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NORD-TROMS
Nøkkeltall (Kilde: SSB)
Innbyggere:
16 005 (per 01.01.2016)
Areal:
9368 kvm
Kommunesentre:
Burfjord, Storslett, Skjervøy, Olderdalen, Lyngseidet
og Oteren.
Regionsenter:
Storslett
Maritimt senter: Skjervøy
Samferdsel:
Flyplass: Sørkjosen lufthavn
Hurtigruteanløp: Skjervøy havn
Hurtigbåt: Skjervøy havn
Buss kommunikasjon, også til Finland.

Der kontraster former folk
Nord-Troms er full av kontraster. Om sommeren er
det midnattssol og lyst hele døgnet. Om vinteren
har vi mørketid og flammende nordlys. Naturen har
formet oss som folk, og gjort oss til gode naturbrukere som er vant til å klare oss selv. Vi lever både i
og av naturen.
Gjennom generasjoner har minst tre folkegrupper
levd side om side i Nord-Troms. Gjennom sameksistens har vi lært både å ha respekt for hverandre, og
vi har hatt en betydelig kunnskapsutveksling på
tvers av de ulike kulturene.
Det er liten tvil om at gjenoppbyggingen av regionen etter siste krig, er et unikt kapittel i norsk historie. Riktignok er dette noe man deler med Finnmark, men historier om samarbeid, pågangsmot og
gjennomføringsevne, gjør oss stolt over hvordan
våre forfedre har bygget opp regionen. Et folk med
stort pågangsmot og med stor kjærlighet til hjemplassen!

Foto forside: Jan R. Olsen

VELKOMMEN TIL NORD-TROMS!

Barnefestival tilknyttet Riddu Riððu. Foto: Ørjan Bertelsen.

Mange veier fører til Rom, enda flere fører til NordTroms.
Nord-Tromsregionen ligger lengst nord i Troms fylke, på grensa til Finnmark, og stedvis også med
grense til Finland og Sverige. Regionen består av de
seks kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy,
Gáivuotna -Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
Visste du forresten at vi bare ligger en svipptur unna Tromsø Lufthavn i sør, eller Alta Lufthavn i nord?
Det gir deg som innbygger mange muligheter både
innenfor jobb, utdanning og fritid.

Nord-Troms er stedet for den ambisiøse, som vil få
til noe. Frivillig arbeid settes høyt, og det er lett å
gjøre en forskjell for den engasjerte. Her skapes
kulturelle happenings og en god latter året rundt.
Denne folderen vil gi deg litt informasjon om NordTroms regionen, og de stedene vi har her. Hvis du
synes at dette virker spennende, så avlegger du
kanskje et besøk i noen av våre kommuner. Da er
du hjertelig velkommen til å ta kontakt med ordfører for en hyggelig prat om mulighetene i regionen.

Vi som bor her, og du som skal flytte hit, setter pris
på frihet, mye plass og gode oppvekstsvilkår. Det er
få steder som gir deg så stor plass og innflytelse
som her. Du blir sett, godt mottatt, og du har gode Med vennlig hilsen
muligheter for karriereklatring i Nord-Troms.
Ordførerne i Nord-Troms Regionråd

Nord-Troms Regionråd
Hovedveien 2
9151 Storslett
Tlf. 77 58 82 79

VELKOMSTAPPARATET I NORD-TROMS

Bli kjent med lokalsamfunnet ditt. Foto Ida-Henriette Skoglund.

ALLE ER VELKOMMEN TIL NORD-TROMS
Som ny på et sted, kan det jo hende at du føler deg
litt bortkommen og usikker på dine nye omgivelser.
Kommunene i Nord-Troms ønsker at din integrering
på ditt nye sted skal gå så fint og glatt som mulig.
Derfor har alle kommunene etablert et tilflytterapparat som er til nettopp for deg og din familie.
Nord-Troms kommunene har egne tilflytterverter.
Tilflyttervertene skal gi deg som tilflytter et sted å
henvende deg for å få informasjon om "alt", slik at
alle dine spørsmål skal bli besvart best mulig. Ta
kontakt med din kommune.
Nord-Troms kommunene har etablert en nettportal
der informasjon om livet i Nord-Troms skal være
lett tilgjengelig.
Les mer: www.nordtromsportalen.no .

Foto: Jan R .Olsen

«Tidsklemma er mindre her – vi har kortere
avstander og får bedre tid.»
«Før tenkte jeg: Her vil jeg ikke bo. Nå er dette stedet jeg vil mine barn skal vokse opp.»
Sitat av tilbakeflyttere

«Nå lever jeg ganske urbant og bruker de tilbudene som finnes i en by.
Men jeg er egentlig glad i en mer rolig livsstil og synes en liten kommune som Kåfjord har sin sjarm. Dessuten er jeg veldig glad i naturen, og
så er det jo mye å engasjere seg i i lokalmiljøet også» sier Riddu Riđđus
nye leder, Karoline Tveitnes Trollvik. Kilde: Aftenposten

ØKONOMISKE FORTRINN

På oppdagelsesferd. Foto: Kvænangen kommune.

ØKONOMISKE FORDELER GIR MER FRIHET TIL DET DU
LIKER BEST
Det er en rekke økonomiske fortrinn ved å bo og
arbeide i distriktene, blant annet lavere bo– og levekostnader. I tillegg er det særskilte ordninger for
Nord-Troms og Finnmark som har egne virkemidler
rettet mot privatpersoner og bedrifter/næringsliv.
Personrettede tiltak:
- Nedskriving av studielån med inntil ti prosent av
opprinnelig lånegrunnlag, kan utgjøre inntil kr.
25.000 pr år. Nedskriving av studielån oppfattes
gjerne som Norges beste privatøkonomiske ordning.
- Lavere skatt gjennom Nord-Tromsfradraget
De bedriftsrettede tiltakene gir gode rammebetingelser for både etablerte bedrifter og nyetableringer.
De fleste bransjer slipper arbeidsgiveravgift, og det
er ingen el-avgift på forbruk.

Foto: Hilde Grønaas

Les mer: http://bit.ly/1Ctmg8A

«Vi kunne ikke bodd noe annet sted enn her oppe», sier Johanne.
Kristine nikker. Jegertvillingene Kristine og Johanne Thybo Hansen.
Kilde: VG Bilde: Wenche Offerdal

ARBEIDSMARKEDET

Vi har behov for dyktige medarbeidere. Foto: Nordreisa kommune.

REKRUTTERINGSBEHOV I OFFENTLIG SEKTOR
Nord-Troms kommunene har et økende rekrutteringsbehov i de neste 10 årene hovedsakelig fordi
flere ansatte nærmer seg pensjonsalder.
Yrker som vi har spesielt behov for de nærmeste
årene er sykepleiere, leger, annet helse- og omsorgspersonell, og fagarbeidere innen helse, lærere
innen alle fag og på ulike nivåer, fra 1. klasse til videregående skole.
Det er også behov for ingeniører, ledere og annet
fagpersonell med spesialisering innen utvikling av
våre tekniske tjenester og samfunnsutvikling.
Alle kommuner i regionen annonserer ledige stillinger på egen hjemmeside og på andre utlysningsarenaer. Følg med.

Store utbyggingsprosjekter i
regionen:
Statnett 420 kV-linje
Tunnelutbygging

«Jeg har fått brukt alle spekter av min syke-

pleierkompetanse og på sykestua har jeg fått
utviklet den i større bredde enn jeg ville fått
på noe som helst sykehus»
Sitat sykepleier i Nord-Troms
I Nord-Troms er det variert natur og kultur kombinert med et moderne levesett. Nord-Troms har en
rekke offentlige og private servicefunksjoner, et
godt utbygd helsevesen, et godt skoletilbud, videregående skole med bl.a. skigymnas.

Veiprosjekter
Havneprosjekter
Småkraftutbygging
Kommunale byggeprosjekter

ARBEIDSMARKEDET

Det private næringslivet posisjonerer seg for energiutviklingen i nord. Foto: Ymber

REKRUTTERINGSBEHOV I PRIVAT NÆRINGSLIV
Næringslivet kjenner ingen kommunegrenser.
Mange bedrifter har både regionale, nasjonale og
internasjonale marked. Dette betyr at mange bedriftsmiljø og bransjer i Nord-Troms har felles utfordringer, uavhengig av hvilken kommune man
befinner seg i.
Nord-Troms har mange små og middelstore bedrifter med sterke miljø innen havbruk, primærnæringer, handel, transport, maskin– og byggeentreprenører, reiseliv og industri.
Nord-Troms ligger i hjertet av Nordområdene med
mange spennende muligheter for privat næringsliv.
De nærmeste årene har bedrifter i Nord-Troms behov for ulik arbeidskraft. Dette gjelder ansatte med
høgere utdanning, ansatte med fagbrev/ annen videregående opplæring og ansatte med uformell utdanning. Disse sektorene har særlig behov for arbeidskraft: sjømatnæringen, transportnæringen
(vare- og persontransport), byggebransje, produksjonsbedrifter (rør, tanker, maskiner, utstyr), renUlike kompetansemiljøer i Nord-Troms
Halti-miljøet
Natur-Kultur-Næring
INTEK Lyngen
Industri-inkubator
Nordkalottsenteret
Kompetansesenter
Senter for Nordlige folk
Urfolkssenter
Blått kompetansesenter
Havbruk/sjømat
Kvænangshagen Verdde
Næringshage

holdsbransjen og detaljhandel. Ta kontakt med lokale selskap dersom du er interessert i jobb i NordTroms. Følg også med på utlysning av ledige stillinger på bl.a. www.nav.no .
Alle kommunene i Nord-Troms har et eget mottaksapparat for deg som ønsker å etablere ny bedrift
eller flytte virksomheten til vår region. Kommunene
har nært samarbeid med Innovasjon Norge, Sametinget og lokale hjelpere som næringshage og industriklynger.
Næringsmedarbeiderne i kommunene har kunnskap
om etablererstøtte, arealer, kontorer, lokaler, ledige
næringsarealer, markedskunnskaper, finansieringsmuligheter, forretningsmodellering med mer. Vær
med og skap framtidas Nord-Troms!

www.halti.no
www.inteklyngen.no
www.storfjord.kommune.no
www.senterfornordligefolk.no
www.skjervoy.kommune.no
www.haltinh.no

SPENNENDE FRITID
DU BETYR NOE FOR OSS!
I Nord-Troms er det lett å få til noe du
”brenner” for. Har du lyst til å drive med noe på
fritida som ikke eksisterer i regionen, viser det
seg at nye tilbud ofte er veldig velkomne!
Ta kontakt med tilflyttervertene i din kommune
og spør!
Det finnes mange ulike frivillige lag og
foreninger i Nord-Troms. Finner du ikke det du
liker å holde på med der du bor, så se til nabokommunene, kanskje finnes det noen som har
startet noe du kan delta i!
Vi oppfordrer deg til å spørre, ta kontakt og
delta!

Fritt svev. Foto: Mattis Nyheim.

«Det er lettere å få ting til.
Her vet vi hvor vi skal begynne, i
byen må vi lete og finne ut
hvordan sette i gang.»
Sitat tilbakeflytter

Annen opplevelse. Foto: Tom E. Jensen.

Etter flere år sørpå vendte Linda Fjellheim tilbake til Reisadalen og
hjembygda. Nå selger hun smaksbomber av konsentrert arktisk natur
til hele landet. ”Jeg vet nesten ikke om jeg har lov til å si det, men det
smaker altså aldeles fantastisk.” Kilde: Nordlys

OPPVEKST
FOKUS PÅ BARN OG UNGE
For barn og unge er det mange ulike
fritidstilbud i regionen. Er det noe du kan bidra
med, vil vi veldig gjerne at du bidrar til at barn
og unge kan utvikle seg i regionen. Gjennom
entreprenørskapsprogram i skolene ønsker vi
økt fokus på entreprenørskap hos unge. Dette
har gitt seg spor gjennom entreprenørsatsingen
HoppIDÉ som retter seg mot grunnskole, videregående skole og unge gründere
I Nord-Troms tilbys ulike kulturaktiviteter for
barn og unge. Vi er stolte over at Kåfjord kommune tidligere har blitt kåret til årets barne– og
ungdomskommune og at Storfjord kommune
har blitt årets UKM kommune.
Kulturskolene i Nord-Troms har ulike tilbud. Ta
kontakt med kommunen for å få vite mer om
tilbudene.

Foto: Reni Wright.

Nord-Troms videregående skole har to skolesteder, Skjervøy og Nordreisa. Elever fra Storfjord
og Lyngen har sitt skolested ved Nordkjosbotn
videregående skole.
Regional ungdomssatsing i Troms (RUST) jobber for et bedre arbeids,- bo og aktivitetstilbud
for ungdom i Nord-Troms.
Det regionale ungdomsrådet er en viktig kanal
for økt ungdomsmedvirkning, og jobber for å
utvikle regionen. Interessert? Ta kontakt på epost rust@ntroms.no eller besøk oss på Facebook: RUST – Regional ungdomssatsing i
Troms.
Vi oppfordrer deg til å spørre, ta kontakt og
delta!
Foto: Tor Ivar Næss

Kesarin kjøpte et gammelt næringsbygg midt i Olderdalen. Hun satte i
gang totalrenovering og Kesarin har åpnet opp for overnattingsgjester
og bespisning.
Kilde: Framtid i Nord

BOLIGDRØMMEN ER NÆR I NORD-TROMS
VARIERTE TOMTEMULIGHETER OG BOLIG TIL ALLE
I Nord-Troms kan du oppfylle boligdrømmen!
Nord-Troms ønsker å være en attraktiv region å
bosette seg i, og målet er at alle skal kunne
etablere seg og bo i egen bolig. Boligkontorene
administrerer kommunale startlån, boligtilskudd, samt gir veiledning i Husbankens tjenestetilbud, blant annet bostøtte.
I Nord-Troms er det mange ledige tomter. Ledige tomter kan du enkelt finne på kommunenes
hjemmesider, eller ved å kontakte kommunen.
Hvis du ønsker å bo i distriktene, utenfor regulerte områder er det også mulig. Du kan kontakte din aktuelle kommune. Der vil du kunne
få veiledning i forhold til delingsaker, oppmåling, kartlegging, matrikkeloppdatering, adressetildeling, annen generell veiledning vedrørende tomtesaker og grensegang.

Planlegging og prosjektering. Foto: Omdømmeprosjektet.

For leie av bolig, følg med på www.finn.no, se i
lokalavisa Framtid i Nord, landsdelsavisa Nordlys eller ta kontakt med tilflyttervertene våre for
en prat.

«Det er billig å bo her!
Ekstremt billig!»
Sitat tilbakeflytter
Utbygging. Foto: Omdømmeprosjektet.

Kommunene satser på boligbygging med Hamarøy-modellen:
Modellen stammer opprinnelig fra Hamarøy i Nordland. løpet av sommeren 2017
skal det stå i alt 16 nye utleieleiligheter i Kåfjord kommune, hvorav halvparten av
disse skal leies av kommunen selv. Også Storfjord kommune har bygd 12 leiligheter i Skibotn etter samme modell, og åtte nye er under bygging. De andre NordTromskommunene er også i gang. Kilde: Framtid i Nord Bilde: Jan Arild Hansen

KOMPETANSE
VI SATSER PÅ DIN
PERSONLIGE UTVIKLING
Nord-Troms Studiesenter gir
befolkningen et fleksibelt og tilrettelagt tilbud
innenfor høyere utdanning i regionen.
Nord-Troms studiesenter eies av Nord-Troms
Regionråd og Troms Fylkeskommune bidrar
med midler.
Studiesenteret har nedslagsfelt i alle kommunene, og i hver kommune er det et studiebibliotek
i tilknytning til det etablerte biblioteket.
Studiesentret finner du derfor i alle deler av regionen, mens administrasjonen ligger i
Haltibygget på Storslett.

Fjernundervisning. Foto: Skjervøy folkebibliotek.

Ta kontakt! www.ntss.no
Med studiebibliotek i hver kommune får
du som student nærhet og tilgang til godt
kjente og etablerte lokaler. Her kan du ha
gruppesamlinger, du får tilgang til litteratur,
internett og nærhet til lyd/bilde-studio.
Bibliotekene har leseplasser og grupperom til
disposisjon. Du kan benytte biblioteket både i
og utenom åpningstida.
Kontakt biblioteket for nærmere informasjon.

Læring pågår. Foto: Skjervøy folkebibliotek.

Ifølge daglig leder Elisabeth Braathen (i reiselivsbedriften Lyngen Lodge) har omsetningsøkningen vært på en million kroner hvert år. Sammen med Graham Austick har de satser mange millioner på turisme i
Kåfjordbygda.
Kilde: Framtid i Nord

KONTAKTOPPLYSNINGER
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord
Lyngen
Storfjord

–Naturperle på 70 grader nord
–Regionsenter i Nord-Troms
–Kystbyen i Nord-Troms
–Kulturkommunen i Troms
–Alpekommunen i nord
–Mangfold styrker
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Ordførere:
Kvænangen
Nordreisa
Skjervøy
Kåfjord
Lyngen
Storfjord

Eirik Losnegaard Mevik
Øyvind Evanger
Ørjan Albrigtsen
Svein Oddvar Leiros
Dan-Håvard Johnsen
Knut Jentoft
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For mer info om Nord-Troms, se vår nettside:

www.nordtromsportalen.no
Er du turinteressert? Da finner du mer info
om turer i vårt nærmiljø her:
www.ut.no
www.utinord.no
www.ishavskysten.no
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