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Statusrapportering for Sluttutbetaling

Mål for prosjektet.

Hovedmål: Skape grunnlag for økonomisk vekst i hele Tromsøregionen

Delmål for fase I : Utvikle en kunnskapsplattform og sikre en god politisk forankring
Delmål for fase li: Utvikle felles strategier med tiltak og felles profilering av Tromsøregionen

Hva som er gjennomført av større arbeid.
1. Utarbeidet omfattende rapport om samfunnsstrukturen i Tromsøregionen og hvordan regionen
fungerer i et integrasjonsperspektiv.
2. Gjennomført en brei politisk og faglig forankring av arbeidet, som ble avsluttet med et felles
formannskapsmøte på Sommarøy.
3. Analysert og dokumentert omfanget av lokale matevareprodusenter i lys av bærekraft og
klimautslipp
4. Besøkt og avholdt kurs for mindre reiselivsbedrifter i Tromsøregionen
5. Utarbeidet ny regional strategisk næringsplan for hele Tromsøregionen. Denne er nå vedtatt i
kommunene.
6. Lagt grunnlaget for videre samarbeid mellom de fem kommunene regionen.
7. Utarbeidet felles profileringsmateriell (videoer) for regionen og hver kommune.

Gjennomførte tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt. Beskriv også hvordan resultatene
måles.
På de fleste områdene som var utpekt på forhånd, ble det tiltakene gjennomført som forventet.Det
gjelder spesielt den politiske forankring, den strategiske næringsplanen, arbeidet med lokal mat,
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