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• Gruppoppgave 1
Nå-situasjon
Beskriv styrker og svakheter i nå - situasjonen i Kvænangen 

kommune i forhold til kommunens rolle som støttespiller og 
tilrettelegger for næringslivet. 

Gruppeoppgave 2
• Ønskesituasjon
Beskriv ønskesituasjonen for indre- Kvænangen når det 

næringsutvikling, samarbeid og verddetradisjoner, samt 
kommunens rolle som tilrettelegger og støttespiller. 

Gruppeoppgave 3
• Hvordan oppnå en ønskesituasjon
Beskriv hvordan du mener en ønskesituasjon for 

næringsutvikling og samhandling kan oppnås med hensyn til 
prioriteringer og strategier.



Styrker 

• Liten og oversiktlig kommune
• Næringslivet har arbeidsro – aldri forstyrret av noen  
• Samhold i kretsen 
• Bredbånd til Kjækan allerede 
• Kraftverket 
• Skolen må beholdes
• Kreative folk 
• Flott natur og fritidsmuligheter 
• Godt klima 
• Oversiktig og åpne dør i kommunehuset 
• God  økonomi 



Svakhet 

• Liten og oversiktlig kommune – lang responstid og nærhet ( 
personanseelse)

• Skatt på industriproduksjon- eiendomsskatt 
• Ingen områder som er avsatt eller tilrettelagt for 

næringsvirksomhet 
• Manglende bredbånd 
• Manglende vei til sommerboliger  
• Foreldet arealplan, dispensasjoner 
• Manglende næringskonsulent 
• Halve kretsen mangler bredbånd 
• Mangler boligtomter 
• Anleggsveien stengt – manglende medvrikning
• Dårlig skilting , store problemer med å finne frem 



Ønsket situasjon 

• Mer medbestemmelse - for eksempel veibom
• Lokal befolkning kjøre fritt inn på fjellet 
• Arrangere guidede turer - turister 
• Tilrettelagt for bolighus- boligplikt ved salg av hus
• Tilrettelegging av tur stier, for eksempel lys 
• Området bør ikke vernes 
• Økt samarbeid mellom samer, kvener og nordmenn, likeverd og like påvirkningsmuligheter 
• Utnytte spillvarme til næringsvirksomhet 
• Utnytte konsesjonsskatt til næringsvirksomhet
• Tilstrekkelig areal til dagens jordbruk 
• Areal til ny næringsvirksomhet  
• Jordbruksarealer - utnytte ressurser 
• Kontorfelleskap 
• Barnehage ? 
• Flere bosette seg i området og får barn 
• Arbeidsplasser 
• Satse på nye næringer 
• Boliger og utleieboliger 
• Rekruttere flere fagfolk og kompetanse- muligheter for kompetanseheving –
• Finansiering av prosjekter 
• Samarbeid – kultur 
• Kapitaltilgang – gode ideer trenger penger 
• Småbåthavn med flytebrygge
• Lokal forvaltning



Strategier og prioritering 

• Positiv mottakelse og respons med en gang, grundere/etablere ikke blir møtt med lukket dør, støtte og hjelp til nyetablere 
• Deler av inntekter fra kraftverket tilbakeføres til lokal næringsvirksomhet og området her 
• Kommunen tilrettelegge områder i kretsen til allmenne formål, næringsområder og boligområder  
• Kventun ( byggeskikk, badstu, lavvu, miniatyr  tjæremile, tømmerhogst, vannsag,  tilbakeføre gjenstander fra området) rundt bygdehuset 
• Paaskidag– Kv.botn el. Sørsraumen , i år er det 10. juni
• Vannsag brukes hvert år. 
• Bedre veier 
• Bredbånd til alle
• Avsette områder til næringsformål 
• Bedre samarbeid med reindriften og statskog angående arealutnytting 
• Raskere responstid fra kommunens side, svar innen fristen, evt. Kontakt pr. mail og sms
• Arealdelen i kommuneplanen må bli ferdig og må PRIORITERES 
• Videreutvikle verddetradisjoner og få den enda bedre 
• Felles prosjekter – for eksempel innen reiseliv 
• Etablere fond – verddetradisjoner – innen næringsutvikling 
• Felles salgsmarked 
• Lederne i reinbeitedistriktene har møte med grendeutvalget 
• Rekruttering av unge innbyggere – tilrettelegge læringeplasser , praksisplasser og prosjekter 
• Dokumentering og opplæring av tradisjonell kunnskap, for eksempel bruk av vannsag
• Boligtomter
• Utleieboliger 
• Være ambassadører 
• Grunneiere må samle seg, felles  plan 
• Få ting til i felleskap 


