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HANDLINGSPLAN FOR ØYRIKET TROMS, ORIENTERING
Vedlegg:
1. Handlingsplan for Øyriket Troms
Bakgrunn for saken:
Det er nå utarbeidet en handlingsplan for Øyriket Troms. Innenfor reiseliv er det en stor
økning i interessen for å velge reiseruter over fjorder og øyer i regionen, noe som krever
bedre tilrettelegging. Konklusjonen i rapporten er todelt. Først å styrke samarbeidet internt i
reiselivsnæringen, mellom kommunene og Troms fylkeskommune. Deretter å arbeide
målrettet med infrastrukturen i Øyriket Troms. Her nevnes spesifikt fergeforbindelse mellom
Senja og Bjarkøy som viktig. Det nevnes også at det er viktig å ivareta andre båtruter i
regionen.
Saksutredning:
Representanter fra reiseliv og andre næringer har sammen med politisk ledelse fra Senja og
Harstad tatt initiativ til å utarbeide handlingsplanen for Øyriket Troms. Prosjekteiere er; Visit
Harstad AS, Harstad, Lenvik og Tranøy kommuner.
Deltakere i prosjektet har vært representanter fra Troms fylkeskommune og Harstad, Lenvik,
Tranøy, Torsken og Berg kommuner. Prosjektet har valgt å avgrense Øyriket Troms til
området fra Senja til Harstad, inkludert de nevnte kommunene. Det har vært gjennomført
intervjuer med politikere, næringslivsledere og ledere i reiselivsbedrifter, samt gjennomført
et arbeidsseminar.
Fokuset som legger bak, er å skape engasjement, innhente kunnskap og se muligheter for
næringsutvikling på tvers av kommunegrenser og næringer i Øyriket Troms for å ivareta
besøksattraktiviteten.
Rapporten setter fokuset på viktigheten av infrastruktur (hurtigbåter, ferger og veier) koblet
opp mot reiselivssatsingen i regionen. Det er viktig å bidra til å binde sammen vår
reiselivsregion med Lofoten, Vesterålen og Tromsø.
Vurdering:
Prosjektet «Senja kommune» bør bruke rapporten aktivt i interne og eksterne prosesser, samt
i eget planarbeid. Rapporten foreslår følgende politiske aktiviteter:
- prosjektrapporten behandles som orienteringssak i kommunene og fylkestinget

- kommunestyrene anbefales å inkludere samarbeidet mellom Senja og Harstad i sine
reiselivsstrategier
- kommunestyrene oppfordres til å sette debatt om fergerute mellom Skrolsvik og Bjarkøy på
sakskartet. Det ønskes at kommunene vedtar at det er et ønske om denne forbindelsen, og at
man deretter følger opp prosessen overfor fylkestinget.
- det bør bestilles en konsekvensutredning av ferge-/hurtigbåtruter i Vågsfjordbassenget og
på vest- og nordsiden av Senja
- det anbefales å etablere kontakt og informere ulike organisasjoner/aktører i Øyriket Troms
om handlingsplanen

Forslag til vedtak:
1. Fellesnemnda tar rapporten og redegjørelsen gitt i saksframlegget til orientering.
2.

Fellesnemnda ber prosjektorganisasjonen, samt rådmenn og ordførere i de fire
kommunene om å følge opp konklusjonene i rapporten. Dette gjennom politiske aktiviteter
som må komme i kjølvannet av rapporten, og i planprosesser og planarbeid i prosjektet
frem mot etablering av Senja kommune.

3. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs
fergerute mellom Senja og Harstad, og ser da korteste vei Skrolsvik-Bjarkøy som den
mest aktuelle.
4. Fellesnemnda for Senja kommune ønsker at det arbeides videre med en helårs
fergerute mellom nordsiden av Senja mot Tromsø, samt mellom Senja og Andenes.

