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HØRINGSUTTALELSE FRA SØR-TROMS REGIONRÅD – NOU 2011:3
KOMPETANSEARBEIDSPLASSER – DRIVKRAFT FOR VEKST I HELE LANDET
Sør-Troms regionråd består av kommunene Bjarkøy, Gratangen, Harstad, Ibestad,
Kvæfjord, Lavangen, Salangen og Skånland.
Regionrådet vil berømme utvalget for et godt arbeid med mange gode forslag til tiltak. Vi
viser til høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune som er godt gjennomarbeidet og
ivaretar viktige innspill som støttes fra kommunene. Sør-Troms regionråd ønsker i tillegg å
peke på følgende:
–

Forslag J: Høyhastighets bredbånd er vel så viktig i distriktene som i sentrale strøk.
Det viser seg i praksis at det kommersielle markedet ivaretar utbyggingen sentralt,
mens at det ikke er tilstrekkelig lønnsomhet i spredenettet i distriktene. Eksempel
etter eksempel viser at det ikke finnes tilbydere når anbud legges ut. Det vil være
særdeles viktig at sentrale myndigheter, gjennom virkemiddelapparatet, bidrar til å gi
distriktene det samme bredbåndstilbudet som i sentrale strøk.

–

Forslag k: Vi registrerer at det i anbefalingen etter evalueringen av Innovasjon Norge
ønskes å legge mer vekt på innovasjonsevnen i prosjektene, samt en dreining slik at
midlene i større grad kan nyttes i sentrale strøk. Regionrådet ser dette som svært
uheldig dersom man ønsker en fokus på videre positiv utvikling av distriktene.

–

Forslag l: RDA-ordningen er gjenstand for mye diskusjon i Troms da Tromsømiljøet
hevder at disse midlene skal benyttes i Tromsø fordi de er ”en refusjon” av innbetalt
arbeidsgiveravgift til Tromsø. Vår oppfatning er at Tromsø ikke er berettiget nedsatt
arbeidsgiveravgift men har fått dette fordi de er, og skal være, en motor for
distriktene. Midlene burde derfor, etter vår mening, gå til tiltak som utfyller denne
rollen. Vi registrerer at midlene i noen grad nyttes til tiltak som konkurrerer ut
omlandet, og at styringen/ organiseringen ikke vektlegger regional påvirkning. SørTroms regionråd mener disse midlene er viktig for muligheten til å støtte større
satsinger i fylket, og vil sterkt beklage om de skulle trekkes inn, men vi mener at den
regionale profilen ikke er ivaretatt godt nok pr i dag.

–

Forslag m: Pendlerfradraget oppfattes om viktig for distriktene, spesielt der man ikke
kan tilby begge parter tilfredsstillende jobbtilbud i kommunen. Kuttes pendlerfradraget
ut, kan det medføre at distriktene mister viktige kandidater til kompetansearbeidsplasser, og at rollen som bostedskommune for bykommunene reduseres. Det
pekes i rapporten på at fradraget i hovedsak går til hovedstadsområdet, og det bør
derfor vurderes om virkemidlet heller kan fjernes herfra.

–

Forslag q: Regionrådet vil understreke behovet for å etablere ordning gjennom
Husbanken for kommunale utleieboliger. Det er stort behov for utleieboliger i små
distriktskommuner da risikoen ved nybygg er stor og fortjeneste ved salg er liten.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9
Harstad

Postadresse:
Postmottak
9479 Harstad

Telefon: 77 02 60 08
Mobil: 95 09 10 60

E-post:
post@sortroms-regionraad.no
Fax: 77 02 60 60

Hjemmeside:
www.sortroms-regionraad.no

2

Kommunale utleieboliger vil kunne bidra til nyetableringer, rekruttering til eksisterende
virksomheter og bosetting av flyktninger/asylsøkere.
–

Innsatsområde 4: Her understrekes innspillene fra Troms fylkeskommune. Økt satsing
på desentraliserte utdanningstilbud og bedre rammevilkår for studiesentermodellen vil
være svært målrettede tiltak.
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