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Mandat - oppdrag

Gjennom prosjektet «Forstudiet til næringsvennlig kommune» skal 

Kvænangen kommune kartlegge i hvilken grad kommunens 

eksisterende tjenester fungerer overfor næringslivet.

Det skal også avdekkes hvilke behov og forventinger som må dekkes 

for at Kvænangen skal bli et best mulig sted å drive næring.

Funn fra kartleggingen vil bli benyttet til tiltak og tjenesteutvikling for en 

mer næringsvennlig kommune. 



Rammer for prosjektet

• Arbeidet skal gjennomføres i henhold til Innovasjon 

Norges mal og veileder for Næringsvennlig kommune i 

forstudiefasen.

• Forstudiet til Næringsvennlig kommune skal sees i 

sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel

• Rapport fra forstudiet blir en viktig del av 

kunnskapsgrunnlaget for ny omstillingsplan, ref. vedtak 

om utvidet programperiode.



Mulighetene for videre prosjekter 

næringsvennlig kommune

Om forstudien
Mål: Beskrive kommunen sine eksisterende tjenester for næringslivet, og evaluere 
næringslivets tilfredshet med tilbudet fra kommunen. Forstudien kartlegger NÅ-
situasjonen og definerer forbedringsområder for næringsarbeidet i kommunen.

Anbefalt varighet: 3 måneder.

Om forprosjektet
Mål: Utrede, forankre og anbefale konkrete forbedringstiltak med forslag til organisering 
og ressursbehov. Anbefalingen bør også omfatte forslag til videreføring i et 
hovedprosjekt.

Anbefalt varighet: 4-8 måneder.

Om hovedprosjektet
Mål: Gjennomføre vedtatte endringer for næringsutviklingsarbeidet. Gjennomføringen av 
hovedprosjektet er kommunens ansvar, og omfattes ikke av verktøyet Næringsvennlig 
kommune.



Felles styrings- og prosjektgruppe

• Medlemmer fra formannskap

– Ordfører Eirik Losnegaard Mevik

– Opposisjon ved Jan Helge Jensen

• Kommunedirektør Janne Kankaala

• Rådgiver for næring og utvikling Anne Berit Bæhr

• Etatsleder for NUT Jan Inge Karlsen

• Tillitsvalgte Katrine Pedersen 

• Kvænangen næringsforening Marianne Hagell, styreleder

• Kvænangen Næringsfabrikk Tonny Mathiassen, omstillingsleder



Kafèdialog / Gàfestallan



Kafedialog 

Bord 1
Vert: Anne Berit

Bord 2
Vert: Kirsten

Bord 3
Vert: Bernt

Bordbytte hvert 20 minutt:



Muligheter og utfordringer

1. Kommunen skal tilrettelegge for utvikling av gode 

kommunale tjenester for næringslivet. Hva er dere 

fornøyd med og hva kan kommunen bli bedre på? 

2. Hvordan kan kommunen bli en enda mer aktiv 

utviklingspartner for næringslivet?

3. Hva skal til for at Kvænangen kommune skal bli en 

mer næringsvennlig kommune?



Hva skjer nå?

Kickoff-seminar

• 19.Oktober

• Innspill på noen 
spørsmål og 
problemstillinger

Kartlegging

• Elektronisk 
spørreundersøkelse

• Uke 42/43: svarfrist 
29.oktober

• Vi trekker en 
overraskelse blant de 
som svarer

• Intervjuer uke 45

• utvalg av ansatte, 
politikere, 
næringsaktører

Analyse og rapportering

• Kartleggingsrapport 

• Foreløpig planlagt 
ferdig for behandling  
kommunestyremøte 
desember

Dialog og møter med styrings- og prosjektgruppen


