Vedlegg 1, tiltaksliste til Strategi for vekst og utvikling i Sør-Troms
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Innovasjon og entreprenørskap
Førsteklasses førstelinjetjeneste i Sør-Troms
Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv
Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene
Videreutvikle nettverket bestående av kommunenes næringssjefer/næringsrådgivere etter ByR
Videreutvikle samspillet med offentlige serviceorganer med relevans for gründere og etablerere
Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører
Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes
Utvikle nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året" - (felles interesser innen næringer eller på tvers av fag/næringer)
Bidra til at Ungt entreprenørskaps (UE) får en fast representant ansatt i regionen
Utrede muligheten for utvikling og forskning innen ressursforvaltning, resirkulering/avfall
Stimulere til innovasjon, kompetansebygging og utvikling av opplevelser i regionen - med tettere samarbeid mellom Visit Harstad og
Visit Narvik som fundament
Økt verdiskapning som følge av forsvarets satsning i regionen
Utvikle tjeneste- og leverandørnettverk for å betjene Forsvarets behov i regionen
Etablere prosjekt "Leverandørutvikling" for å vinne anbud på etablering, drift og forsyning/logistikk til Forsvaret*
Kompetanse
Sør-Troms skal være en vekstkraftig kompetanseregion
Et tettere samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner i regionen
Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) etablerer faste representanter i regionen
Utrede behovet for desentralisert utdanning i samarbeid med UiT og andre utdanningsinstitusjoner
Påvirke UiT og andre utdanningsinstitusjoner mht. tilrettelegging av global tilgang på undervisning
Følge opp utviklingsplaner for Campus Narvik og Campus Harstad
En region som ivaretar unge talenter
Jobbe for en mest mulig sømløs overgang mellom ungdomsskole - vgs og mellom vgs - høyere utdanning
Jobbe for flere praksisplasser i både offentlig og privat sektor gjennom veiledningskompetanse
Videreutvikle faste nettverksarenaer mellom skole og næringsliv (eks. prosjekt KUPA)
Utrede behov for og tilgang til hybler for elever (videregående skoler) og studenter i regionen
Flere offentlige og private kompetansearbeidsplasser til regionen
Utøve politisk påvirkning regionalt og nasjonalt
Følge opp politiske vedtak om utflytting av statlige arbeidsplasser
Sette initiativer til etablering av private kompetansearbeidsplasser knyttet til strategiske næringer for regionen
UNG
Frafall på vgs i Sør-Troms skal være lavere enn landsgjennomsnittet
Tidlig intervensjon for å unngå frafall på videregående skoler
Undersøke muligheten for å opprette Sør-Troms' versjonen av Agderprosjektet*
Initiere ytterligere kompetanseutvikling for rådgiverkorpset i regionen (videregående skoler)
Gi ungdommen gode minner om og stolthet for regionen
Kontinuerlig dialog med ungdommen
Utvikle frititidstilbud i samarbeid med ungdommen
Jobbe for et kollektivtilbud som er tilpasset de unges behov
Arbeide for større tilgang på deltidsjobber for ungdom under 18 år
Digitalisere historiefortellingen (Tore Hunds rike)
Etablere ressursgruppe med barn og unge i arbeidet med nasjonaljubileet 2030
Infrastruktur og samferdsel
Etterslepet på veivedlikehold på riks- og fylkesveiene i regionen må hentes inn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Gi innspill til organiseringen av Statens vegvesen
Døgnåpen grense over Bjørnfjell
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Samarbeid/dialog med Tromsbenken
Gi tydelige innspill til NTP og RTP
Gjennomføre møter/dialog med Samferdselskomiteen
Mer gods på jernbane og sjø
Politisk påvirkning og samordning med andre regionale aktører
Jobbe for dobbeltspor på Ofotbanen
Jobbe for utvikling og viedereføring av jernbane
Utvikle regionale sjøveis logistikkbaser og havner
Mudring av Tjeldsundet
Utvikle Evenes som nasjonal lufthavn
Politisk påvirkning og samordning med Ofoten regionråd
Gjennomføre møter/dialog med flyplassutvalget, Avinor, Tromsbenken, Samferdselseskomiteen
Sikre god samhandling med eiendoms- og infrastrukturutviklere for næringsarealer rundt Evenes
Gjøre strategiske vurderinger av innhold og omfang av næringsklynge for området
Gjennomføre proaktive initiativer overfor ønskede etableringer
Grenseoverskridende kollektivtilbud (fylke) (buss, båt, ferge)
Politisk påvirkning
Påvirke utvikling av felles samferdselsapp for Troms, Nordland, Finnmark
Bidra til et vesentlig bedret kollektivtilbud ØST-VEST og NORD-SØR, på tvers av regionsgrenser
Arbeide for forbedring av fergetilbud, herunder pris og ruter
Sør-Troms skal være fremst i utnyttelsen av ny bredbåndsteknologi
Sikre god samhandling mellom kommunene og teknologiaktører
Utrede muligheter for å etablere nettkontrollsenter i regionen
Utrede muligheter for regionen i forbindelse med Svalbardkabelen og annen internasjonal infrastruktur
Jobbe for full bredbåndsutbygging i regionen
Jobbe for full 4G/5G tilgang i hele regionen
Sør-Troms skal koordinere sin utvikling av behovstilpassede næringsarealer
Gjennom kjennskap til markedsbehov for næringsarealer skal Sør-Troms utvikle og markedsføre næringsarealer i en regional kontekst
Utrede markedets behov for næringsarealer
Arbeide for langsiktighet i tilrettelegging av næringsarealer
Utvikle næringsarealer i henhold til de til enhver tid kjente markedsbehov
Jobbe for en felles markedsføring av regionens næringsarealer
Oppnå regional avstandsreduksjon for Harstadregionen og i øst/vest-aksen i Midtre Hålogaland
Se til at Hålogalandsvegen (E10) som regional øst/vest-akse har kapasitet og utforming tilpasset næringers behov
Følge opp vedtak i NTP og sikre finansiering av anbefalte og besluttede faser
Sikre gjennomføring av fase RV83 Tjeldsund bru - Harstad
Sikre utbyggingen av Engenes fiskerihavn
Påvirke beslutning om gjennomføring alternativ 2 - kryssing av Tjeldsundet
Påvirke beslutning om å utbedre/utbygge veiaksen Tromsø-Lenvik-Harstad, i tråd med prosjekt «Kystbyregion»
Trender og fremtidsforskning
Sør-Troms skal jobbe for å være oppdatert på nasjonale og internasjonale trender
Følge med på fremtidsforskningen
Utrede muligheten for et mobilt Newtonrom, om mulig i kombinasjon med Makerspace
Utrede muligheten for å gjennomføre samarbeidskonsepter mellom studenter og forskere fra UiT med næringsliv og kommunal sektor*
Utrede muligheten for å etablere et senter for teknologilek som tiltak mot frafall i videregående skoler**
* Luleå Tekniske Universitet har mange gode tiltak og konsepter vi kan lære av: https://www.ltu.se/org/LTU-Holding/LTU-Business
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Sør-Troms skal følge utviklingen av Smart region-løsninger for å høyne regionens attraktivitet
Gjøre strategivalg for Smart-løsninger som bidrar til bedre samhandling og tjenesteutvikling i byregion (bysenter - omland)
Utrede muligheten for Smart region-løsninger i Sør-Troms
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** Ref. satsing i Luleå kommune, "gamification/spillifisering" - tiltak gjennom spillutvikling og interaktiv læring for å fremme lese- og læringslyst hos elever i grunnskolen
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