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Sammendrag og oppsummering 

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har sammen med Tromsø kommune tilrettelagt 

for en bred medvirkningsprosess slik at næringslivets stemme og interesser blir hørt og 

reflektert i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel (KPS). KPS vil være en avgjørende 

faktor for hvilke valg og retning Tromsøsamfunnet tar frem mot 2032.  

Tromsø trenger en fremoverlent plan, som setter vekst og utviklingen øverst på agendaen. 

Dette er tiden for å samles, forene krefter og sammen stake ut kursen frem mot 2032. 

Næringslivet trenger retning, mål, samhandling og proaktivitet fra kommunalt hold. En 

overordnet plan som KPS må være alle disse faktorene, hvis ikke vil den nødvendige 

forankringen og forpliktelsen utebli.    

NFTR vil innledningsvis berømme Tromsø kommune for:  

• Endring av form og farge på plan 

• Modernitet i sluttproduktet 

• Bred involveringsprosess 

Etter en nøye gjennomgang av planen, både gjennom innspillmøter, workshops og 

møtevirksomhet med våre medlemsbedrifter kommer det tydelig frem at det er en gjensidig 

avhengighet mellom det private næringslivet og Tromsø kommune vedrørende vekst, mål og 

utvikling.  Behovet for at partene er samkjørte, og løper i samme retning er avgjørende for hvor 

Tromsøsamfunnet befinner seg i 2032.  

NFTR mener at KPS, i nåværende skrevet versjon: 

• Mangler vesentlige analyser av næringslivet 

• Mangler samlende ambisjoner og visjoner for hvor vi skal 

• Har få, eller ingen målbare mål 

• Er preget av reaktivitet  

Disse mangler kan gi noen uønskede konsekvenser:  

• Manglende eller dårlig samhandling mellom offentlig og privat næringsliv 

• Tromsø blir mindre attraktiv i konkurranse med andre byer nasjonalt og globalt 

• Svak vekstkultur, liten investeringsvilje og tiltrekningskraft 

• Færre nye private arbeidsplasser 

Tromsø er i dag i konkurranse med byer både nasjonalt og internasjonalt. Behovet for å stikke 

hodet frem, tørre å si hva vi skal være, leve av og tiltrekke oss, er mangelvare i KPS. Alle 

kommuner snakker i dag om bærekraft på ett eller annet nivå. Det svært få snakker om er 

hvordan vi skal gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn som gjør oss attraktiv i et sosialt, 

klima- og økonomisk perspektiv. Hvordan skal vil tiltrekke oss og få unge mennesker til å 

etablere seg her om vi ikke våger og si hvor vi vil hen, og hvorfor nettopp de skal bosette seg 

her.  

La oss bygge videre på den grunnmuren som er lagt i KPS. Men la oss sammen sette noen 

ambisiøse og fremoverlente mål som peker retning, oppfordrer til samhandling og gjør oss 

proaktive. 
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1.1 Visjon og målsetting 

Samfunnsmålene, slik de er beskrevet, om et sosialt, klima- og miljømessig og økonomisk 

bærekraftig samfunn er et nødvendig fundament for den videre utviklingen av Tromsø. De er 

også et nødvendig fundament for alle andre kommuner. Det gir oss ikke det “lille ekstra” som 

gjør oss attraktive for hverken nye innbyggere, bedrifter eller arbeidsplasser i nåværende 

beskrevet form.  

Skal vi ha noe å strekke oss etter, må samfunnsmålene være målbare, konkrete og gjerne satt 

inn i en tidsplan. Mål må prioriteres når de skal være et styringsverktøy. Når mål kommer i 

konflikt – slik disse vil – så må det ligge en klar prioritet på målene og hvem som overstyrer 

hvem. 

KPS bør ha samfunnsmål som innehar tall, prosenter, beskrivelser eller annen kvantifisering 

som er mulig å måle, og som både innbyggere, kommuneadministrasjon, politikere og 

næringsliv på et overordnet nivå kan enes om og strekke seg etter. Eksempelvis vil ett måltall 

på hvorvidt vi i 2032 er økonomisk bærekraftig eller ikke være antall nye private arbeidsplasser. 

Eksempelvis hvorfor kan vi ikke lansere en felles innsats for å skape 6.000 nye private 

arbeidsplasser og/eller 100 nye bærekraftige bedriftsetableringer frem mot 2032?  

I frykt for å mislykkes er vi er ofte redde for å stikke hodet frem. Dette ser vi spesielt i 

resultatene fra workshops på Mulighetskonferansen, der mange peker på “janteloven” som en 

rådende faktor i samfunnet vårt. NFTR mener at det begrenser utviklingen av Tromsø drastisk. 

Denne tendensen må vi få bukt med. Tromsøs næringsliv ønsker retning og proaktivitet fra 

kommunen, samt en kommune som går foran for å gi konkurransekraft og stolthet for egen 

region. 

NFTR savner, og etterspør flere ambisiøse målsettinger for hvor vi skal, og hva Tromsø 

skal være i 2032.  

1.2 Fra reaktiv til proaktiv 

Kommune og privat næringsliv har i dag et begrenset godt samarbeid og samhandling. Skal 

Tromsø vokse og lykkes, så må dette endres. Vi må i tiden fremover jobbe målrettet for hvilket 

næringsliv vi skal ha – og aktivt hente næringsaktører vi ønsker skal etablere seg her. Vi må 

bli flinkere til å tilrettelegge for de som ønsker å utvikle og investere i Tromsø. Da trenger vi en 

KPS som gjør det attraktivt og enkelt å velge Tromsø over andre byer.    

Måltall har en fantastisk evne til å være samlende og forpliktende. Gjennom en visjon, med 

ulike ambisiøse måltall har vi en formening om at Tromsø samles og forenes. Retning vil skape 

samhandling, fordi vi spiller på samme lag mot felles mål.  

Flere andre byer, som Bodø og Drammen har satt en tydelig retning og mål på hvor de skal. 

På den måten har samhandling blitt et nøkkelord som preger prosesser og de valg som gjøres. 

Det er et uttalt behov fra både næringsliv og borgere i Tromsø om å få det samme.  

I 2032 håper vi at samhandlingen i Tromsø er så sterk at andre kommuner trekker frem oss 

som stjerneeksempelet de ønsker å lære av. Vi har en proaktiv kommune, som aktivt er ute 

for å bistå og bygge oppunder næringslivet i deres utvikling, samt et næringsliv som har gode 

prosesser med kommunen for felles måloppnåelse.   

KPS må våge å være mer ambisiøs, ledende og styrende for retningen fremover. Hvis ikke vil 

sannsynligheten for at vi lykkes med samhandling, proaktivitet og utvikling svekkes.  
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Konsekvensen kan være at det ikke skapes økte verdier eller arbeidsplasser i denne 

kommunen og at utviklingen bremser opp.  

På de neste sidene vil NFTR kapittelvis gi innspill, kommentarer og presiseringer på utsagn, 

setninger eller beskrivelser vi ønsker å trekke frem.  

 

2.1 Et bærekraftig Tromsø 

Bærekrafts-fokuset er et nødvendig og riktig fundament for Tromsøs utvikling frem mot 2032. 

NFTR mener at en storstilt satsing på å skape et ledende bærekraftig næringsliv vil være et 

konkurransefortrinn som vi kan utvikle og skalere på.  

Det blir i KPS fremhevet at næringslivet har vært med i utarbeidelsen av samfunnsmålene. 

NFTR må presisere at vår involvering har omhandlet innhold til de tre områdene, da premisset 

og rammeverket har vært gitt på et tidligere tidspunkt. 

Det beskrives i KPS at en stor del av den økonomiske verdiskapingen er basert på 

naturressursene som omgir oss. Havet har uten tvil hatt en særstilling i vår historie og spiller 

absolutt en viktig rolle også den dag i dag. En nødvendig presisering er likevel her at den 

største andelen av sysselsettingen finner vi i handelsstanden og bygg- og anleggsnæringen. 

Dette er pilarer i næringslivet i Tromsø – og må ikke glemmes i beskrivelsen av næringslivet i 

denne byen.  

Skal vil lykkes med å skape et bærekraftig Tromsø, er vi nødt å sette Tromsø inn i et 

helhetsperspektiv som inkluderer alle kommune i denne regionen. Det eksisterer ulike 

naturgitte- og utviklede fortrinn for verdiskaping og disse må ses i sammenheng for å lykkes 

med bærekraftig vekst.  

NFTR mener at beskrevne samfunnsmålene i et gitt premiss er treffende, men at en tydeligere 

beskrivelse og flere måltall for situasjonen i 2032 er nødvendig.  

2.2  Et kommunesamfunn i endring 

Tromsøs rolle som porten til Arktis er en uvurderlig faktor i utviklingen av byen og 

omkringliggende kommuner. Tilgangen vi har på verdensmarkedet gjør oss til et yndet sted for 

svært mange – spesielt innen reiselivsnæringen.  

Bruken og beskrivelsen av Tromsø som en arktisk hovedstad har vært gjenstand for debatt. 

Vår rolle som en Arktisk hovedstad er absolutt gjeldende politisk, men vi behøver en større 

forankring i samfunnet for at dette skal være en samlende retning.  

2.3 Utfordringer vi må håndtere 

NFTR ønsker å legge til enkelte utfordringer som næringslivet adresserer: 

• Tilgangen på kompetent arbeidskraft er krevende 

• Høye boligpriser er en sterk begrensende faktor for bosettingen av nye arbeidstakere 

• En svak vekstkultur i Tromsøregionen 

• Ingen felles, tydelig retning for hva vi ønsker, og hvor vi skal  

• Ikke nok vekst og verdiskaping 

• En gammel og umoderne infrastruktur   

• Utfordrende samhandling mellom kommune og privat næringsliv 
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2.4 Muligheter vi kan gripe 

NFTR ønsker å legge til muligheter som næringslivet ser, og som vil komme Tromsøsamfunnet 

til gode: 

Tromsø har i 2032: 

• Et ledende, bærekraftig næringsliv innen reiseliv, havnæringer og romteknologi 

• En stor og verdiskapende leverandørindustri – som selger tjenester og kompetanse 

globalt 

• En kommune som er en proaktiv tilrettelegger for næringslivets utvikling gjennom gode 

arealdisponeringer, infrastrukturtiltak, samhandlingsarenaer, sosial boligbygging og 

moderne skolefasiliteter 

 

2.5  En kommuneorganisasjon i endring 

Det er behov for at kommuneorganisasjon gjennomgår en endringsprosess til å bli en 

proaktiv samarbeidspartner med felles visjon og mål for næringslivet. Gjennom gode 

samhandlingsprosesser skapes det bedre forståelse, forutsigbarhet, tidsbruk effektiviseres 

og kostnadseffektive løsninger vil kunne skapes.  

Fremtidens oppgaver må i større grad løses i samarbeid med det private næringslivet. Tromsø 

kommune bør være en foregangskommune på samhandling, digital transformasjon, digitale 

løsninger og innovasjon som tilrettelegger for en smartere by. Det digitale skiftet, og Tromsøs 

posisjon i denne omstillingen må adresseres mer eksplisitt i KPS. Kompetansen på dette finnes 

i Tromsø og bør benyttes.  

Ellers forventes det også at kommunen er sitt ansvar bevisst i kjølvannet av Koronakrisen, og 

innen gjeldende lover og regler for offentlige anskaffelser, tilrettelegger for at lokalt næringsliv 

kan besvare anbud alene eller i samarbeid. 
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3.1 Sosial bærekraft – medborgerskap og gode hverdagsliv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NFTR har i løpet av medvirkningsprosessen utfordret både oss selv, og våre medlemmer på 

hva vi legger i begrepet sosial bærekraft og hvordan dette påvirker det private næringslivet. 

Vårt innspill er begrenset til dette. 

Vi ønsker å legge til følgende punkter: 

• Innbyggerne Tromsø har en meningsfull og attraktiv arbeidsplass og gå til, som gir 

mulighet for personlig utvikling og karrieremuligheter  

• I Tromsø har alle mulighet til å delta i et meningsfullt arbeidsliv, og det finnes jobb og 

muligheter for alle.  

• Tromsø skal oppfordre og tilrettelegge for arbeidsinnvandring som fyller våre 

kompetansehull. 

• Tromsø skal aktivt fremme prosjekter for utvikling av fremtidsrettet helseteknologi 

• Ingen form for arbeidslivskriminalitet i Tromsø 

• Tromsø skal ha den fremste sosiale bærekraften, og være en preferert og attraktiv 

kommune og bosette seg i. 

• I Tromsø skal alle som ønsker å bo her har muligheten til å eie eller leie bolig.  

 

 

 

  

Hva legger vi i sosial bærekraft? Hva betyr sosial bærekraft i et 

næringslivsperspektiv? 
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4.1 Klima- og miljømessig bærekraft – Redusert klimaavtrykk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et ord som er gjentakende i denne delen av KPS er «naturens tålegrense». All utvikling skal 

ifølge KPS skje innenfor naturens tålegrense – og som uten tvil må ligge som et grunnlag for 

de beslutninger som tas. Utfordringen er at det ikke spesifiseres hvem som skal avgjøre 

hvorvidt noe er innenfor naturens tålegrense eller ikke. Skulle Tromsø havne i en situasjon 

hvor naturens tålegrense avgjøres i kommunestyret har begrepet mistet premisset det er satt 

til å betjene. Forskning, fakta og samhandling skal være utgangspunktet for vurdering av 

naturens tålegrense.  

• Naturen tålegrense vurderes gjennom et kompetansepanel bestående av 

forskningsinstitusjonene, kommuneadministrasjonen og næringslivet.  

• Det etterstrebes og utvikle alle næringer til å være innenfor naturens tålegrense innen 

2032.  

• Næringslivet skal – og vil – være klimamessig bærekraftig innen 2032 – og samtidig en 

ledende kompetansekilde for andre.  

• Næringslivet skal etterstrebe mest mulig miljøvennlig næringstransport, gjennom 

optimale logistikk- og infrastrukturløsninger.  

• Frem mot 2032 skal det tilrettelegges eksplisitt for miljøvennlige alternativer for reiser 

til og fra jobb – som tar høyde for fremtidig lokalisering av arbeidsplasser. 

• Frem mot 2032 skal det videreutvikles miljøvennlig sjøtransport for gods- og 

persontrafikk.  

 

  

Hvilke valg tar vi, og hvordan 

påvirker dette oss? 

Hvilke krav kan næringslivet stille 

til seg selv? 
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5.1 Økonomisk bærekraft – kunnskapsbasert verdiskaping 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skal Tromsø oppnå en økonomisk bærekraft må det en storstilt satsing på vekst innen det 

private næringslivet til. NFTR har på bakgrunn av en rapport utarbeidet av Menon Economics 

(2018) synliggjort forskjellene mellom økt sysselsetting i privat eksporterende næringsliv, 

kontra kommunal sektor. 2000 nye private arbeidsplasser i privat eksporterende næringer har 

464 millioner kroner mer i verdiskapingseffekt 

enn om disse skapes i kommunal sektor. Skal 

vi skape et økonomisk bærekraftig Tromsø, 

spiller det eksportrettede næringslivet en 

avgjørende rolle i dette. I tillegg har økt 

sysselsetting her størst potensial for 

økonomiske ringvirkninger for 

underleverandører, kontra kommunal sektor. 

Dette skyldes i all hovedsak at drift i offentlig 

sektor benytter underleverandører i langt 

mindre grad en privat sektor.  

Det er positivt at KPS adresserer viktigheten 

av nettopp eksportrettet næringsliv. Men vi 

ser behov for en tydeligere ambisjon om vekst 

og utvikling. I prosjektet «2000 nye private 

arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022» har den gjensidige avhengigheten mellom 

Tromsø kommune og omliggende kommuner gjort seg gjeldende. 

Skal vi vokse i den privat eksporterende delen av næringslivet er vi avhengig av å se et 

større helhetsbilde. Det regionale perspektivet, og Tromsøs rolle som den største 

kommunen i dette samspillet, bør synliggjøres. 

På bakgrunn av dette ønsker NFTR at det i KPS skal fremkomme at Tromsø og tilhørende 

kommuner i et felleskap har økt verdiskaping og skapt flere private arbeidsplasser innen 2032. 

Dette bør gjøres gjennom en målrettet og ambisiøs satsing på privat eksporterende næringer 

i et tett og godt samarbeid med kommunene i Tromsøregionen. På denne måten kan vi utnytte 

Hva legger vi i økonomisk 

bærekraft? 

Er økonomisk bærekraft forenelig 

med de andre samfunnsmålene? 
Gjenspeiler ambisjonsnivået til 

planen våre forventninger? 
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de ulike kommuners naturgitte fortrinn, samtidig som vi styrker og utvikler Tromsø som et 

senter for kompetanse, leverandørnæringer og handelssenter.  

I et verdikjedeperspektiv er eksportrettet næring i en særstilling. Disse skaper i dag store 

ringvirkninger, samt har stort potensiale til ytterligere økt verdiskapingseffekt og sysselsetting. 

Dette utvikler også andre bedrifter og næringer i regionen.  

Vi vet at eksportrettede næringer ofte er teknologibasert, arealkrevende og med et stort 

transportbehov. En helhetlig satsing på eksportrettede næringer betyr dermed ikke at dette er 

næringene vi kun skal satse på. Men fordi disse næringene vil kunne ha størst 

ringvirkningseffekt på hele Tromsøsamfunnet.  

 

 

 

På bildet over ser vi tre eksportrettede næringer som gjennom våre naturgitte fortrinn gjør oss 

til en preferert lokalisering av slike bedrifter. Disse har i seg selv stort verdiskapingspotensial 

og sysselsettingseffekt som det ennå ikke er hent ut. Ser vi på hele næringsbildet for regionen, 

ser vi et bilde med mange ringvirkningsnæringer, leverandørnæringer og noe 

foredlingsvirksomhet – hovedsakelig bestående av SMB bedrifter.  
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I dette bildet ser vi muligheter for en utvikling av flere sektorer innen det private næringslivet, 

som kan gi oss stor konkurransekraft og verdiskapning. Dette krever politisk og administrativ 

tilrettelegging, et ønske om vekst hos bedrifter og tilgang på kapital. Her mener NFTR at KPS 

har en viktig rolle gjennom å inspirere, motivere og tegne dette bildet.  

Slik øker vi skatteinngangen, og kommuneøkonomien, med mål om videre satsing og utvikling 

av det regionale næringslivet.  

Under vil vi tydeliggjøre, kommentere og gjøre det vi mener er nødvendige endringer på 

punktlisten. Endringer markeres i blått.  

Tromsø vil videreutvikle et mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv (Må utformes som mål) 

• Legge til rette for å øke antallet private arbeidsplasser og etableringer som svarer på 

lokale så vel som globale samfunnsutfordringer 

• Bidra finansielt og faglig til utvikling og verdiskaping gjennom prosjekter og partnerskap 

med næringsliv, forskning og offentlige aktører 

• Arbeide for et inkluderende arbeidsliv som utvikler, beholder og tiltrekker unge 

etablerere. (Nytt punkt) 

• Synliggjøre og videreutvikle kommunens kvaliteter som gjør oss attraktive for både 

studenter og unge i etableringsfasen.  

• Hele kommuneorganisasjonen skal være tilrettelegger for næringsutvikling 

• Det skal være tilgjengelig areal til reindrift, landbruk, reiseliv, havbruk og annet 

bærekraftig arealkrevende næringsliv. 

Tromsø vil være en drivkraft i den regionale, nasjonale og arktiske regionen (Må utformes som 

mål) 

• Satse på Tromsø som regionens knutepunkt for havn, fly, tog og kollektivtransport og 

påvirke statlige prioriteringer til dette 

• Tromsø skal være førende i utviklingen av Tromsøregionen og kjennskapen til regionen 

nasjonalt og internasjonalt (Nytt punkt).  
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6.1 Overordnet arealstrategi for Tromsø kommune 

Først av alt må Tromsø kommune berømmes for initiativet til å utarbeide en arealstrategi. Dette 

trenger Tromsø – og gjort riktig vil det gi kommunen et styringsverktøy som kommer godt med 

i utarbeidelsen av Kommuneplanens arealdel (KPA). Derfor er det essensielt at strategien 

bygger på et godt fundament, og hensyntar alle faktorene og samfunnsmålene man forsøker 

å oppnå i KPS.  

Ved gjennomgang av arealstrategien ser NFTR at enkelte aspekter ved Tromsøsamfunnet 

ikke er belyst godt nok. Spesielt stiller NFTR store spørsmålstegn ved hvorvidt fremtidig 

næringsutvikling og næringsarealer er hensyntatt i prosessen rundt arealstrategien.   

Arealstrategien er dessverre, slik vi leser den, en bolig- og transportstrategi som hensyntar 

samfunnsmålet om et klima- og miljømessig bærekraftig samfunn. Dette er for så vidt i seg 

selv ikke feil, og svarer godt på en del av samfunnsmålene. Det som er utfordrende med dette, 

er om man på nåværende stadiet har gjort et valg om hvilket samfunnsmål som rangeres 

høyest. Dette har aldri vært et tema i diskusjonene rundt samfunnsmålene og bør absolutt 

redegjøres for om så er tilfelle. Vi er av den klare oppfatningen at en helhetlig satsing på vekst 

i det private næringslivet, også i et arealperspektiv, er nødvendig for å oppnå den sosiale, og 

klima- og miljømessige bærekraften som ønskes. Vi trenger økt inntjening for å finansiere den 

omveltningen samfunnet vårt står overfor.  

Vårt hovedpoeng er at økonomisk bærekraft, for spesielt eksportrettet næring, vil kunne være 

arealkrevende og ofte ikke forenelig med boligutvikling i samme område. Derfor MÅ områder 

hvor næringslivet skal kunne vokse avsettes i et langtidsperspektiv – og ihvertfall adresseres i 

en arealstrategi. Vi forstår at reguleringer og reelle arealavsettinger skjer i KPA – men om vi 

ikke i en arealstrategi nevner hvor vi ønsker reiselivsutviklingen, sjømatproduksjon eller 

industri (som nødvendigvis ikke er forenelig med bolig), skal være – da har vi kommet skjevt 

ut. Utvikling av næringsarealer vil og bør ha konsekvenser for boligplanlegging, og må 

koordineres for et godt og forutsigbart totalresultat. 

6.2 Geografiske ytterpunkter.  

NFTR ønsker en tydelig redegjørelse for hvor de beskrevne geografiske ytterpunktene 

befinner seg, og hva som er mulig å utvikle innenfor dette området.  

Om det ikke legges opp til næringsarealer (som ikke er forenelig med bolig) innenfor disse 

ytterpunktene må slike arealer skisseres hvor planlegges lagt og hvilken type næring som 

ønskes der.  

NFTRs innspill til den punktvise listen: 

1. Sentrum pekes på som kommunens viktigste møteplass. NFTR ber arealstrategien 

koordineres med arbeidet rundt Sentrumsplanen 

2. Det ønskes en formalisering av utbyggingsavtaler slik at alle parter har det klart hvilken 

infrastruktur som forventes skal pålegges utbyggere.  

3. NFTR ønsker å få tilbakemelding på hvilke tall som er benyttet i utregningen av bolig- 

og arealreserven knyttet til dette punktet. Her har NFTR tidligere erfart at det eksisterer 

et urealistisk høyt tall fra kommunen sin side. Hvis tallet ikke gjenspeiler realitetene, vil 

boligutbyggingen innenfor de geografiske ytterpunktene i verste fall stanse opp.  

4. Det å sikre tilgang på arealer er en passiv holdning, og en uklar beskrivelse for hva 

man ønsker. Betyr denne «sikringen» at man kun skal ivareta, eller at det alltid skal 
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være tilgjengelige arealer for nevnte næringer. Dette må spesifiseres. NFTR mener det 

siste bør være førende. Vi etterlyser og ønsker også her en proaktivitet fra kommunen. 

5. Dette med å ivareta dyrket mark skaper uforutsigbarhet og er for mange svært 

vanskelig å forholde seg til. Spesielt innen bolig- og arealutvikling.  

6. Arealstrategien bør adressere hvordan det skal tilrettelegges for at alle har økonomisk 

mulighet til å leie eller eie en bolig i Tromsø. 

 

6.3 Konklusjon 

NFTR mener at arealstrategien mangler vesentlige analyser av næringslivets behov og 

utvikling, samt er preget av reaktivitet - ikke proaktivitet. Vi må innse at Tromsø er i 

konkurranse med byer både nasjonalt og internasjonalt. Areal – både næring og bolig - er en 

faktor som kan styrke konkurransekraften vår, og er en vesentlig suksessfaktor for Tromsø sin 

utvikling fremover. 

 


