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Nord-Troms

• Region med rike naturressurser

• Stor sjømatregion

• Bredde i leverandørindustri

• Voksende reiselivsnæring

• Kulturelt mangfold

• Befolkningsgrunnlag 16.000



Visjon

ARENA Nord-Troms skaper verdier for 
næringslivet i Nord Troms



Formål

• ARENA Nord-Troms skal arbeide med nærings-
politiske spørsmål, fremme næringslivsinteresser
og verdiskapning i Nord-Troms

• ARENA Nord-Troms skal arbeide for medlem-
menes interesser overfor offentlige aktører
og myndigheter



Formål

• ARENA Nord-Troms skal bedre rammebetingelser 
og sikre stabile vilkår for medlemsbedriftene. 

• ARENA Nord-Troms skal fremme erfarings-
utveksling, kompetanseheving og tilrettelegge for 
utviklingsmuligheter. 



Mål

• ARENA Nord-Troms skal fremme interessene for 
næringslivet i Nord-Troms ved å:

• Fremme samarbeid og bygge relasjoner på tvers 
av kommuner og næringer 

• Bygge relasjoner med folkevalgte politikere og andre 
beslutningstakere på alle nivå, også nasjonalt

• Være en relevant høringsinstans i alle viktige 
spørsmål for regionen. ARENA Nord-Troms skal 
sette dagsorden for utvikling i regionen



Internt samarbeid

• ARENA Nord-Troms skal fremme medlemmenes 
interesser sammen med:

• Kommunene

• Nord-Troms regionråd

• Næringsforeningene



Prioriterte arbeidsområder

• Bygge felles kultur og bringe sammen industrielle aktører

• Infrastruktur
• Sjømattransport
• Nord-Troms som pendlerregion
• Reiseliv

• Rekruttering og kompetanse
• Beholde bredden i videregående skole
• Campus Nord-Troms
• Sikre utdanningstilbud som er relevant for 

næringslivet i regionen
• Trainee-ordning



Aktivitet i foreningen

• Politikk og samferdsel:
• Deltatt i Infrastrukturprosjektet for Nord-Troms Regionråd
• Arbeid med Regional Næringsplan
• Deltar i flyplassutvalget i Sørkjosen
• Møter med Tromsbenken
• Flere møtepunkt med sentrale fylkespolitikere
• Forum for Marine Næringer i regi av Vest-Finnmark Regionråd
• Høringssvar i sentrale prosesser - alt fra samferdsel (vei, ferger) til trafostasjon

• Nettverk og rekruttering:
• Rekruttert 25 medlemsbedrifter:
• Presentert oss for miljøet industrimiljøet i Furuflaten
• Besøk hos næringsforeningen i Alta-regionen.
• Møter med næringsetaten i Alta
• Medlemsmøter - Frokostmøter

• Kompetanse:
• Engasjert oss i møter sammen med NTVGS og UiT
• Samarbeid med NTVGS om nye utdanningsløp 
• Trainee-ordning
• Campus Nord-Troms









Merkevarebygging

• ARENA Nord-Troms skal bygge Nord-Troms som 
merkevare

• ARENA Nord-Troms skal samle, sammenfatte og 
presentere objektive fakta:

• Det skal utarbeides gode «visittkort» som skal inngå 
som faktagrunnlag i viktige prosesser.

• ARENA Nord-Troms skal besørge større kontinuitet 
i dette arbeidet.









Relasjoner

• ARENA Nord-Troms skal bygge og vedlikeholde nettverk mot 
nasjonale og regionale beslutningstakere



Relasjoner

• Gjennom aktivt arbeid i foreningen skal ARENA Nord-Troms på eget 
initiativ ta kontakt og gi informasjon om viktige saker i regionen



Relasjoner

• ARENA Nord-Troms skal aktualisere viktige saker for regionen ved å 
bringe relevante politikere og embetsverk til regionen



Prosesser

• ARENA Nord-Troms skal overvåke gryende politisk arbeid på nasjonalt og 
regionalt plan, og på denne måten være i forkant 

• Tidligst mulig være i kontakt med beslutningstakere med innspill til prosessen

• Utforme relevante og godt forankrede høringssvar








