoan
Industriområde både i regi av Dyrøy kommune, Dyrøy Energi A/S og Dyrøy Bioenergi A/S.

LENVIK
1. Kunnskapsparken Finnsnes AS
Kunnskapsparken Finnsnes AS har som siktemål å jobbe for etablering av et senter for å tilby
høyere utdanning og bidra til forsknings- og utviklingsarbeid. Det er ikke endelig avklart om
dette skal resultere i et fysisk bygg der utdannings- og andre kunnskapsaktører
samlokaliseres, eller om det kun skal være en organisatorisk samarbeidsform.

2. Prosjekt ”Finnsnes som regionsenter II”
Visjon: Finnsnes, byen med muligheter.
Stikkord for det toårige prosjektet:
Byutvikling/identitet
Kultur og opplevelser
Offentlige arbeidsplasser
Energi og industri
Handel og service
Høyere utdanning
Transportklynge
3. Prosjekt ”Utvikling av nærings- og industriområdet i Finnfjord”
Utvikling av nærings- og industriområde i Finnfjord, et treårig prosjekt med Lenvik kommune
som eier og Finnfjord AS og Kunnskapsparken Nord AS som samarbeidsparter. Mål:
− Markedsføring av industriområdet og regionhavna i Finnfjord
− Etablering av næringsklynge, spesielt med industriaktører som kan nyttiggjøre seg av
energi fra smelteverket.

MÅLSELV
•

Styrke Bardufoss Lufthavn / Snowman International Airport med økt rutetrafikk og charter.

•

Videreutvikle FilmCamp for filmindustri, næringsutvikling og filmutdanning.

•

Videreutvikle Målselv for store idrettsarrangemnet og idrettsutdanning.

SØRREISA
1. Sørreisa havn og næringsområde
Legge til rette for nye etableringer i tilknytning til kai på Øyjordnes og Gottesjord,
herunder fortetting av eksisterende industriområde og tilgang på nye arealer. Se på eventuell
muligheter for helt ny type virksomhet i havna. Trekke cruisetrafikk til regionen: Sørreisa
havn som innfallsport til Midt-Troms for turister som kommer sjøveien.

2. Luftforsvarets stasjon Sørreisa - CRC - Sørreisa
Trekke nytte av stasjonens unike kompetanse for å skape større ringvirkninger; utvide
oppgavetilfanget for stasjonen til beste både for det militære og det sivile samfunn.
3. Det regionale senteret for treindustri
Videre arbeid for å få til trebasert virksomhet av regional betydning. Utnytte ledige
produksjonslokaler til utvikling av nye bedrifter.

TORSKEN
1. Fiskeri og Havbruk – næring og læring

2. Nasjonalt turistvegsenter/turisme, herunder økoturisme

3. Boligutvikling og bolysttiltak i framtidas bygdesamfunn

TRANØY
1. ArtSenja
Utvikle kunstsenteret til å bli et kulturelt kraftsenter i Midt-Troms med følgende innhold og
kvaliteter:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Faglig møte-, utøvings- og opplæringsarena for etablerte og nyetablerte kunstnere og
for dem som vil utvikle sitt talent.
En base for kunstnerisk virksomhet i naturgitte omgivelser med samarbeid på tvers
av kunstformer og kunstarter og mellom ulike utøvere.
Et regionalt kunstgalleri for både vandreutstillinger og lokale utstillinger
Teater- og musikksal for store og små forestillinger og konserter.
Lysstøperi.
Formidling og salg av kunst/brukskunst.
Kulturkontor og festivalkontor.
Kafé tuftet på god og tradisjonsrik mat fra området.
Kurslokaler.
Atelier og verksteder for kunstnere, også for gjestende kunstnere.

2. Rubbestad marine næringspark
Bidra til næringsutvikling, drift og marint rettet forsknings- og utviklingsarbeid i det
landbaserte anlegget på Rubbestad i samarbeid med næringsutøvere, myndigheter og
forskningsmiljø.

3. Turistfiske Tranøy
Støtte opp om og tilrettelegge for næringsutøvere som satser på turistfiske, bl.a. ved å bidra
til at de kan organisere seg i/knytte seg til nettverk som styrker turistfiske som produkt, gir
god markedsføring og godt salg.

Regionrådets vedtak 21.03.11:
1. De framlagte 21 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i tråd
med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Torsken kommune oppfordres til å få sine tre fyrtårn på plass før behandlinga i Midt-Tromstinget
11. april.
3. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan bringes opp
i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre medspillere kan være
pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det enkelte fyrtårnprosjekt.
4. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.

MTT’s vedtak 11.04.11:
1. De framlagte 24 næringsfyrtårnene skal være satsingsprosjekt for regionen og følges opp i tråd
med de retningslinjene som er lagt for dette arbeidet.
2. Den enkelte kommune oppfordres til å tydeliggjøre sine tre fyrtårn, slik at de lett kan bringes opp
i de sammenhengene der regionrådet, samarbeidskommunene og andre medspillere kan være
pådrivere for å få støtte, gjennomslag og bidrag til realisering av det enkelte fyrtårnprosjekt.
3. Høsten 2012 gjøres det ei vurdering av status og resultat av satsinga på næringsfyrtårn.

Regionrådets medlemmer har i første omgang ønska å bli kjent med regionens næringsfyrtårn. Til
møtet oppfordres ordførerne om å komme med en første statusoversikt for den enkelte kommunes
fyrtårn.
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