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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 i Badderen- Sørstraumen  når det 

næringer, 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 

• Aktive bygdelag 

• Stipendordning

• Lett å komme i kontakt med saksbehandlere og 
ordfører

• Bra klima og fin natur, sjø, fjell og skog 

• Alle fasiliteter samlet i Burfjord, innenfor kort 
avstand 

• Lite kriminalitet 

• kort vei til Alta, nærmeste by  



Svakhet 

• Saksbehandling for boliger går for tregt og det er komplisert 
• Boliger selges som hytter 
• Vanskelig å få boliger 
• Mangler næringskonsulent 
• Fiskere blir ikke tatt på alvor 
• Treghet i det kommunale systemet, lang saksbehandlingstid 
• Gammel arealplan 
• Lite folk i kommunen, og folketallet går ned 
• Lang vei til Tromsø 
• Kvænangsfjellet flaskehals om vinteren 
• Dårlig båtforbindelse som for eksempel til Tromsø, båten har for mye oppgaver 
• Ungdommen må dra bort for tidlig
• Banktjenestene er for dårlig 
• Næringskonflikter mellom reindrift og jordbruk



Ønsket situasjon 

• Mer elgjakt 
• Lisensjakt på rovdyr 
• Flere arbeidsplasser som tiltrekker ungdom 
• bedre fylkesveier 
• 365dager åpnet på Kv. Fjellet 
• Bedre service på teknisk kontor 
• Vannverk i Badderen 365 dager i året 
• Kort saksbehandlingstid i kommunen
• Utvikle K-produkter 
• Utvikle samarbeid med reindriften, god dialog, lage kjøreregler for arealbruken -

forutsigbarhet i planlegging
• Utdanningstilbud på videregående nivå 
• Fiskemottak og fiskeindustri , videreforedling i kommunen
• Barnehage og skole i nærmiljøet 
• Skuterløyper 



Strategier og prioritering 
• Smidighet, kompetanse og serviceinnstilling på kommunehuset
• veiledning til nyetablere også boligbyggere
• Gode planer 
• Forutsigbarhet 
• Tørre å tenke stort 
• Tilby gratis tomt til næring og bolig 
• Hjelp til flytting til kommunen – støtte til flyttebil 
• Gjøre tiltakssonen mer kjent 
• Kompetansearbeidsplasser 
• Aktiv rekruttering av tilbakeflyttere og andre - rekrutteringsutvalg – databank- jevnlig kontakt med folket – rekruttering i system- yngre folk-

bygdemegler  
• Etablere et næringsselskap 
• Utvikle Sekkemo camping, Gildetun, andre overnattingsplasser, tømmeplasser for trailere, bobiler
• Rasteplasser  og stoppeplasser ved veien , nb tilrettelegging av toaletter og rasteplasser
• Bedre skilting for mye 
• Sørstraumen bør fremheves – stedsutviklingsprosjekt for straumen
• Samlet hytte og fritidsprosjekt, samlet planmessig  
• Samarbeid med reindriftsnæring – viktig for utvikling – dialog  er viktig  - særskilt  at reindrift en er så stor 
• Begge parter må bli hørt 
• Grundere –
• Folk med ideer må komme frem- hjelp til videreutvikling av ideer.  Oppfølging og støtte 
• Ingen tilrettelegging av rasteplasser  og annet infrastruktur 
• Bedre turistinformasjon - mer profesjonell 
• NTRM – har tilbudt kontor til turistinformasjon
• Markedsføring av lokale tilbud til turistene. 


