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Nærings- og handelsdepartementet  

Innspill til kunnskapsinnhenting Barentshavet-Lofoten  

 
Tromsø, den 7. mai 2012 

 
Vi lever i en tid da nord befinner seg i verdens søkelys, og vår region står foran store endringer i 
forhold til bruk av havområder og ressursutnyttelse. Med betydelig vekst innen reiseliv og 
turisme, nye funn i Barentshavet og gode tider for fiskeriene, er framtidsutsiktene positive for 
nordnorsk næringsliv og industri.  
 
En bærekraftig realisering av vår posisjon stiller imidlertid betydelige krav til hvordan vi som 
nasjon anerkjenner og tilrettelegger for denne utviklingen. De nære og mest påtrengende 
utfordringer som møter Nord-Norge, i å ta i bruk våre geografiske og naturgitte fortrinn, knytter 
seg i all hovedsak til arbeidskraft- og infrastrukturbehov. I denne omgang ønsker undertegnede å 
sette fokus på sistnevnte.  
 
Tromsø opplever en stor befolkningsvekst og et voksende transportbehov. I følge SSB vil 
befolkningen øke med omlag 14 000 de neste 20 årene. Med dagens reisemønster vil dette 
tilsvare 25 prosent flere daglige reiser i Tromsø i 2030. Næringslivet i Nord-Norge kan stå foran 
en betydelig vekst og utvikling. Det ventes vekst i sjømatnæringen, gruve- og bergverksnæringen 
og petroleumsnæringen. Reiselivsnæringen er også inne i en positiv utvikling. Det nasjonale 
transportsystemet bør tilrettelegges for å understøtte denne næringsutviklingen.  
 
Nordområdene er av regjeringen definert som Norges viktigste strategiske satsingsområde i 
utenrikspolitikken, og utvikling av regionen anses av stor betydning for å sikre landets langsiktige 
grunnlag for sysselsetting og verdiskaping.  
 
Som politikk gir imidlertid nordområdesatsingen lite mening dersom dette ikke fører til mer 
konkrete prioriteringer for å sikre og videreutvikle regionens posisjon. En realisering av det 
nasjonale verdiskapingspotensialet som finnes i nord er betinget av et nasjonalt infrastrukturløft.  

 

Med vennlig hilsen 
Jens Johan Hjort 

Ordfører 
Tromsø kommune  
  

 


