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Sak 1: Tromsø kommune – distriktsstrategi 
 

Deltakerliste 
TFFK= Troms og Finnmark fylkeskommune SF=Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Sektormyndigheter 

Anne Øvrejorde Rødven Anne.ovrejorde@tffk.no  TFFK, plan 

Christina Solhaug Joakimsen christina.joakimsen@tffk.no  TFFK, plan 

Karoline Jacobsen Kvalvik karoline.kvalvik@tffk.no  TFFK, stab 

Martha Kårevik Stalsberg martha.stalsberg@tffk.no  TFFK, klima 

Randi Ødegård Randi.odegard@tffk.no  TFFK, kulturarv 

Øystein Miland oystein.olav.miland@tffk.no  TFFK, samferdsel 

Hans Rønningen fmtrhro@statsforvalteren.no  SF, plan 

Tom-Arne Hansen Tom-Arne.Hansen@mattilsynet.no  Mattilsynet 

Mariann Lisbeth Larsen mariann.larsen@vegvesen.no  Statens Vegvesen 

Ann Kristin Strandheim Ann.Kristin.Strandheim@husbanken.no  Husbanken 

 

Tromsø kommune 

Gunn-Elin Jakobsen gunn.elin.jakobsen@tromso.kommune.no  Samfunnsplanlegger 

Christine Vatne Christine.Vatne@tromso.kommune.no  Samfunnsplanlegger 

Tony Høgtun-Liafjell Tony.Liafjell@tromso.kommune.no  Seksjonsleder 

samfunn, innovasjon 

og næring 
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Møtereferat 
• Møteleder ønsket velkommen 

• Praktisk info 

• Opprop og presentasjon av de enkelte deltakerne 

 

Innledning v/Tromsø kommune 
Tony og Gunn-Elin presenterer og informerer. 

 

Innspill fra sektormyndighetene 
 

Martha, TFFK 

- Solid kunnskapsgrunnlag 

- Skiller mellom sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i strategien. Kan man se de mer i 

sammenheng? Se på synergieffekter? 

o Kan man jobbe der man bor, i et større fellesskap med ulike personer? Kontor-hub 

for ulike bedrifter. Utnytting av kommunal bygningsmasse? 

o Distriktene har store muligheter for bosetting, i tråd med global trend om 

selvberging etc. hvordan kan dette synliggjøres? 

Øystein, TFFK 

- God pekepinn i kunnskapsgrunnlaget for tingenes tilstand. Fin inspirasjon til andre 

kommuner 

- Samfunnssikkerhet. Omtalt delvis på ulike steder, men kan være mer uthevet. Felles 

interesser, skredsikring og trafikksikkerhet viktige tema. Tenke mer strategisk. 

- Forholdet til prosess med regional transportplan, nylig høring av planprogram. Ha 

distriktsstrategien i bakhodet ved innspill til høring av transportplanen. 

- Kostnadseffektiv drift vs. godt tjenestetilbud viktig punkt. Felles utfordring. Mer effektiv drift 

påkrevd fra staten mtp. helse og omsorg, drift av vei, utvikling av infrastruktur, renovasjon, 

m.m. Potensial for samarbeid her, eksempelvis kollektivtrafikk. Kommunen og TFFK har 

ansvar for å tilby tilgjengelighet og mobilitet til offentlige tjenester og tilbud – men kostnader 

økonomisk og utslippsmessig er store ved å opprettholde f.eks. busstilbud utover skolebuss. 

Alle regioner i Europa diskuterer dette og hvordan løse mobilitetsutfordringer. 

- Kommunen jobbet med smartby. Her kan man godt vurdere smartdistrikt også, på 

eksempelvis drift. Andre regioner i EU-sammenheng slått sammen transportbehov for helse 

og kollektivtransport – sett på nye måter å organisere seg og ta i bruk teknologi. 

 

Ann-Kristin, Husbanken 

- Veldig spennende lesing 

- Bra det refereres til kommuneplanens samfunnsdel og bærekraftsperspektivet. Gjør 

sammenhengen gjenkjennbart. 



- Utviklingslag melder boliger som utfordring. Ønsker bedre tilrettelegging for boligbygging. I 

oppsummeringa er tema bolig under underskrifta «innbyggerperspektiv». Bolig også viktig 

forutsetning for næringsetablering. Bør se helheten og huske på næringsperspektivet. 

- Hva vet kommunen egentlig om boligmarkedet i de ulike områdene? Hvor mange boliger er 

bygd de siste årene? Hva er behovet? Hvem har behov? Er det private eller næringsaktører? 

Hvilke typer boliger trenger man? Andre distriktskommuner peker på boligmangel pga. 

annen bruk som fritidsbolig, airbnb o.l. 

- Viktig å ta strategiske valg ang. næring, bolig og tjenester. 

- Under felles strategi ønsker man å styrke Husbankens roller. Husbanken har virkemidler som 

kan benyttes, eksempelvis unntaksparagraf i startlån med distriktsprofil. 

- Bra at eldre er med. Stor utfordring. Hvor langt skal man strekke seg for å gi tjenester – lurt å 

ha strategi på dette. Lettstelte boliger for eldre kjempeviktig, og kommunen ønsker å legge til 

rette for at eldre bor hjemme så lenge som mulig. Tenke på plassering og nærhet til tilbud og 

tjenester for de som ønsker det. Tenke på bakgrunnen for valg av bosted: boligen? Avstand 

fra tjenester? Ensomhet? Utrygghet? 

- Naturlige senter i de ulike områdene. Ønsker å styrke disse senterfunksjonene. Flerbruk av 

lokaler. Både møteplasser og barnehager, boliger m.m. gjennom samme bygning. 

Bærekraftsperspektiv, tomme bygg/skoler/o.l. kan transformeres. 

- Levekårsindikatorer. Kartlagt mye bra og interessant at de slår ut ulikt i de forskjellige 

områdene. Kommunen nevner lavinntektsfamilier, men sier ingenting om hvordan de bor 

(trangt? utleie?). 

- Tilrettelegge for møteplasser med oppvekstsentre. Bra for barn og unge men også eldre og 

andre. 

 

Mariann, Statens vegvesen 

- Enig at kunnskapsgrunnlaget er godt. 

- Trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet viktig. Usikker på hvor detaljert man skal være i slike 

planer. 

- Tilrettelegging for muligheter til å bruke områder man peker på, eks. parkering 

- Enig med flerbruksfunksjoner i nærområdet nevnt tidligere. Gjøre det lettvint for folk i 

distriktet for å unngå bilbruk. 

- Forskjellene mellom de ulike områdene kan godt komme bedre frem og derav prioriteringer 

av tiltak.  

 

Hans, Statsforvalteren 

- Bruk av ulike stedsbenevnelser avhengig av ulike faktorer. Viktig at definisjonen av distrikt er 

klar og hvor grensene går – sett opp mot byvekstavtale og nullvekstmål 

- Opptatt av koblinger og sammenheng i kommunens plansystem. Har kommunen økonomi til 

å drifte distriktet? 

- By- og stedsutvikling. I næringslivsøyemed kan man få tillatelse til å gjøre grep i distriktene 

som går på indrefileten for bolyst for befolkningen. Lokalbefolkningen får ikke lov å utvikle 

men næringsaktører tillates, kan bidra til lavere bolyst. Skal man få mer folk i bør man ta i 

bruk indrefileten i distriktsområdene for å skape bolyst. 

- Utfordret økonomene i SF – hva er egentlig utgiftene til tjenester i distriktet? Har kommunen 

råd til det? Det må tall på bordet slik at man kan diskutere konkret. 



 

Randi, TFFK 

- Tromsø vil ta vare på naturmangfold og kulturmangfold iht. samfunnsdelen. Hvordan ønsker 

man å ivareta de naturlige og bygde omgivelsene? Bebyggelsen i distriktene er deres 

kulturarv, og innehar ulike kvaliteter. Bidrar mye til trivsel og bolyst – ikke likegyldig hvordan 

omgivelsene ser ut. Betydning for folkehelse, friluftsliv. 

- Bør ha større fokus på hvilke kvaliteter som er i de menneskeskapte omgivelsene i distriktene 

 

Tom Arne, Mattilsynet 

- Kommunale og private vannverk. Står lite om vann i strategien.  

- Bra man satser i distriktene men vannforekomster må være tilgjengelig.  

- Statlig føring at kommunalt vann skal være hovedprinsippet. 

 

Anne, TFFK 

- Ønsker å utfordre kommunen å være mer konkret. Godt og grundig kunnskapsgrunnlag bør 

kunne gi grunnlag for prioritert innsats i de ulike sonene. Mange runde og generelle 

formuleringer. 

- Næringsetablering. Distriktet «utnyttes» mens verdiskapinga skjer i bysentrum – hvordan få 

til at verdiene legges igjen i distriktet? 

- Bør være tydeligere på kobling mellom andre planer (reiselivsstrategi? Landbruksplan?) 

- Spennende å se koblingen mellom distriktsstrategien og kommuneplanens arealdel samt 

sammenhengen mellom andre parallelle prosesser (byvekstavtale, klimanøytral by etc.) 

- Hvordan skal strategien brukes politisk videre?  

 

Ann-Kristin, Husbanken 

- Tipser om rapporten «Bo hele livet» utgitt av SINTEF. Sosial bærekraftig planlegging må få 

økt prioritet. behov for jobbe bedre med samspill mellom bolig, næringsliv, kulturtilbud, 

offentlige tjenester. Samt møte mellom generasjoner og flerbruk av arealer både ute og inne. 

 

Karoline, TFFK 

- TFFK starta opp arbeid med regionvekstavtaler og er helt i startfasen. Føring fra regjeringen 

gjennom Hurdalsplattformen. Skape bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og 

regionene, mellom regionene og mellom kommunene i regionene. 

- Ønsker å sikre og bidra til utvikling og vekst i distriktene. Ulike regioner i Troms med ulike 

forutsetninger og utfordringer. 

- Tre fokusområder: det grønne skiftet (næring), samfunns- og arealplanlegging og 

demografiutfordringer. 

- Avtalene skal være et politisk samarbeid, men vil også ha påvirkning på administrativt nivå. 

 

https://www.sintef.no/en/publications/publication/1822718/


Tony, Tromsø kommune 

- Ønsker å nøste noen tråder. Mange gode innspill. 

- Samfunnsdelen og sammenhengen mellom hele plansystemet. Jobbes mye med dette og få 

det inn i en rød tråd. Høyt antall planer gir stor utfordring. Ønsker at distriktsstrategiene skal 

gi prioriteringer. Hvilke tiltak kan utløses gjennom denne strategien. Hvor tror man det vil 

kunne være positiv befolkningsutvikling og næringsutvikling? Hvilke tjenestetilbud kan man 

ha de ulike steder? Hvilke muligheter/begrensninger gir kommuneøkonomien? 

- Distriktsstrategien som et verktøy for hvor og hvordan man skal prioritere. 

 

Hans, Statsforvalteren 

- Energiforsyning. Troms kraft pålagt av NVE å ha kraftforsynings- og systemutviklingsmøte. 

Skal lage 10-årsplan som rulleres hvert andre år. Ligger noen grønne muligheter og grønne 

skifter her. Viktig at Troms kraft får samfunnsinnspill for å kunne lage langsiktige planer i 

distriktet. 

 

Gunn-Elin, Tromsø kommune 

- Utviklingslagene sier at å få midler/lån til å bygge er utfordrende. Bra at husbanken har 

virkemiddel til dette. 

- Prøvd å holde samme struktur som samfunnsdelen. Presisjonsnivå vanskelig – være 

strategisk nok men samtidig detaljert slik at det er gjenkjennbart for deltakere i prosessen 

- Må ha mer politisk dialog før strategien legges ut på høring.  

- Ønskelig at strategien legges på høring før sommeren. 

 

Christina, TFFK 

- Være tydeligere på formuleringer og forholdet mellom mål, strategier og tiltak. Mange 

strategier oppleves som mål. 


