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tromsø, troms

FAKtA:

Tromsø

• Ordfører: Kristin Røymo (Ap)
• Fylke: Troms
• Region: Tromsø
• Befolkning: 73 296
• Sysselsatte: 41 936
• Tromsø er den største byen

•

•

i Nord-Norge, og den niende
største kommunen i Norge.
Siden omkring 1840 har byen
hatt tilnavnet «Nordens Paris».
Som hovedsete for Arktisk råd
kan byen med en viss rett kalles
«hovedstaden i Arktis».
Byens største arbeidsplasser er
UiT Norges arktiske universitet
(UiT) og Universitetssykehuset
Nord-Norge. Framsenteret ble
opprettet 29. september 2010
og huser blant annet Norsk
Polarinstitutt, som har sitt hovedsete i Tromsø. Nordlysobservatoriet ble opprettet i 1928, og
to bedrifter tilknyttet Kongsberg
Gruppen henter ned satellittdata
fra verdensrommet på oppdrag
fra inn- og utland.
Fiskeindustrien har stor
betydning. Norges Råfisklag
og Norges sjømatråd har sine
hovedkvarter i Tromsø. Også
SpareBank 1 Nord-Norge har
sitt sete i byen. Tromsø er sete
for Troms fylkeskommune,
Fylkesmannen i Troms, Hålogaland lagmannsrett, Skatt nord,
Nord-Hålogaland bispedømme
og flere mindre institusjoner, og
omkring 50% av arbeidsplassene er i offentlig sektor.

Velger helst kvinner
til fiskeriforskning

ArbeidsplAsser
Jord/skogbruk/fiske
Industri og olje
Byggevirksomhet
Varehandel
Overnatting og servering
Offentlig administrasjon
Undervisning
Helse-sosial
Tjenester

1,2 %
3,5 %
7,3 %
13,3 %
5,0 %
6,3 %
12,7 %
26,1 %
24,6 %

nøKKeltAll
kommune/landsgjennomsnitt
Nyetableringer:
16,1% / 16,6%
Innt.nivå:
418.700 kr / 423.106 kr
Privat sysselse.:
57,5% / 68,3%
Syssels.andel:
81,1% / 74%
Uføre:
5,2% / 5,8
Arbeidsledige:
2% / 2,9%
Befolkningsvekst:
1,5% / 1,1%
Kommuneutfift pr. innbygger:
2726 kr / 3544 kr
Eiendomssk. pr. sysselsatt:
846 kr / 2234 kr

FORSKERE: Hanne Risan Johnsen (t.v) og Marie-Anne Blanchet er blant de som undersøker hvordan klimaendringene påvirker fiskebestandene. FOTO: ARNE

Forskerdamer i
Tromsø spår framtiden til alle fiskeressursene i Europa. Det
er ingen tilfeldighet.

Kommuneserie
Arne Fenstad
Tromsø
Marie-Anne Blanchet lener
seg framover i kontorstolen og
forklarer på en så pedagogisk
måte som mulig og med franske aner i aksenten, hvordan
fiskeproduksjonen i de ulike
landene i Europa kommer til å

påvirkes av varmere hav. Hun
viser til en studie som snart
skal publiseres, som viser at
fiskebestandene Norge er avhengige av er de mest sårbare
for oppvarming av havene
som følge av klimaendringer.
– Dette er det
første steget i å
produsere noen
tall og et kart som
lett kan forstås og
kommuniseres til
politikere, sier hun.

Festbrems
Blanchets studie rangerer sjømatproduksjonen i de ulike
landene i Europa etter hvor
sårbar den er for havoppvarming. Jo lenger nord man kommer, jo mer sårbar er fisken

for oppvarming. Den tyrkiske
sjømatproduksjonen blir lite
påvirket av havoppvarmingen,
mens artene Norge og Island er
mest avhengige av, som torsk og
sild, blir lettere påvirket
av temperaturendringer. Hittil har det
ført til mer fisk i
norske farvann,
men det kommer
antakeligvis ikke
til å fortsette til
evig tid, ifølge
Blanchet.
– Inntil nå har alt
vært positivt for Norge,
men hva skjer om for eksempel
silda flytter seg lenger ut fra
kysten. Blir den da like profitabel? Vi vet at disse artene har
sykluser. Er vi nå på toppen av
en syklus, og kommer det til å

gå nedover? Det er så mange
ting som spiller inn i de naturlige syklusene, og i tillegg kommer klimaendringene. Dette er
en cocktail, og vi vet ikke hva
som kommer til å skje ennå.

Velger unge kvinner
Blanchet er en del av EU-forskningsprosjektet ClimeFish
som skal pågå fram til 2020.
Målet er å kartlegge effektene
klimaendringene har på fiskebestandene, og gi råd til politikerne om hva de bør gjøre. Det
er også en del menn som er med
i prosjektet, men for professor
og leder av prosjektet, Michaela
Aschan, var det viktig å plukke
ut unge kvinner til de ulike mellomlederstillingene.
– Det er et veldig bevisst valg.
Delprosjektlederne er alle unge

