
Høringsuttalelse om Regional planstrategi for Troms og Finnmark 
Vi støtter i hovedsak de tre langsiktige utviklingsmålene, men foreslår å endre pkt 2. Der står nå: 

Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og kompetanse. Dette skal gi 

grunnlag for utvikling og vekst. 

Vi ønsker dette endret til: Troms og Finnmark skal være regionen for samarbeid kunnskap og 

kompetanse. Dette skal gi grunnlag for utvikling av bærekraftige samfunn, økonomisk, sosialt og 

kulturelt. 

Vi støtter også satsingsområdene, og vil understreke betydningen av å «se fra nord», jfr det første 

langsiktige utviklingsmålet. For eksempel klimaomstilling må vektlegge hvordan det kan gjøres under 

våre forhold, med lange avstander og spredt bebyggelse. En god klimaomstilling i Troms og Finnmark 

trengs for naturen, og for å ha stabile samfunn, men også for målsettingene om å være en attraktiv 

og fremtidsrettet region. 

Vi vil også understreke det andre satsingsområdet, «Utjevning av sosiale ulikheter og redusert 

utenforskap». Dette må ta inn i seg betydningen av helse, utdanning og integrering, som er tre 

viktige årsaker til sosiale ulikheter og utenforskap. Det er viktig å ha tilgang til utdanning på alle nivå i 

hele fylket, tilsvarende med helsetjenester. Viktige tiltak for Nord-Troms er et bredt og fleksibelt 

videregående skoletilbud og Campus Nord-Troms.  

Nord-Troms har mange gjestearbeidere fra mange land. Det må tilrettelegges bedre for integrering 

og utvikling av løsninger som bidrar til fast bosetting i større grad, gjennom ulike integreringstiltak og 

boligtiltak. Det vil også utjevne sosiale forskjeller, og være et bidrag til gode, mangfoldige og stabile 

samfunn. 

I Nord Troms har fylkeskommunens satsinger på regionssenter vært viktig for etablering av 
desentraliserte tjenester. I satsingsområdet stedsutvikling ønsker vi derfor at regionssenterrollen 
til Nordreisa og Skjervøy som maritimt senter løftes inn som et viktige fokusområder i en strategi 
for utvikling.   

I satsingsområdet  for en vekstkraftig region planlegges det for en strategi for videregående 
opplæring og en strategi for næringslivsutvikling. Det er viktig at disse to strategiene henger 
sammen og utfyller hverandre på en god måte. Uten et bredt tilbud for videregående opplæring 
og høyere utdanning i regionen som fanger arbeidslivets behov vil det bli vanskelig å få til den 
ønskede utviklingen.   

Kulturell tilhørighet bidrar til attraktive og mangfoldige samfunn, og Nordreisa er svært glade for den 

større plassen samisk og nå kvensk får. Denne satsinga har vært godt understøttet av 

fylkeskommunen, og vi imøteser fortsatt støtte og utvikling, jfr ny regional plan for kultur. 

Kommunestyret i Nordreisa har tidligere ønska at fylkeskommunen skulle initiere et 

utviklingsprogram for matproduksjon fra fylket. Vi ønsker at dette gjøres gjennom en snarlig ny 

regional plan for landbruk, jfr at dagens plan er fra 2014, og for øvrig gjelder den bare Troms. Vi 

ser at landbruket i fylket må ha virkemidler som sikrer en tilpasset og balansert råvaretilgang. 

Dette gir grunnlag for arktiske kvalitetsprodukter som er bærekraftige gjennom hele 

verdikjeden. Det betyr at vi må ha virkemidler som ivaretar alle bruksstørrelser og alle relevante 

produksjoner. 

Reiselivet har hatt en tøff periode pga koronatiltak. Det er forventet at det vil bli større krav om 

bærekraft, andre markeder og andre produkter etter korona. Samtidig vil klimaendringer gjøre 



vintersesongen mer unik i nord. Dette bør inngå i strategien for næringsutvikling. Her er 

betydelig potensial, ikke minst i Nord-Troms. 
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