
 

Lyngen kommune 
 
 
 

Møteinnkalling 
 
 

Utvalg: Lyngen næringsutvalg 
Møtested: Eidebakken skole, store møterommet, Lyngseidet 
Dato: 20.08.2019 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet.  
 
Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om 
dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt 
innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på 
vår hjemmeside www.lyngen.kommune.no under politikk/sakspapirer. 
 
De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til 
alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. 
 
De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker 
som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne 
innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. 
 
 
 

Lyngen kommune, den 12.08.19 

 
 
 
Bernt Olav Johansen  
Leder  
 Inger-Helene B. Isaksen 
 utvalgssekretær 

 
 
 
VEDLEGG: 
Saksutredningene  
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Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 
 Vararepresentanter 
 Rådmannen  
 Økonomisjefen  
 Sektorleder teknisk drift  
 Kommunalsjef oppvekst og kultur  
 Kommunalsjef helse- og omsorg  
 Ordfører (der ordfører ikke er medlem/varamedlem)  
 
Sendes på e-mail til:  

Kontrollutvalget (epost) 
Råd for folkehelse v/Harald Haugen (Ikke saker unntatt offentlighet). 

 Fagforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
 Utdanningsforbundet htv, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) 
  
Pressen - legges ut på internett:  
 Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) 
 
Kopi av innkallingen uten vedlegg: 
 Kommunekassereren 
               
NB ! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir 

innkalt særskilt.  Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, § 4).
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 23/19 Søknad om støtte fra næringsforeningen - 
Næringsforeningen i Tromsøregionen 

 2019/244 

PS 24/19 Klage på vedtak ifm søknad om støtte fra 
næringsfondet - Kvalvik og omegn vannverk AS 

 2019/11 

PS 25/19 Halti Næringshage AS - prosjekt 
/samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 2019 

 2019/294 

 
I tillegg vil det bli gitt orientering om flg saker: 

- status næringsfondet 
- kl 10:00: Næringsforeningen i Tromsøregionen v/Trude Nilsen «2000 private 

arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022», jfr PS 23/19 
- forvaltning og næringsutvikling rettet mot skog 
- parkeringsavgift/serviceavgift 

 

3



 

Lyngen kommune Arkivsaknr: 2019/244 -2 

Arkiv: 242 

Saksbehandler:  Svein Eriksen 

 Dato:                 10.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
17/19 Lyngen næringsutvalg 28.05.2019 
23/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i 
Tromsøregionen 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 
 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte fra næringsforeningen - Næringsforeningen i Tromsøregionen 
2 Aktiviteter til søknaden 
3 Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219 
4 Menon Verdien av privat naeringsliv i Tromsoe 

 

Saksprotokoll i Lyngen næringsutvalg - 28.05.2019  
 

Behandling: 
 
Forslag fra Bernt Olav Johansen: 
Saken utsettes til neste møte. Trude Nilsen inviteres til neste møte for å orientere om prosjektet. 
 
Det ble først votert over utsettelsesforslaget. 
 
VEDTAK: 
Lyngen næringsutvalg tiltrer forslaget fra Bernt Olav Johansen. Enst 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. Trude Nilsen inviteres til neste møte for å orientere om prosjektet. 
 
 

4



 
 

 

Rådmannens innstilling 
a) Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 

25.03.2015, vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 20034, gjeldende for 2019.  
b) Det må søkes om tilskudd for perioden 2020 til 2022 ved utgangen av 2019. 

 
 

Saksopplysninger 
Næringsforeningen i Tromsø regionen har tatt initiativ til et prosjekt som skal bidra til 2000 nye 
arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Bakgrunnen er at Tromsøregionen har et stort 
antall offentlige arbeidsplasser og ønsker å balansere dette ved etablering av 2000 private 
arbeidsplasser, tilsvarende en verdiskapingseffekt på 1,8 mrd kroner. 
Lyngen kommune oppgis som en ønsket samarbeidspartner på linje med de øvrige kommunene i 
Tromsøregionen. 
 
 
 
Vurdering 
Tiltaket er positivt og fremoverlent. Det er midlertid vanskelig utfra den foreliggende 
informasjonen å vurdere hvilken effekt tiltaket vil kunne ha i Lyngen kommune. Gitt dette 
velger Næringsutvalget å være positive til tiltaket, men samtidig opptre litt avventende og 
vurdere videre deltakelse ved utgangen av 2019. 
 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», har vi valgt å støtte prosjektet med kr. 20034. 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0016 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022

Kort beskrivelse

Prosjektet skal stimulere til å nå hovedmålet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen 

innen 2022 gjennom en rekke tiltak.

Prosjektbeskrivelse

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har satt et mål om 2000 nye private arbeidsplasser i 

Tromsøregionen innen 2022. Initiativet ble lansert på Mulighetskonferansen 2018 i april. I den 

påfølgende tiden har NFTR mottatt en rekke støtteerklæringer fra både medlemmer, annet næringsliv

og offentlige etater. Med denne bekreftelsen på behov fra regionen vår ønsker vi nå å formalisere 

initiativet til et konkret prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er at det i Tromsøregionen i dag er en lav andel sysselsatte innen privat 

næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner som vi naturlig kan sammenligne oss med. En 

høy andel kommunale og offentlige arbeidsplasser har gitt regionen vår en stabilitet i nedgangstider, 

og vi

skal fortsatt verdsette offentlige arbeidsplasser høyt. Initiativet ser på å styrke andelen private 

arbeidsplasser. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og 

tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private 

eksporterende

næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. Dette er 464 millioner kroner mer

enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i 

fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større gap  

mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø kommune

vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter for kommunen på rundt 120 

millioner kroner per år. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde 

velferdsnivået i kommunen i årene som kommer. Se vedlagt Menon-rapport for utfyllende 

informasjon.

Med bakgrunn i dette søker derfor Næringsforeningen i Tromsøregionen om tilskudd for å 

gjennomføre prosjektet. For å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 

2022 vil NFTR gjennomføre et bredt spekter av ulike aktiviteter. 

I løpet av fireårsperioden skal det gjennomføres en rekke tiltak som skal stimulere til økt aktivitet, 

først og fremst innen eksisterende bedrifter. Prosjektet skal i stor grad fokusere på økt samarbeid
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mellom næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere, gründere og internasjonalt 

næringsliv. Gjennom å øke kunnskapen om hverandre skapes en felles forståelse som gjør det enklere

å forsere utfordringer som kan hemme vekst i vår region.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Næringsforeningen i 
Tromsøregionen
Org.nr:959886091

Stortorget 1
9255 TROMSØ

90920114

Kontakt-
person 

Trude Nilsen Stortorget 1,
9255  TROMSØ

90920114

Prosjekt-
leder

Trude Nilsen Stortorget 1,
9255  TROMSØ

90920114

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Fylkesrådet har behandlet søknad fra Næringsforeningen i Tromsøregionen, innsendt

21.12.2018 om støtte til prosjektet 2000 nye arbeidsplasser i Tromsøregionen og innvilget inntil kr 2 

952 639 til Næringsforeningen i Tromsøregionen til prosjektet.

Prosjektet vil også søke kommunene om midler:

- Balsfjord

- Karlsøy

- Lyngen

- Storfjord

- Tromsø

Spesifikasjon

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 er at 

regionen har en lav andel sysselsatte innen privat næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner

som vi naturlig kan sammenligne oss med. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i 

form av kjøp av varer og tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser 

innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år. 

Dette er 464 millioner kroner mer enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 

millioner kroner mer

enn i fylkeskommunen eller statlig sektor. De kommunale utgiftene øker og det blir et stadig større 

gap mellom inntekter og kostnader. Om de 2000 nye private arbeidsplassene kom kun i Tromsø 

kommune vil dette, i følge Menon Economics, bidra med årlige skatteinntekter på rundt 120 millioner 

kroner per år. for kommunekassa. Økte skatteinntekter vil være avgjørende for å kunne opprettholde 

velferdsnivået i kommunen i årene som kommer.
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Prosjektmål

Prosjektet har et veldig entydig mål om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.

Dette er et tall som enkelt kan måles eller etterprøves basert på offisiell statistikk. En viktig del av 

prosjektet er å rapportere og kommunisere progresjonen for å skape engasjement rundt 

målsetningen.

Forankring

Næringsforeningen i Tromsøregionen:

Administrasjonen i NFTR har gjennom hele 2018 jobbet tett med styret for å vedta målsettingen og 

igangsettelsen av prosjektet. Organisasjonen som helhet har satt prosjektet på agendaen og har en 

aktiv dialog med våre medlemmer omkring målsettingen. Prosjektet er i tråd med NFTRs strategiplan 

om å samarbeide med andre, bidra til å analysere og stake ut fremtidige utviklings- og vekstområder 

for næringslivet.

Tromsø kommune:

Vår viktigste samarbeidspartner for å løfte prosjektet er Tromsø kommune, men også til støtende 

kommuner som Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord. Vi har jobbet både administrativt for å sikre 

forankring inn mot Tromsø kommune. Det er en glede å observere vår ordfører Kristin Røymos 

omfavnelse av målsettingen og ønsket om å implementere denne i kommunens planverk. Næringssjef

i kommunen, Magne Amundsen, har vært en sentral og avgjørende partner for det tette samarbeidet 

som nå etableres med kommunen. Amundsens kompetanse, erfaring og visjon for regionen blir 

strategisk viktig for å nå 2000 nye private arbeidsplasser. Det er inngått et strategisk samarbeid med 

Tromsø kommune om å etablere en samhandlingsarena hvor næringsaktører og fagpersonell i 

kommunen møtes. I tiden fremover blir dette et av de viktigste verktøyene for å øke hastigheten og 

kvaliteten i samhandlingen mellom partene. I prosjektet planlegges en tilsvarende etablering med de 

fire andre kommunene i Tromsøregionen.

Troms fylkeskommune:

Da prosjektet har et tydelig regionalt perspektiv er det naturlig å også innlede et strategisk og nært  

samarbeid med fylkeskommunen. Det er flere avdelinger og etater i fylkeskommunen som besitter 

sentral kunnskap og myndighet til å påvirke næringsutvikling fremover. Dette prosjektet er i tråd med 

prioriteringene i nåværende fylkesplan for Troms. Spesielt med tanke på kapittelet om 

næringsstrategier, FoU og kompetanse der det spesifiseres at fylket skal:

"Være konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og trekke til oss kompetent arbeidskraft, kapital 

og nyskapende virksomheter."

I tillegg til dette sammenfaller prosjektet naturlig med Fylkeskommunens prosjekt, Urban Arctic. 

Prosjektet er blant annet bygget på erkjennelsen at byene er drivere i moderne utvikling Videre vil 

prosjektet ta sikte på å samhandle med fylkets SNU Troms 2018-2015, og støtte satsingen på nye 

private arbeidsplasser innen eksportrettede næringer, spesielt innen sjømat- og opplevelsenæringen.
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Tromsøregionens interkommunale arbeid med Regional strategisk næringsplan er strategisk viktig for 

dette prosjektet og alle de fem kommunene er sentrale aktører å ha med. Vi trenger en sterk region 

som tåler konkurranse med andre regioner i Norge. I visjon til planen spesifiseres følgende: 

"Tromsøregionen skal være den beste verdiskapningregionen i Arktis ..."

Prosjektorganisering

Prosjektleder: Trude Nilsen, administrerende direktør, Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Prosjekteier: Næringsforeningen i Tromsøregionen

Prosjektmedarbeidere: Lars Bjørkli og Emilie Isaksen, rådgivere Næringsforeningen i Tromsøregionen

Samarbeidspartnere

NFTR har etablert et nytt og godt samarbeid med andre Næringsforeninger i Troms og Finnmark, 

herunder spesielt Alta og Harstad. Ett av formålene med dette samarbeidet er å være en sterk ressurs

for den nye fylkesregionen i arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling. Samarbeidet vil også 

omfatte initiativ slik som prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser for å stimulere til etablering av 

nye arbeidsplasser i regionen.

Tromsø kommune er en strategisk samarbeidspartner, og gjennom etableringen av

Samhandlingsarenaen er partnerskapet formalisert.

Aktiviteter

Se vedlegg for utfyllende informasjon om aktiviteter.

Workshops med eksisterende bedrifter for å se muligheter for nye arbeidsplasser.

- Arrangere og gjennomføre halvårlige workshops.

Etablere og gjennomføre samhandlingsarena med kommunene Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og 

Storfjord.

- Etablere fem samhandlingsarenaer før 31.12.19.

Samhandlingsarena med nye Troms- og Finnmark fylkeskommune.

- Etablere en samhandlingsarena med den nye fylkeskommunen før 31.12.20.

Bygge en tettere relasjon mellom næringsaktørene i Tromsøregionen og de nordnorske folkevalgte.

- Arrangere og gjennomføre én årlig næringspolitisk debatt med henholdsvis lokale- og regionale 

folkevalgte, samt etablere en møtearena med Tromsbenken for å sikre at Tromsregionens 

næringslivsinteresser blir hørt på Stortinget.

Formidle kunnskap om verdien av private arbeidsplasser og verdiskaping gjennom kommunikasjon.

- Aktivitetene vil måles gjennom antall publiserte saker, der målsettingen er minimum 12 kronikker 

per år og offentlig opptreden hvert kvartal. I tillegg kan vi telle antall besøk på den egne nettsiden. 

Målet er at antall besøk øker for hvert år.
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Jobbe med bidrag til ulike planprosesser, slik som strategiske næringsplaner, RTP, reguleringsplaner, 

kystsoneplaner og kommuneplaner.

- Målsetningen om tilrettelegging for 2.000 nye private arbeidsplasser skal være uttrykt i alle 

næringsrelaterte kommunale og fylkeskommunale planer.

Bidra til å styrke Norges nordområdepolitikk.

- Gjennomføre to årlige møter med Arctic Economic Council, og ett møte med et relevant 

departement i løpet av prosjektperioden.

Etablere et dedikert samarbeid gjennom klynger, slik som en industriklynge.

- Etablere en interkommunal industriklynge.

Koble forskning og næringsliv

- Etablere et felles forum med UiT og næringsaktører.

Koble næringsaktørenes behov for yrkesfaglig kompetanse opp mot utdanningsinstitusjonene.

- Etablere et felles forum med relevante aktører som opplæringskontorer.

Koble næringslivet opp mot annen kompetanse

- Gjennomføre et årlig arrangement rettet mot rekruttering, gjennom å samarbeide med aktører i 

regionen som spesialiserer seg innen et slikt felt. 

Etablere og gjennomføre Mulighetskonferansen årlig.

- Gjennomføre og arrangere Mulighetskonferansen årlig i Tromsø.

Være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og entreprenørskap.

- Være representert og bidragsytende i prosjekter med sikte på vekst i det private næringslivet, 

gjennom etablerte aktører som Flow Coworking, Norinnova og UiT Norges Arktiske Universitet 

Være en støttespiller for aktører som arbeider for å styrke Tromsøregionen som attraktivt bo- og 

arbeidsmarked

- Være representert og bidragsytende i prosjekter som tar sikte på å skape et attraktivt bo- og 

arbeidsmarked.

Øke internasjonal aktivitet

- Vi skal delta og ta en aktiv rolle som vert for internasjonale delegasjoner, og vise frem Tromsøs 

eksport.

Målgrupper

- Næringslivet i regionen, spesielt privat eksporterende virksomheter

- Kommunene i Tromsøregionen
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- Troms fylkeskommune

- UiT - Norges Arktiske Universitet

- Nord Universitet

- Statens Vegvesen

- Befolkningen i regionen

Resultat

- 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022

- Økt kunnskap om verdien av privat næringsliv og bidraget til velferdssamfunnet

- Prosent verdiskaping av privat næringsliv i Tromsøregionen skal øke i prosjektperioden fra dagens 

nivå på 53%

- Samhandlingsarena for hver kommune i Tromsøregionen

Hvorfor fokus på private arbeidsplasser?:

Regjeringens perspektivmelding for 2017 sier fastslår at for å opprettholde veldferdssamfunnet i den 

grad vi har det idag må det skapes flere arbeidsplasser. En rapport fra NHO peker på at det i Norge må

skapes 20.000 nye private arbeidsplasser hvert år frem mot 2060. For Tromsøregionen er det 

avgjørende at verdien av privat næringsliv ligger til grunn i nærings- og samfunnsutviklingen, da må 

alle aktører ha kunnskap om bidraget det private næringslivet gir til velferdssamfunnet. 

Tromsøregionen i dag, og da særlig Tromsø kommune, har en høyere andel offentlige arbeidsplasser 

en tilsvarende andre storbyer. For å sikre vekst i det lokale næringslivet er det avgjørende at det 

offentlige etater tilrettelegger slik at aktører spesielt innen eksporterende næringsliv kan vokse. Et 

voksende næringsliv vil gi økende skatteinntekter til de fem kommunene, som dermed kan fordeles 

på innbyggerne.

Effekter

Med utgangspunkt i definerte aktiviteter forventer vi effekter som et sterkere næringsliv med styrket 

inntjening, større skatteinngang for kommunene samt økt attraktivitet som bo- og 

arbeidsmarkedsregion. Utover dette kan vi nevne:

- Økt samhandling mellom offentlige og private aktører

- Bedre forståelse mellom offentlige og private aktører

- Sunnere balanse mellom offentlig og private arbeidsplasser

Tids- og kostnadsplan
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Tidsplan

Detaljplanlegging av prosjektet vil gå i gang så snart finansieringen er på plass. I all hovedsak vil 

prosjektets milepælsplan omfatte status på nye private arbeidsplasser samt etableringen av de faste 

møteplassen mellom aktørene. Utover dette vil prosjektets progresjon rapporteres inn til prosjektets 

styringsgruppe.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Bedrifter   654 600   667 200   667 200   667 200  2 656 200

Kommunikasjon   76 700   76 700   76 700   76 700   306 800

Møtevirksomhet   62 400   62 400   62 400   62 400   249 600

Prosjektorganisasjon  1 205 294  1 205 294  1 205 294  1 205 294  4 821 176

Reiser   27 000   27 000   27 000   27 000   108 000

Revisorattestasjon   5 000   5 000

Uforutsette kostnader   15 000   15 000   15 000   10 000   55 000

Sum kostnad 2 040 994 2 053 594 2 053 594 2 053 594 8 201 776

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Balsfjord kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Egeninnsats bedrifter   416 567   419 138   419 138   419 138  1 673 981

Egeninnsats NFTR   605 437   609 666   609 666   609 666  2 434 435

Karlsøy kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Lyngen kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Storfjord kommune   20 034   20 034   20 034   20 034   80 136

Troms fylkeskommune   734 758   739 294   739 294   739 294  2 952 640

Tromsø-næringsfond   204 099   205 359   205 359   205 359   820 176

Sum finansiering 2 040 997 2 053 593 2 053 593 2 053 593 8 201 776

Geografi

1902-Tromsø, 1933-Balsfjord, 1936-Karlsøy, 1938-Lyngen, 1939-Storfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Aktiviteter til søknaden.pdf   279 781 05.04.2019

Kopi av Budsjett 2000nye_REVIDERT 070219.xlsx   42 403 05.04.2019
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Workshops med eksisterende bedrifter for å se muligheter for nye 
arbeidsplasser.  

Å kople ulike næringer sammen vil kunne skape nye muligheter og nye 

private arbeidsplasser. Vi ser eksempler over tid (for eksempel Marealis) 
bedrifter som knytter deler av sin verdikjede opp mot andre næringer, og 

på den måten skaper nye bedrifter og arbeidsplasser. Vi vil gjennom 
Hackaton-inspirerte workshops tilrettelegge for at nye ideer og prosjekter 

kan skapes innenfor eksisterende bransjer, eller på tvers av næringer. 

TILTAK: Arrangere og gjennomføre halvårlige workshops.  

Etablere og gjennomføre samhandlingsarena med kommunene 
Tromsø, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy og Storfjord. 

Etablere en møtearena der næringsliv og kommunens ansatte kan møtes i 
fellesskap for å finne gode løsninger på de utfordringer næringslivet har i 

møtet med kommunen. I jakten på vekst i antall arbeidsplasser har 
kommunene en sentral rolle for å tilrettelegge rammebetingelsene. Vi 

planlegger å etablere en slik arena i hver av de fem kommunene, og først 
i Tromsø da den største aktiviteten og andelen av de nye private 

arbeidsplassene er tilknyttet Tromsø by. Vi vil sikre at arenaen blir en 

effektiv møteplass hvor næringslivet og kommunen i felleskap meisler ut 
en felles retning. Dette vil gi resultater som bidrar til å bygge og utvikle 

regionen vår i form av et variert og bredt privat næringsliv. Vi vil gjennom 
den allerede etablerte Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune ta 

med oss erfaringen fra denne inn i etableringen og gjennomføringen av de 
fire andre.  

TILTAK: Etablere fem samhandlingsarenaer før 31.12.19. 
 

Samhandlingsarena med nye Troms- og Finnmark fylkeskommune. 
Etablere en møtearena hvor næringslivet og administrasjonen i den nye 

fylkeskommunen i felleskap kan finne gode løsninger og nye muligheter i 
grensesnittet mellom næringslivet og fylkeskommunen. Denne arenaen vil 

særlig legge vekt på samferdsel i vår region, og finne løsninger som sikrer 
en videre vekst i de to nordligste fylkene.   

TILTAK: Etablere en samhandlingsarena med den nye fylkeskommunen 

før 31.12.20.  

Bygge en tettere relasjon mellom næringsaktørene i 

Tromsøregionen og de nordnorske folkevalgte.  

Gjennom å være en pådriver for etablering og gjennomføring av 

debattarenaer skal vi sikre at nye private arbeidsplasser blir satt på 

dagsorden hos politikere, lokalt, regionalt og nasjonalt. Verdien av dette 

vil være at nye private arbeidsplasser synliggjøres i det offentlige 

ordskiftet, og gir positive utslag i den næringspolitikken som til enhver tid 

føres.  

TILTAK: Arrangere og gjennomføre én årlig næringspolitisk debatt med 

henholdsvis lokale- og regionale folkevalgte, samt etablere en møtearena 
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med Tromsbenken for å sikre at Tromsregionens næringslivsinteresser blir 

hørt på Stortinget.  

Formidle kunnskap om verdien av private arbeidsplasser og 

verdiskaping gjennom kommunikasjon.  

Det er viktig at vi får løftet denne kunnskapen slik at både offentlige 

etater, politikerne og den oppkommende generasjoner er opptatt av å 

bygge og styrke privat næring. Erfaringen så langt særlig mot kommunalt 

hold er at verdiskapingsaspektet ofte detter ut av viktige diskusjoner og 

kampen om ressursene. Uten privat næring har kommunen mindre 

inntektsstrøm. Dette arbeidet er tenkt gjort via etablering og drift av egen 

nettside, kronikker, foredrag, mediekontakt, NFTRs egne kanaler med 

mer.  

TILTAK: Aktivitetene vil måles gjennom antall publiserte saker, der 

målsettingen er minimum 12 kronikker per år og offentlig opptreden hvert 
kvartal. I tillegg kan vi telle antall besøk på den egne nettsiden. Målet er 

at antall besøk øker for hvert år. 

Jobbe med bidrag til ulike planprosesser, slik som strategiske 

næringsplaner, RTP, reguleringsplaner, kystsoneplaner og 
kommuneplaner.  

Påse at de offentlige planverkene uttrykker, og tilrettelegger for flere 
private arbeidsplasser gjennom å vektlegge næringslivets interesser og 

behov i endelige planverk.  
TILTAK: Målsetningen om tilrettelegging for 2.000 nye private 

arbeidsplasser skal være uttrykt i alle næringsrelaterte kommunale og 

fylkeskommunale planer. 
 

Bidra til å styrke Norges nordområdepolitikk. 
Nord-Norge som region blir stadig viktigere internasjonalt. Å sikre at 

lokale stemmer som driver næring i arktis blir hørt, vil kunne skape nye 
muligheter og sikre en bærekraftig vekst i vår region. Vi vil sikre god lokal 

input til Arctic Economic Council for å styrke Tromsøregionens interesser 
inn i Arktisk Råd. I tillegg vil vi knytte en sterkere kontakt mellom det 

lokale næringslivet og relevante departementer, gjennom å i løpet av 
prosjektet og tilrettelegge for en møteplass mellom departementene, 

ministere og lokale aktører. 
TILTAK: Gjennomføre to årlige møter med Arctic Economic Council, og ett 

møte med et relevant departement i løpet av prosjektperioden.  

Etablere et dedikert samarbeid gjennom klynger, slik som en 

industriklynge.  

Gjennom å bygge kjennskap, tillit og felles mål via klyngetankegang, vil 
mulighetene for å næringsaktørene til å påta seg større og mer krevende 

oppdrag åpne seg. Dette vil gjøre lokalt næringsliv mer konkurransedyktig 
og vekstpotensialet vil styrkes. 

TILTAK: Etablere en interkommunal industriklynge. 
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Koble forskning og næringsliv, spesielt med tanke på å påvirke 
fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov, nærings-

PhD'er samt rekruttering og kompetansemekling. 

Dagens situasjon med stor mismatch mellom tilgjengelig arbeidskraft og 
ønsket kompetanse, hemmer vekst i næringslivet. Ved å sikre tilpasset 

utdanningsløp basert på behov kan man sikre bedre match mellom 
nyutdannede og næringslivet lokalt. Potensialet for vekst i lokalt 

næringsliv må sammenfalle med UiTs studietilbud og forskning. Arena for 
å diskutere kompetansebehov med de ulike instituttene og ledelse på UiT. 

TILTAK: Etablere et felles forum med UiT og næringsaktører. 
 

Koble næringsaktørenes behov for yrkesfaglig kompetanse opp 
mot utdanningsinstitusjonene.  

Det er viktig for veksten at næringslivet har tilgjengelig og rett 
kompetansen, spesielt innen yrkesfag som har vært utfordrende over år. 

Arbeid med å påvirke fremtidige studieløp for å møte næringslivets behov 
innen fiskeri, industri, leverandørnæring og bygg/anlegg. Målrettet jobbe 

mot økt rekruttering av lærlinger innen ulike bransjer i næringslivet i de 

fem kommunene. 
TILTAK: Etablere et felles forum med relevante aktører som 

opplæringskontorer. 

Koble næringslivet opp mot annen kompetanse 

Tilgang på kompetanse og arbeidskraft pekes på av mange som særs 
viktig i etableringen av nye arbeidsplasser. Mange av arbeidsoppgaver 

som trengs løses kan i enkelte tilfeller løses av mennesker med 
manglende eller ingen utdanning. Ved å koble næringslivet opp mot 

enkelte rekrutteringsfirmaer vil vi kunne sikre en god tilgang på en annen 
type kompetanse, som for enkelte bedrifter kanskje ikke har vært vurdert. 

Dette vil ikke bare bidra til å skape 2000 nye private arbeidsplasser, men 
også fylle disse med mennesker. 

TILTAK: Gjennomføre et årlig arrangement rettet mot rekruttering, 
gjennom å samarbeide med aktører i regionen som spesialiserer seg innen 

et slikt felt.  

Etablere og gjennomføre Mulighetskonferansen årlig. 
Mulighetskonferansen vil være en møteplass for offentlige 

beslutningstakere, næringsaktører og andre interessenter for å sikre 
relevant input målet om å skape 2000 nye private arbeidsplasser. 

Konferansen vil være rettet mot det lokale næringslivet i regionen, og gi 
bedrifter en mulighet til å løfte problemstillinger, gi innsikt og bygge 

relasjoner til virkemiddelapparatet. Gjennom å møtes i fellesskap vil nye 
ideer og prosjekter kunne ta form, alle med bakgrunn i et felles mål, å 

skape nye private arbeidsplasser. 

TILTAK: Gjennomføre og arrangere Mulighetskonferansen årlig i Tromsø. 

Være en støttespiller for aktører som jobber med innovasjon og 
entreprenørskap. 
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For å lykkes med målet om 2000 nye private arbeidsplasser er vi 
avhengige av å benytte eksisterende institusjoner aktivt, samt bidra med 

relevant innhold til disse som videreutvikler eksisterende prosesser i tråd 

med prosjektet. 
TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter med sikte på 

vekst i det private næringslivet, gjennom etablerte aktører som Flow 

Coworking, Norinnova og UiT Norges Arktiske Universitet  

Være en støttespiller for aktører som arbeider for å styrke 
Tromsøregionen som attraktivt bo- og arbeidsmarked 

Veksten innen nye private arbeidsplasser er nært koplet opp mot 
attraktivitet innen boligmarkedet, infrastruktur, kultur og idrett. Vi skal 

være en støttespiller for de prosjektene som bidrar til å øke attraktiviteten 
til Tromsø som by, med mål om å sikre en god tilvekst av arbeidskraft. 

Gjennom å være en sparringspartner og bidragsyter for de organisasjoner, 
idrettslag og kulturtilbud som fremmer et attraktivt bo- og arbeidsmarked 

vil vi være en sterk pådriver for å løfte Tromsø som den arktiske 
hovedstaden. 

TILTAK: Være representert og bidragsytende i prosjekter som tar sikte på 

å skape et attraktivt bo- og arbeidsmarked. 

 

Øke internasjonal aktivitet  

Vi vil gjennom å delta og ta en aktiv rolle som vert for delegasjoner bidra 
til å fremme Tromsø og det arktiske som en attraktiv region for nye 

private arbeidsplasser. Vi vil vise frem Tromsø og Nord-Norge gjennom å 
fasilitere og tilrettelegge for videre dialog på tvers av landegrensene. 

TILTAK: Vi skal delta og ta en aktiv rolle som vert for internasjonale 

delegasjoner, og vise frem Tromsøs eksport. 
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Kostnader 2019 2020

Prosjektorganisasjon
Prosjektadministrasjon  138 750 138 750
Adm. overhead 256 244 256 244
Møtevirksomhet 277 500 277 500
Planarbeid 22 200 22 200
Arrangement (Gjennomføre) 166 500 166 500
Arbeid med klynge 66 600 66 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 83 250 83 250
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 111 000 111 000
Reisetid 83 250 83 250

Bedrifter
Fagrådsmøter NFTR 384 000 384 000
Mulighetskonferansen 144 000 144 000
Samhandligsarena TOS 37 800 37 800
Samhandlingsarena Balsfjord 7 200 7 200
Samhandlingsarena Karlsøy 7 200 7 200
Samhandlingsarena Lyngen 7 200 7 200
Samhandlingsarena Storfjord 7 200 7 200
Workshops 48 000 48 000
Samhandlingsarena fylket 0 12 600
Annen innsats 12 000 12 000

Møtevirksomhet
Workshops 10 000 10 000
Deltakelse konferanser 21 400 21 400
Mulighetskonferansen 15 000 15 000
Kostnader ved møtevirksomhet 16 000 16 000
Samhandlingsarena 0 0

Kommunikasjon
Nettsted: etablering og drift 1 200 1 200
Kampanjer på SoMe  3 000 3 000
Konsulenttjenester 72 500 72 500

Reiser 27 000 27 000
Revisorattestasjon 0 0
Uforutsette kostnader 15 000 15 000

SUM 2 040 994 2 053 594

Finansiering 2019

Troms fylkeskommune 8 201 774 36,0 %
Tromsø kommune 8 201 774 10,0 %
Karlsøy kommune 8 201 774 1,0 %
Balsfjord kommune 8 201 774 1,0 %
Lyngen kommune 8 201 774 1,0 %
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Storfjord kommune 8 201 774 1,0 %
Egeninnsats bedrifter 8 201 774 20,41%
Egeninnsats NFTR 8 201 774 29,59%

SUM

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.

Finansiering 2019 2020
Troms fylkeskommune 36,0 36,0
Tromsø kommune 10,0 10,0
Karlsøy kommune 1,0 1,0
Balsfjord kommune 1,0 1,0
Lyngen kommune 1,0 1,0
Storfjord kommune 1,0 1,0
Egeninnsats bedrifter 20,4 20,4
Egeninnsats NFTR 29,6 29,6
SUM 100 100
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2021 2022 Totalt

4 821 174
138 750 138 750 555 000
256 244 256 244 1 024 974
277 500 277 500 1 110 000
22 200 22 200 88 800
166 500 166 500 666 000
66 600 66 600 266 400
83 250 83 250 333 000
111 000 111 000 444 000
83 250 83 250 333 000

2 656 200
384 000 384 000 1 536 000
144 000 144 000 576 000
37 800 37 800 151 200
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
7 200 7 200 28 800
48 000 48 000 192 000
12 600 12 600 37 800
12 000 12 000 48 000

249 600
10 000 10 000 40 000
21 400 21 400 85 600
15 000 15 000 60 000
16 000 16 000 64 000

0 0 0
306 800

1 200 1 200 4 800
3 000 3 000 12 000
72 500 72 500 290 000
27 000 27 000 108 000

0 5 000 5 000
15 000 10 000 55 000

2 053 594 2 053 594 8 201 774 8 201 774

2020 2021 2022

734 758 36,0 % 739 294 36,0 % 739 294 36,0 % 739 294
204 099 10,0 % 205 359 10,0 % 205 359 10,0 % 205 359
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034

2019
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20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034 1,0 % 20 034
416 567 20,41% 419 138 20,41% 419 138 20,41% 419 138
605 434 29,59% 609 666 29,59% 609 666 29,59% 609 666

2 040 994 2 053 594 2 053 594 2 053 594

2021 2022
36,0 36,0
10,0 10,0
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
20,4 20,4
29,6 29,6
100 100

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.
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Totalt

2 952 639
820 177
80 135
80 135
80 135
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80 135
1 673 982
2 434 433

Prosentsats for Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Stofjord og NFTR er feil, da vi har justert ned bidrag fra kommunen for å komme under grensen på kr 20.000 for å forenkle søknadsprosessen. NFTR tar tilsvarende dekning.
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Timeoversikt NFTR
2019

Timer Pris 
Prosjektleder Prosjektadministrasjon  139 600

Møtevirksomhet 278 600
Planarbeid 19 600
Arrangement (Gjennomføre) 93 600
Arbeid med klynge 19 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 46 600
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 93 600
Reisetid 46 600

Prosjektmedarbeider Prosjektadministrasjon 93 600
Møtevirksomhet 185 600
Planarbeid 19 600
Arrangement (Planlegge, gjennomføre) 185 600
Arbeid med klynge 93 600
Arbeid med å tette kompetansegap/rekruttering 93 600
Arbeid med kommunikasjon, media, marked 93 600
Reisetid 93 600
SUM 1 582

Administrativ overhead 27 % per år

Timeoversikt Bedrifter
2019

Timer Pris 
Fagrådsmøter NFTR 640 600
Mulighetskonferansen 240 600
Samhandligsarena TOS 63 600
Samhandlingsarena Balsfjord 12 600
Samhandlingsarena Karlsøy 12 600
Samhandlingsarena Lyngen 12 600
Samhandlingsarena Storfjord 12 600
Workshops 80 600
Samhandlingsarena fylket 0 600
Annen innsats 20 600
SUM 1 091

SUM TIMER I PROSJEKTET 2 673
Prosentvis andel egeninnsats NFTR 59,18%
Prosentvis andel egeninnsats Bedrift 40,82%
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2020 2021
SUM Timer Pris  SUM Timer Pris  SUM

83 250 139 600 83 250 139 600 83 250
166 500 278 600 166 500 278 600 166 500
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
27 750 46 600 27 750 46 600 27 750
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
27 750 46 600 27 750 46 600 27 750
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
111 000 185 600 111 000 185 600 111 000
11 100 19 600 11 100 19 600 11 100
111 000 185 600 111 000 185 600 111 000
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
55 500 93 600 55 500 93 600 55 500
949 050 1 582 949 050 1 582 949 050

256 244 256 244 256 244

2020 2021
SUM Timer Pris  SUM Timer Pris  SUM

384 000 640 600 384 000 640 600 384 000
144 000 240 600 144 000 240 600 144 000
37 800 63 600 37 800 63 600 37 800
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
7 200 12 600 7 200 12 600 7 200
48 000 80 600 48 000 80 600 48 000

0 21 600 12 600 21 600 12 600
12 000 20 600 12 000 20 600 12 000
654 600 1 112 667 200 1 112 667 200

1 603 650 2 694 1 616 250 2 694 1 616 250
58,72% 58,72%
41,28% 41,28%

2019

2019
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2022
Timer Pris  SUM
139 600 83 250
278 600 166 500
19 600 11 100
93 600 55 500
19 600 11 100
46 600 27 750
93 600 55 500
46 600 27 750
93 600 55 500
185 600 111 000
19 600 11 100
185 600 111 000
93 600 55 500
93 600 55 500
93 600 55 500
93 600 55 500

1 582 949 050

256 244

2022
Timer Pris  SUM
640 600 384 000
240 600 144 000
63 600 37 800
12 600 7 200
12 600 7 200
12 600 7 200
12 600 7 200
80 600 48 000
21 600 12 600
20 600 12 000

1 112 667 200

2 694 1 616 250 6 463 154
58,72%
41,28%
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Forord  

Dette notatet er skrevet på oppdrag for EBA Hålogaland og Næringsforeningen i Tromsø-regionen. Prosjektet 

har som mål å synliggjøre den rolle privat næringsliv spiller for vekst og utvikling av en større norsk by. Menon 
Economics står ansvarlig for alt innhold i rapporten. 

 

 

______________________ 

Januar 2018 

Leo A. Grünfeld 
Menon Economics 

  

27



 

   

M E N O N  E C O N O M I C S  2  R A P P O R T  

Innhold 

 

1. SYSSELSETTING I TROMSØ: PRIVAT ELLER OFFENTLIG? 3 

2. VERDISKAPING I TROMSØS NÆRINGSLIV 5 

3. EFFEKTEN AV ØKT SYSSELSETTING I TROMSØ 7 

3.1. Ringvirkninger gjennom underleverandører 8 

4. TROMSØ OG KILDER TIL VEKST I STORE OG MELLOMSTORE BYER   10 

4.1. Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner  10 

4.2. Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner 10 

 

 

  

28



 

   

M E N O N  E C O N O M I C S  3  R A P P O R T  

1. Sysselsetting i Tromsø: Privat eller offentlig? 
I Tromsø kommune er det sysselsatt nesten 43 000 personer. 55 prosent av disse jobber i privat sektor mens de 

resterende jobber i offentlig. Når vi sammenlikner dette med situasjonen for Troms fylke og Norge samlet, figur 

3 under, ser vi at andelen offentlig ansatte er noe høyere i Troms fylke totalt, men langt lavere for Norge samlet 
(32 prosent). 

Figur 3: Sysselsetting fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som vi ser av figuren over er det den høye andelen statlig og fylkeskommunal aktivitet som gjør at Tromsø skiller 

seg ut. Andelen statlige og fylkeskommunalt ansatte er 130 prosent (16 pp.) høyere enn for Norge samlet. Det 

er særlig andelen med sysselsatte i privat eksporterende næringsliv som er lav i Tromsø. Her finner vi næringer 

som primært eksporterer sine varer og tjenester ut av byen eller landet. Sjømat, reiseliv, offshore/maritim, 
energi, teknologi og finans inngår i denne delen av næringslivet.  

Hvordan er så omfanget av privat næringsliv i Tromsø sammenlignet med andre større byer i Norge?. Tromsø er 

en av Norges ti største kommuner med en befolkning på 75 000 innbyggere1. Hos Kommunenes Sentralforbund 

er Tromsø betegnet som en av 5 norske storby-regioner.  I byregionen er Tromsø kommune helt dominerende. 

Arbeidsmarkedet i Tromsø skiller seg markant fra arbeidsmarkedet i andre storbyer. Tromsø har en svært stor 

andel statlig og fylkeskommunalt ansatte.  I rapporten Verdiskapingsevne i norske storbyer er den statlige 

sysselsettingsandelen beregnet til 30 prosent (tall for 2011  - se tabellen under). Det er en over dobbelt så stor 

andel som det vi finner i andre storbyer. Det er ingen grunn til å forvente at forholdene har endret seg markant 

de senere årene. Dette er et viktig budskap fordi det er i storbyene at vi særlig finner opphoping av statlige og 

fylkeskommunale arbeidsplasser, på grunn av sykehus, universiteter, høyskoler, etater og fylkesadministrasjon. 
Men opphopingen er langt sterkere i Tromsø enn i de andre storbyene.  

                                                 
1 Befolkning er for 3. kvartal 2017 (SSB). Sysselsettingsgrad er fra 4. kvartal 2016 (SSB). Verdiskaping er for 2015, hentet 
fra Menons Kommunefordelte nasjonalregnskap 2014 justert opp med 3,3% vekst fra SSBs fylkesfordelte 
nasjonalregnskap for Troms fylke.  
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Tabell 3 Sektorenes andel av totalt antall sysselsatte i storbyregionene (2011). Kilde: Menon og SSB 

 

 

Samtidig er andelen sysselsatte i privat eksporterende næringsliv langt lavere i Tromsø enn i de andre storbyene. 
Antall ansatte i kommunal sektor og i lokal privat tjenesteyting er derimot på linje med de andre store byene. 
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2. Verdiskaping i Tromsøs næringsliv 
Verdiskaping er målet på hvor mye som skapes av økonomiske verdier i samfunnet. Det måles som produksjon 

fratrukket alle innsatsvarer og innsatstjenester. For Norge som land summerer all verdiskaping seg til BNP 
(bruttonasjonalprodukt). 

Over 40 prosent av verdiskapingen i Tromsø 

finner sted i offentlig sektor. Dette er høyt 

sammenliknet med resten av landet. Den 

offentlige verdiskapingsandelen i Tromsø er 65 
prosent høyere enn resten av landet. 

Som vi ser av figur 1 til høyre utgjør statlig og 

fylkeskommunal verdiskaping hele 27 prosent av 

verdiskapingen i Tromsø. Dette handler i stor grad 

om sykehus, universitet og ulike typer etater og 

institutter. Til sammenlikning utgjør statlig 

verdiskaping kun 11 prosent av verdiskapingen i Norge samlet. Statlig og fylkeskommunal verdiskaping utgjør 

altså nesten 160 prosent mer av verdiskapingen i Tromsø enn i landet ellers. Dette er den viktigste årsaken til at 
det er så høy andel offentlig, og lav andel privat, verdiskaping i Tromsø. 

Figur 2 under viser fordelingen av verdiskaping mellom de samme fire sektorene, som i figur 1, for Troms fylke, 

Tromsø kommune og Norge samlet. 

Figur 2: Verdiskaping fordelt på sektorer for Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Figuren over viser at verdiskapingen er fordelt relativt likt for Troms og Tromsø hva gjelder forholdet mellom 

privat og offentlig sektor. Forskjellen er at andelen med kommunal verdiskaping er langt høyere i Troms fylke 

enn i Tromsø, og tilsvarende en betydelig høyere andel statlig og fylkeskommunal verdiskaping i Tromsø. Dette 

betyr at både Troms og Tomsø har en høy andel offentlig verdiskaping sammenliknet med resten av landet, men 

at det skyldes høy statlig og fylkeskommunal andel i Tromsø og høy kommunal andel Troms. 

 
Dersom vi sammenlikner verdiskapingen opp mot sysselsettingen får vi et uttrykk for produktiviteten i de ulike 

sektorene. I figur 4 under, viser vi den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt i de forskjellige sektorene 
i Tromsø, Troms og Norge totalt.  
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Figur 1: Verdiskaping i Tromsø fordelt på sektorer. Kilde: Menon 
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Figur 4: Verdiskaping per sysselsatt i ulike sektorer i Troms, Tromsø og Norge. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som vi ser av figuren over er det langt høyere verdiskaping per sysselsatt i privat eksporterende sektor enn i 

resten av økonomien.2 Den laveste verdiskapingen per sysselsatt finner vi i privat lokal og kommunal sektor. 
Dette synliggjøres i forma av at lønnsinntektene er lavere i disse to sektorene.  

Tromsø skiller seg ut fra Troms fylke og Norge samlet ved at verdiskapingen pr sysselsatt i kommunal sektor er 

nokså høy. Den høye verdiskapingen i privat eksporterende næringsliv for hele Norge skyldes olje og gass-
produksjonen. 

 

                                                 
2 Man skal i denne sammenhengen være oppmerksom på at verdiskaping i privat og offentlig sektor ikke måles på 
samme måte. I privat sektor har man markedspriser som man kan bruke for å måle verdiskapingen. I offentlig sektor 
finnes ikke slike priser og man må derfor ty til lønnskostnader + et mål på kapitalslit og overskudd for å beregne  
verdiskapingen. 
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3. Effekten av økt sysselsetting i Tromsø 
VI har hatt jevn og trutt vekst i sysselsettingen i Tromsø de seneste årene, og sysselsettingen har økt med rundt 

10 prosent fra 2008 til 2016.3 Denne veksten har vært drevet av og bidratt til økt verdiskaping for Tromsø. En 
videre vekst i sysselsettingen vil være viktig for å opprettholde økonomisk vekst i byen.  

All vekst i sysselsetting vil bidra til økt verdiskaping. Det har imidlertid mye å si i hvilke sektorer veksten eventuelt 

finner sted. Som vi viste i forrige kapittel er det betydelige forskjeller i den gjennomsnittlige verdiskapingen for 
sysselsatte i de forskjellige sektorene. 

I figuren under viser vi, i et tenkt eksempel, verdiskapingseffekten av 2000 ekstra sysselsatte i ulike sektorer.  

Figur 5: Illustrasjon av verdiskapingseffekten fra 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer i Tromsø. Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Som figuren over illustrer vil 2000 nye arbeidsplasser i privat eksporterende næringsliv generere nesten 464 
millioner mer i verdiskaping enn hvis arbeidsplassene hadde oppstått i kommunal sektor.  

Det er viktig å understreke at beregningene over er grove og ment å være illustrerende, snarere enn presise 

estimater. Samtidig er det informasjon i anslagene som er nyttig å trekke ut. For eksempel bør Tromsø 

konsentrere seg om å tiltrekke eller etablere arbeidsplasser innen privat eksporterende næringsliv, dersom økt 

verdiskaping er målet. Dette vil ha en dobbel gevinst for kommunen, sett opp mot tilsvarende vekst i antallet 

kommunale arbeidsplasser. For det første er den gjennomsnittlige verdiskapingen per sysselsatt 14 prosent 

høyere for privat eksporterende sektor, slik at man får mer verdiskaping per arbeidsplass. For det andre vil det 

gi økte skatteinntekter til kommunen, uten økte kommunale utgifter til lønn og pensjon. Tromsø kommune 

hadde i 2016 et driftsoverskudd på 3,3 prosent, som vitner om økonomisk handlingsrom. Samtidig har 

kommunen netto gjeld tilsvarende 107 prosent av årlige inntekter eller 82 000 kr pr innebygger. Dette er 

betydelig høyere enn landssnittet på 80 prosent av årlige inntekter, og kan bli en økonomisk utfordring dersom 

f.eks. renten på gjelden skulle stige betydelig i fremtiden. Å føre en politikk som fremmer økonomisk vekst ved 

å tiltrekke private arbeidsplasser kan derfor være gunstig for å sikre et langsiktig økonomisk handlingsrom for 

kommunen.   

                                                 
3 Statistikken over antall sysselsatte byttet i 2015 kilde fra AA-registeret til A-ordningen. Effekten av dette er at tall før 
og etter 2015 ikke er perfekt sammenliknbare. Det er derfor usikkerhet knyttet til anslaget på 10 prosent her. SSB oppgir 
at beregningene basert på AA-registeret i snitt overvurderte antall sysselsatte. Hvis dette gjelder for Tromsø vil anslaget 
på 10 prosent være en undervurdering.  
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3.1. Ringvirkninger gjennom underleverandører 
Et annet viktig aspekt knyttet til nye arbeidsplasser, utover den direkte verdiskapingseffekten, er potensielle 

økonomiske ringvirkninger. Når den økonomiske aktiviteten øker i en sektor vil det utløse økt etterspørsel fra 

underleverandører til den sektoren. Ulike sektorer benytter i ulik grad underleverandører og utløser dermed i 

ulik grad ringvirkninger. I figur 6 viser vi, for det tenkte eksemplet med 200 flere sysselsatte, hvor stor omsetning 

dette vil utløse for underleverandører. Vi antar da at strukturen i økonomien ellers ikke endres som følge av 
denne veksten i sysselsetting. 

Figur 6: Illustrasjon av omsetningsveksten for underleverandører ved 2000 nye sysselsatte i ulike sektorer.  
Kilde Menon (KNR 2014) 

 

Figuren over viser at økt sysselsetting i privat sektor utløser langt større etterspørsel rettet mot 

underleverandører enn ved en tilsvarende økning i sysselsettingen i offentlig sektor. Den klart største effekten 

er fra økt sysselsetting i privat eksporterende næringsliv, hvor 2000 nye sysselsatte vil kunne utløse over 2,2 mrd. 

i økt omsetning for underleverandører. Økt sysselsetting i privat lokalt næringsliv har også en betydelig effekt i 

form av økt etterspørsel mot underleverandører, med anslagsvis 1,3 mrd. kroner i økt omsetning for 

underleverandører ved 2000 nye stillinger. Den svakeste ringvirkningseffekten kommer ved økt sysselsetting i 

kommunal sektor, med kun 426 millioner i økt omsetning for underleverandører. Dette er et resultat av at drift i 

offentlig sektor benytter underleverandører i langt mindre grad enn privat sektor. Det er et vesentlig poeng at 

disse tallene kun omfatter etterspørsel etter varer og tjenester i driftsfasen. Dersom de 2000 arbeidsplassene 

først krever investeringer i bygg, transportmidler og maskiner vil tallene se annerledes ut. For bygg er det grunn 

til å tro at tallene er nokså like på tvers av sektorene. For andre investeringsvarer vil tallene variere kraftig 
avhengig av aktivitetsområde. 

Det er igjen viktig å understreke at beregningene i figuren over er grove og ikke må tolkes som presise estimater. 

Videre tas det ikke høyde for at økt etterspørsel fra underleverandører vil kunne presse prisene på disse 

produktene opp og fortrenge andre kjøpere. Anslagene illustrerer likevel et viktig poeng. Hvis man lykkes med å 

tiltrekke seg nye arbeidsplasser i privat sektor generelt og privat eksporterende spesielt, vil dette bidra til økt 
omsetning for underleverandører til disse bedriftene.  

Økt etterspørsel hos underleverandører vil kunne gi en ekstra boost for den økonomiske aktiviteten i og rundt 

Tromsø, særlig der det private næringslivet kjøper mye fra lokale leverandører. Hvor stor andel av 

underleveransene som leveres lokalt er det vanskelig å anslå. I vareproduserende næringer er andelen gjerne 
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lav, mens den er høy i tjenesteproduserende næringer. Det tilsier nok at store deler av den eksporterende delen 
av privat næringsliv har en lavere andel lokale underleverandører.  
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4. Tromsø og kilder til vekst i store og mellomstore byer   
I to nyere rapporter om vekstmønstre og kilder til vekst i norske byregioner (begge skrevet av Menon Economics) 
inngår Tromsø-regionen som egen enhet. Vi ser nærmere på hva rapportene sier om Tromsø-regionen nedenfor 

4.1. Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner  
I tabellen under rapporteres veksten i verdiskapingen (ikke per innbygger), for samme firedelte næringsinndeling 

(Menon 2015).  Tallene er for perioden 2000-2011 og har derfor ikke med de siste årenes oljebrems. Sektorer 

med relativt lav vekst har fått fargen rød, mens sektorer med relativt høy vekst har fått grønn farge. For Oslo-

regionens vedkommende har man hatt lav vekst i hele økonomien unntatt i statlig sektor. I Kristiansandsregionen 
og Stavanger-regionen har man særlig hatt høy vekst i privat sektor (både lokal og eksporterende).  

Verdiskapingsvekst i fire sektorer av storbyregionenes økonomi. (Prosentvis vekst fra 2000-2011) 

 

Rapporten er tydelig på at høy vekst i privat eksporterende sektorer gir høy verdiskapingsvekst per innbygger i 

storbyregionen, fordi man får utvidet markedet til aktørene i regionen. De andre sektorene er på mange måter 

en funksjon av antall personer som bor der og hvor stor inntekt de har.   

Tromsø-regionen har i likhet med de fleste andre storbyregionene hatt høy vekst i verdiskaping per innbygger 

etter årtusenskiftet. Regionens evne til å øke sysselsettingsgraden i befolkningen er god. Rapporten viser videre 

at Tromsø-regionen har lav vekst innen privat eksporterende sektor, mens veksten i de andre sektorene har vært 

på linje med andre storbyregioner. Produktivitetsveksten i Tromsø-regionen er lavere enn i Trondheim, 

Stavanger og Bergensregionen, men høyere enn i Oslo-regionen og Kristiansandsregionen. Den ligger med andre 
ord midt på treet.  

Regionen har høy vekst i andelen av de sysselsatte med høy lang og høy kort utdanning, høy vekst i FoU utgifter 

totalt og høy vekst i antall yrkesrelaterte overnattinger. Rapporten viser at til tross for høy vekst i FoU-utgifter 

har man ikke klart å skape et miljø for høye FoU-investeringer i næringslivet. Tromsø-regionen har også lav vekst 

i andel ansatte innen kunnskapsbaserte tjenester. Kunnskapsarbeiderne i regionen arbeider i stor grad i offentlig 

sektor. Det er også rom for høyere vekst i antall ansatte innen service og underholdning. Nyetableringsaktiviteten 
i regionen er moderat. Investeringsnivået i regionen er også moderat. 

4.2. Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner 
I rapporten «Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner» (Menon og IRIS, 2016) Sammen med IRIS 

presenteres en omfattende studie av drivkrefter bak vekst i 47 små og mellomstore byer i Norge over perioden 

2000-2014. Siden årtusenskiftet har en lang rekke små og mellomstore byer i Norge vist imponerende vekst i 
både befolkning, sysselsetting og verdiskaping. Rapporten viser følgende motorer bak vekst i byregionene: 
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 Eksportrettet ressursbasert næringsliv: Stort innslag av eksportrettet ressursbasert næringsliv i 
2004 har bidratt til vekst i verdiskaping per sysselsatt (produktivitet) i perioden frem mot 2013. 
Næringsgruppen bidro også til å løfte arbeidsproduktiviteten i de små og mellomstore 
byregionene i perioden mer enn de andre næringsgruppene.   

 Servicebasert næringsliv (lokal privat): Servicebasert næringsliv er den klart største 
næringsgrupperingen, enten vi måler i form av sysselsetting eller verdiskaping. Innslaget av 
servicebasert næringsliv i første år (2004) ser ut til å bidra til høyere arbeidsproduktivitetsvekst i 
små og mellomstore byregioner.  

 Statlig aktivitet: Innslaget av statlig aktivitet i det første året vi ser på (2004) øker i liten grad 
arbeidsproduktivitetsveksten4. Næringsgruppens innslag viser samvariasjon med økt 
sysselsettingsvekst og til en viss grad også befolkningsvekst i de små og mellomstore byregionene.  

Rapporten deler de 47 byregionene inn i fire typer byregioner, basert på sammensetningen av 

næringsvirksomhet i regionene. Det er regioner med sterkt innslag av naturressursbasert næringsliv, statlig 

virksomhet, service-basert næringsliv og differensiert næringsliv. Årsaken til inndelingen er at innslaget av disse 

næringsgrupper samvarierer med ulike typer vekst i regionen. Tromsø faller klart inn under gruppen med mye 
statlig virksomhet. 

I drøftingen av hvorfor de ulike byene vokser med så ulike fart har vi studert byregionenes avvik fra forventet 
vekst. Med avvik fra forventet vekst mener vi da 

 Byregionens avvik fra gjennomsnittlig sysselsettingsvekst for den typologi som byregionen hører til  

Vi er opptatt av dette avviket fordi vi da kan gi en mer detaljert forklaring på veksten som ikke bare har med 
næringsstrukturen å gjøre.  

Rapporten vurderer i hvilken grad byregionene har et høyt eller lavt innslag av sysselsatte med høyere utdanning. 

Dette gjør vi fordi antall sysselsatte med høy utdanning påvirker veksten i alle de fire typene byregioner. Det kan 
med andre ord tenkes at avvik fra forventet vekst kan forklares gjennom hvor høyt utdannet arbeidskraften er. 

Dermed får vi følgende firefelts-matrise: 

 Lav andel med høyere utdannet 

arbeidskraft 

Høy andel med høyere utdannet 

arbeidskraft 

Høyere vekst enn forventet  1 2 

Lavere vekst enn forventet 3 4 

 

 

                                                 
4 Det er gjennomgående komplisert å måle produktivitet i offentlig sektor ettersom verdiskapingsmålet er ikke er 
verdsatt til markedspriser. Dermed blir verdiskaping stort sett målt som lønnskostnader i offentlig sektor. 
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Dersom næringstilknytning og utdanning styrer det aller meste av variasjonen i byregionenes sysselsettingsvekst, 

skal de aller fleste byregionene befinne seg i celle 2 (øvre høyre hjørne) eller celle 3 (nedre venstre hjørne). Høy 
utdanning forklarer da hvorfor byregionene har høyere vekst enn det næringspreget tilsier. 

I figuren nedenfor plasserer vi byregionene inn i de fire cellene. Sentrum av figuren (origo) beskriver den 

gjennomsnittlige andelen av sysselsatte med høyre utdanning i byregionene i 2004, samt gjennomsnittlig vekst i 

byregiontypen. Beveger man seg oppover langs y-aksen, så har byregionen høyere vekst enn gjennomsnittet for 

byregiontypen. Typen byregion er beskrevet med farger (grønn = naturressurs, rød = stat, grå = service/kombi 
og blå = diversifisert). Størrelsen på byregionene er representert med størrelsen på sirklene. 

  

Figur 8.1:  Byregionenes sysselsettingsvekst (avvik fra gjennomsnitt for typen) og utdanningsnivå 
(2004): 

 

Det er en overvekt av store byer i celle 2 (øvre høyre hjørne), der også Tromsø befinner seg. Størrelse gir med 

andre ord høyere vekst, noe som er i tråd med forventningene basert på økonomisk teori. I Tromsø er veksten 

høy (det er en stor by), men likevel lavere enn det utdanningsnivået skulle tilsi. Omfanget av privat næringsliv er 

begrenset og dermed oppstår det en mer begrenset interaksjon mellom det offentlige og det private næringslivet 

i byregionen, som kan bremse sysselsettingsveksten. I rapporten vises det at Tromsø skårer dårlig på geografiske 

indikatorer primært fordi Tromsø i liten grad har et omland. Byen skårer også dårlig på sosioøkonomiske forhold 
som studerer i rapporten.  

1 2 
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Klage på vedtak ifm søknad om støtte fra næringsfondet - Kvalvik og omegn 
vannverk AS 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 

Rådmannens innstilling 
Rådmannen opprettholder sin tidligere innstilling om avslag.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 
Generelle opplysninger om saken 
Kvalvik og omegn vannverk AS klager på vedtak fra næringsutvalget. Søker fremhever at støtte 
har vært gitt til lignende tiltak og således ber om likebehandling. 
 
Vurdering 
Søknaden fra Kvalvik og omegn vannverk AS gjelder gjenværende arbeider knyttet til 
hovedledning fra trykkbasseng. Dette arbeidet ble påbegynt i 2018 og avsluttet i 2019 ved at 
oppgravde arealer ble gruset, pyntet og sådd. På søknadstidspunktet var hoveddelen av arbeidet 
for øvrig gjennomført. 
 
I klagen vises det til tidligere vedtak knyttet til Karnes-Oksvik Vassverk og søker ber om 
likebehandling. Vedtaket knyttet til Karnes -Oksvik Vassverk ble fattet i en situasjon der flere  
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gårdsbruk var truet med avvikling som følge av vannmangel. Dette var en næringsmessig 
vanskelig situasjon der man som en nødløsning benyttet midler fra næringsfondet.  
 
Ovennevnte var kjent informasjon på vedtakstidspunktet. Det er derfor ikke noen nye 
opplysninger i klagen som tilsier endret beslutning. 
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», opprettholdes innstillingen til næringsutvalget. 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
25/19 Lyngen næringsutvalg 20.08.2019 

 

Halti Næringshage AS - prosjekt /samarbeidsavtale bedriftsrådgivning 2019 

Henvisning til lovverk: 
Utgangspunktet for vurderinger av saker til kommunalt næringsfond er gjeldende lovverk og 
kommunens retningslinjer slik disse er definert i «Vedtekter for kommunalt næringsfond», sist 
revidert 25.3.2015. Vi har lagt dette til grunn ved vurdering av søknaden. 

Rådmannens innstilling 
Med referanse til Lyngen kommunes vedtekter for kommunalt næringsfond av 25.03.2015, 
vedtar Næringsutvalget å støtte tiltaket med 60.000 for 2019.  
 
Budsjettdekning: 
 
Årsbudsjett Ansvar Tjeneste Art Prosjekt Økes  Reduseres 
       
       
       
       
       

 
Kr    søkes innarbeidet i Lyngen kommunes økonomiplan    -    
 

Saksopplysninger 
Lyngen kommune gjennomfører ny organisering av næringsrettet aktivitet med samling av 
næringsavdeling, landbruk, skogbruk og planavdeling i en felles utviklingsavdeling. 
Dette representerer en styrking av aktiviteten ut mot næringslivet. 
 
I tillegg er det inngått prosjektavtale med Halti næringshage for 2019. Se vedlegg. Avtalen 
inkluderer rådgivning for etablerere og næringsliv, med ramme på 80 timer a 750.- Halti 
næringshage har som følge av avtalen tilsatt prosjektmedarbeider med arbeidssted rådhuset, slik 
at vedkommende skal kunne jobbe tett sammen med utviklingsavdelingens representanter. 
Beløpet på 60.000 er knyttet til kommunens eget kjøp av tjenester på vegne av kommunens 
næringsliv. 
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Som en følge av denne etablering vil Halti næringshage på eget initiativ tilby inkubatortjenester 
(rådgivning, søknader, veiledning, kurs, der man følger opp bedrifter tettere over tid) direkte til 
etablerere og etablert næringsliv med inntil 75% av timekostnader finansiert av SIVA (Selskapet 
for industrivekst, www.siva.no ), med andre ord kvalifisert konsulentbistand til lav kostnad.  
 
Samlet konklusjon 
Med utgangspunktet i gjeldende lovverk og kommunens retningslinjer slik disse er definert i 
«Vedtekter for kommunalt næringsfond», anbefaler vi finansiering dette tiltaket over 
næringsfondet med 60.000. 
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