
 

Dyrøy kommune 
     Den lærende kommune 

 

 
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kunnskapsparken, Finnsnes 
Dato: 24.03.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.   
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. 
 
 
Felles kommunestyremøte for kommunene i Midt-Troms.  
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Møteinnkalling 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kunnskapsparken, Finnsnes, Senja kommune 
Dato:  24.03.20 
Tidspunkt: 09:00 – 16:00 
 
Felles kommunestyremøte for de seks Midt-Tromskommunene:  
Senja, Sørreisa, Målselv, Bardu, Dyrøy og Salangen. 
 
Møtet er vedtatt i kommunal møteplan. Det utbetales derfor godtgjørelse/tapt  
arbeidsfortjeneste og dekning av reisekostnader ihht. kommunens reglement. 
 
Dagsorden: 
 
Det innkalles til felles kommunestyremøte for alle kommunene i Midt-Troms. Felles møte 
avholdes for fjerde gang. Hensikten er å skape felles forståelse for muligheter og utfordringer 
i vår region, og bli enige om felles tiltak og løsninger som vi kan gjøre bedre sammen, enn 
hver for oss.  
 
Møtet er en del av vårt felles program «Attraktive Midt-Troms», som er en videreføring av 
Byregionprogrammet vi har gjennomført sammen siden 2015. 
 
Første felles kommunestyremøte ble avholdt i Setermoen leir (Bardu kommune) 13.2.17. Da 
utpekte kommunestyrerepresentantene blant annet tre viktige næringsområder som vi siden 
har utviklet i fellesskap; sjømat, forsvar og reiseliv - alle viktige næringer som er et 
fundament for sysselsetting, verdiskaping og bosetting i hele regionen.  
 
I de andre to møtene (Lenvik, 2018 og Målselv, 2019) var fokus særlig regional næringsplan 
og gjennomføring av konkrete tiltak fra planen.  
 
I år avholdes det fjerde møtet med hovedvekt på to tema:  
 rekruttering/kompetanse 
 regionalt næringssamarbeid 

 
Skal vi være attraktiv som region for bosetting, bedriftsetableringer og besøk, må vi utvikle 
fremtidige felles løsninger på disse områdene. Det vil bli korte innledninger og arbeid i 
grupper.  
 
Vi ber kommunestyrerepresentantene forberede seg på følgende problemstillinger:  
 
Demografiutfordringene i vår region er store, større enn i noen andre regioner. Antall unge 
synker og antall eldre øker. Tilgangen på kompetanse er ei utfordring i dag, og vil bli mer 
krevende fremover. Ikke minst når vi må konkurrere med større byer og kommuner i nord 
som har liknende utfordringer. 
 

 Hvilke grep bør vi som region ta for å være en attraktiv region, både å bo i, besøke, 
jobbe i og etablere virksomhet i? 

 Skal hovedstrategien være å satse på å utdanne og beholde egne ungdommer? 
 Er det nok med én strategi? Hvordan rekruttere arbeidskraft fra andre deler av Norge? 
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https://www.lenvik.kommune.no/politikk-og-samfunn/naring/byregionprogrammet/
https://www.lenvik.kommune.no/globalassets/politikk-og-samfunn/planer/regional-naeringsplan_digital.pdf


 Og er vi avhengige av arbeidskraft fra utlandet?   
 
Midt-Troms har laget en solid felles plattform i regional næringsplan. Det etableres nye 
arbeidsplasser i vår region og behovet for kompetanse er stort.  
 

 Hva er gevinsten for din kommune ved et tettere regionalt næringsarbeid? 
 Hvordan kan kommunene jobbe annerledes med næringsutvikling – er vi sterkere 

sammen? 
 Hvilke andre næringsområder (utenom sjømat, reiseliv og forsvar) mener du vi bør 

jobbe sterkere regionalt sammen om?  
 Skal vi fortsette med felles kommunestyremøter? 

 
Praktisk info: 
Felles kommunestyremøte er lagt til Kunnskapsparken, Finnsnes, med oppmøte og 
registrering fra kl 09.00. Møtestart presis klokken 09.30. Dere oppfordres til å samordne 
skyssen. Forfall meldes så raskt som mulig.  

 

……………….. 

ordfører
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