
Vekst og utvikling i 
Hålogalandsregionen

«På hvilken måte kan fylkeskommunene bidra til utvikling 
og vekst i grenseregionen Hålogalandsregionen?» 



Hålogalandsregionen



Rollen regional 
utviklingsaktør
• Samfunnsutviklerrollen 

framhevet og styrket

• Ledende ansvar for å utvikle, 
samordne og følge opp 
regionale mål for utviklinga i 
sitt fylke, og for de regionale 
strategiene. 

• Mobilisere og samordne ulike 
lokale og regionale aktører 
som er viktige for regional 
utvikling 

• Plattformen et sterkt nord - tar 
ledelsen over egen utvikling 
og skjebne



Hålogalandsvegen



Harstad/Narvik Lufthavn, Evenes 

• Historisk satsing på forsvaret 

• Evenes til et enda større tyngdepunkt for kommunikasjon 

• Nye arbeidsplasser

• Ringvirkninger til både Harstad, Narvik, Vesterålen og alle 
tilhørende områder

• Flyplassutvalget for Harstad/Narvik Lufthavn Evenes er en 
interesseorganisasjon for vekst og utvikling av lufthavnen 



Nord Norsk 
reiseliv.
51% er eid av de to Nord-Norske
fylkeskommunene. Øvrige eiere 
er NHO, Hurtigruten, Thon og 
Scandic

Formål med selskapet er å 
fremme og videreutvikle Nord-
Norge som et bærekraftig helårs 
reisemål gjennom utvikling, 
markedsføring og tilrettelegging 
for salg av nordnorske 
reiselivsprodukter. Selskapet har 
spillt en viktig rolle for etablering 
av direkte flyruter fra Nord-Norge 
til byer i Sentral-Europa



Mineralstrategi.

• Behovet for, og etterspørselen etter mineraler er økende

• NGU anslår at potensialet i Norge for kjente og undersøkte 
metall- og mineralressurser er på rundt 2 500 milliarder kroner 
i førstehåndsverdi

• I felleskap utarbeidet en mineralstrategi for Nord-Norge. 
Visjonen for denne mineralstrategien er å utvikle en 
bærekraftig mineralindustri i Nord-Norge som skal bidra til 
gjennomføringen av det grønne skiftet. 

• Towards Sustainable Mining



Troms og Finnmark 
fylkeskommune

Tiltak på næringsområdet 
knyttet til Coronasituasjonen 
2020





































Fordeling kommunale næringsfond kap. 553 post 61 jamfør 
prop. 127 S (2019-2020) i Troms og Finnmark fylke 

Til fordeling 74,4 mill kr. Alle kommuner i fylket er berørt av den pågående coronakrisen og 
har behov for å iverksette tiltak 

Midlene ble prioritert slik at kommunestørrelse og betydning av reiselivsnæring ble tillagt 
vekt 

Grunnbeløpet, kr. 1,7 mill til hver kommune, tar høyde for kompleksiteten i næringssammensetningen. 
Eksempelvis har alle kommuner reiselivsnæring og hjørnestensbedriften i lokalsamfunnene kan være 
reiselivsbedrifter uten at kommunen vektes som en særskilt reiselivskommune.  

Prioriterte kommuner med over 10 000 innbyggere (tillegg på kr. 300 000) over 20 000 (tillegg på kr. 500 000), og 
over 75 000 innbyggere (tillegg på kr. 1 000 000) . 

Reiselivskommuner tillegg på kr. 650 000,- + Nordkapp og Lyngen (kommuner hvor det var over 100 permitterte 
personer innen overnattingsbransjen ifølge NAVs statistikker og ut fra en kvalitativ vurdering på to kommuner hvor 
det internasjonale marked innen opplevelsessegmentet er stort og viktig men hvor aktiviteten ikke slår ut på NAVs
permitteringsoversikt)

Tilsagnsbrev fra fylkeskommunen til fylkets kommuner ble sendt innen 7. juli



Arktis 2030 

Ivareta norske interesser i  Arktis, styrke samarbeid med arktiske stater og aktører 
med interesser i Arktis, og støtte aktiviteter innen innsatsområdene næringsliv, 
kunnskap, infrastruktur, miljøvern, sikkerhet/beredskap, og klima. 

Det er også et mål at tiltakene skal føre til:

• Helhetlig nordområdeperspektiv i tråd med regjeringens nordområdestrategi. 
Bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og kompetanse om nordområdene. 
Oppfyllelse av FNs bærekraftsmål. Kunnskap om situasjonen for urfolk

• Ordningen omfatter Nordland og Troms og Finnmark fylker, og skal bidra til 
bærekraftig samfunnsutvikling i landsdelen. Midlene kan gå til forprosjekter og 
flerårige strategiske prosjekter. 

Søknadsfrist er 18. september 2020.  Søknad sendes inn via regionalforvaltning.no 
Kontaktperson: Ina Helene Olsen



Økt politisk samarbeid kan gi økt styrke

• Bygge ned grensene

• Redusere avstandsulemper

• Økt politisk samarbeid

• Felles prosjekter

• Øke utviklingsevnen


