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Innledning: 
Kåfjord kommune startet prosjektet ”Småsamfunnssatsing og kulturbasert næringsutvikling” 
01.01.2008. Prosjekt perioden strekker seg fra 2008 til 2011, vi er nå mitt i prosjektperioden 
og vil kort prøve å gi en statusrapport pr. dato for prosjektet. 
 
Fra oppstarten med prosjekt for reiselivsutvikling i Kåfjord definerte vi målsetning om å 
skape en ”stedsbasert reisemålsutvikling” - å legge til rette for en utvikling basert på de lokale 
ressursene og på lokal kultur og natur.  
 
Prosjektets formål og hovedmål; 

• Å skape en handlingsrettet metode for utvikling av lokalsamfunnet 
 

• Å skape ny og framtidsrettet næringsgrunnlag i utvikling av kulturnæringer gjennom 
reisemålsutvikling basert på prinsippene for geoturisme. 

 
Med litt andre ord hadde prosjektet som mål; ”Å skape en handlingsrettet metode for 
utvikling av lokalsamfunnet fundert i nyskapende lokale initiativ og prosesser som viser vei 
og er motorer for utvikling”  
 
Ved å se bredt på ”utvikling av kvalitetene i lokalsamfunnet” som strategi for reisemålet 
Kåfjord, lyktes vi å komme inn under KRDs satsinger: Vi har definert en klar retning med 
lokal kultur og ressurser som basis. Fokus på arkitektur, kunst og estetikk og stedsutvikling. 
Fokus på nye metoder og arbeidsmåter for utviklingsarbeid i kommunen, og å skape sterkere 
samarbeidsforhold med befolkning og næringslivet. Skape bedre etablererhjelp, samarbeid 
med øvrige virkemiddelapparat og skape tettere samarbeid mellom aktørene i Kåfjord. Bidra 
til felles produktutvikling og markedsarbeid.     
 
Videre gir prosjektplanen en beskrivelse av; 

• Bakgrunn og forankring  
• Overordnede mål 
• Metode 
• Fokusområder  
• Hovedtiltak som grunnlag for næringsutvikling 
• Fremdrift 
• Budsjett og finansieringsplan 

 
Statusrapport – hva har skjedd til nå: 

• Oppstart av prosjektet januar 2008 med utgangspunkt i prosjektet ”Lokal 
mobilisering” – Prosjektleder Hilde Johnsen 

• Prosjektleder Hilde Johnsen slutter 31.12.08 pga. ny jobb.  
• Utviklingsavdelingen overtar hovedansvaret for videreføring av prosjektet, 

Næringskonsulent Einar Eriksen får 50% prosjektleder ansvar i 
småsamfunnsprosjektet. 

• Prosjektkoordinator stilling lyses ut og Irene C. Jensen tilsettes, begynte 01.08.09 
• Prosjektets forskjellige arbeidsområder er integrert og fordelt innenfor kommunens 

utviklingsavdeling 
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• Prosjektet har tre fokus områder; 
o Folk – Mobilisering og involvering av befolkningen 
o Utvikling av kommunen – struktur for utviklingsarbeid fra kommunen side 
o Næringsutvikling – tilrettelegging for næringsutvikling gjennom 

etablererhjelp, samarbeid, kompetanse osv.  
 
 

• Prosjektet er videre delt inn i forskjellige arbeidsområder.  
o Naturbasert  
o Kulturbasert 
o Stedsutvikling 
o Fellestiltak 

 
Prosjektet er i dag organisert som vist nedenfor; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Status innenfor de forskjellige arbeidsområdene: 

• Naturbasert 
o Eget delprosjekt som er integrert i SSS 
o Utarbeidet et eget turkart for Kåfjord samt deler av Nordreisa og Storfjord- 

ferdig i 2008 
o Fysisk merking av tur stier er inne i sluttfase, mange løyper er merket og vi 

håper å få merket resterende i løpet av høsten. 
o Info skilt med tekst og bilder er designet og snart klar til trykking, men her 

gjenstår noe finpuss. Disse skiltene vil bli satt opp på start av løyper eller 
portal områder, samt andre utvalgte steder. 

o utviklet et helhetlig merkesystem med skilt mal, design mal og 
kartleggingsskjema. 

o Skjøtselsplan; her har vi vært i dialog med idrettslag og vil opprette et 
skjøtselsfond. Videre har vi vær og er i dialog med Nordreisa kommune om et 
samarbeid i forhold til skjøtsel av turløyper osv. 

o Brosjyrer med tekst og egen design er under utarbeidelse. 

SSS Styringsgruppe 

Prosjekt leder- 
/koordinator 

Arbeidsgruppe  
Naturbasert 

Arbeidsgruppe 
Kulturbasert 

Arbeidsgruppe 
Stedsutvikling 

Administrativ 
referansegruppe 
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o Samarbeid med Nordreisa kommune om felles turløyper og portaler. 
o prosjektet har hatt stor fokus på natur, kultur og historie. 
o Gjennom dette prosjektet har vi sett behov for utvikling av nye turløyper med 

kulturgaiding, dette vil vi videreføre i småsamfunnsprosjektet. 
o Arkitekt/lærer Sami Rintala hadde med studenter fra NTNU til Kåfjord, de 

tegnet og bygde gapahuk i tilknytning til Ankelia friluftsmuseum. Denne er 
plassert slik at den er i tilknytning til turløyper i området. 

 
• Kulturbasert 

o Riddu Riddu og Aja er motorer i kulturnæringssatsningen 
o Er gjennomgripende i alt vi gjør og utvikler 
o Prosjektet har stor fokus på lokal kultur, husflid, kunst, Riddu, matkultur, 

urfolk, design, og arkitektur 
o Kulturambassade i Tromsø sommeren 2008 – Box Home tegnet av Sami 

Rintala 
o Årlig Høst- og husflidsmarked i Birtavarre med fokus på husflid, mat og andre 

lokal produkter. Oppstart høst 2008 og i år også med ”spinnvill rokkefestival” 
o Produktutvikling felles arenaer for utvikling av kommersielle produkter 
o Koblinger mellom kultur og reiseliv 
o Opprette felles arenaer for utvikling av produkt ”Kåfjord”, her har det vært 

avholdt noen møter med interesserte aktører. Nytt møte med aktørene er 
planlagt medio oktober 09 

o Jobber med opprettelse av kultur vandreløyper 
o Økoløft prosjekt i samarbeid med Nordreisa kommune – fokus på økologis 

landbruk. 
 

• Stedsutvikling 
o Opprettet fire grendeutvalg, et for hver kommunedel. Samarbeid mellom 

kommunens stedsutviklingsprogram og grendeutvalgene 
o Hvert grendeutvalg har fått tilbud om mobiliserings-/tiltaksmidler til 

forskjønnings eller andre fysiske tilretteleggelse tiltak.  
o Prosjektet har samarbeid med arkitektene Rintala/Eggurson om helhetlig 

stedsutvikling i Kåfjord. 
o Plan for å gjennomføre stedsutviklingsprosjekter i Manndalen, Birtavarre, 

Olderdalen og Djupvik/Spåkenes 
o Birtavarre stedsutviklingsprosjekt er igangsatt, har fått ”blest” status og midler 

gjennom husbanken til fysisk gjennomføring. Arkitektene Rintala/Eggurson er 
samarbeidspartnere i dette prosjektet og har stått for utformingen av 
info/stoppested i Birtavarre sentrum. 

o Prosjektet ”Ishavet – Halti” har sin start i Birtavarre sentrum og inngår i 
prosjektets stedsutvikling 

o hengebrua i Sabetjohk er i avsluttende prosjekteringsfase og snart klar for 
utlysning av anbud. Rintala/Eggurson har vært delaktig i prosjekteringen. 

o Sommeren 2008 var to arkitektstudenter fra NTNU som i samarbeid med 
småsamfunnssatsningen gjennomført diplomoppgave vedrørende galleri på 
Spåkenes.  Utstilling på spåkenes og i Olderdalen. 

o Involvering av befolkningen gjennom folkemøter i de forskjellige bygdene. 
o Steds-/sentrumsutvikling for de andre stedene i kommunen, er settet opp på 

langtids budsjett.  
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• Fellestiltak 

o I samarbeid med Halti næringshage har kommunen opprettet 
næringshage/inkubator i Kåfjord. Dette vil være et tilbud til etablerer eller 
andre for hjelp til utvikling av sine prosjekter/planer. Her vil det bli gitt et 
tilbud om konsulenthjelp og kontorplass en dag annen hver uke. Ordningen vil 
bli evaluert i forhold behovet/ønsker. Videre jobber vi også i forhold til et 
samarbeid med en evt. kulturinkubator.  

o Har i samarbeid med andre Nord-Troms kommuner arrangert et felles 
reiselivsseminar. (Nord i Nord) 

o Gjennom møter og valg opprettet Kåfjord Næringsforum.  
o Har gjennomført noen samarbeids og produkt møter i forhold til kulturnærings- 

og reiselivsaktører. Her vil det bli jobbet aktivt fremover i hht. å utvikle 
samarbeidsrelasjoner og produkter mellom næringsaktørene i Kåfjord og rundt 
Lyngenfjorden.  

o Jobber med opprettelsen av fotodatabase og nettsted for 
småsamfunnsprosjektet. Utformet design mal for nettside og infofoldere, men 
her gjenstår en del arbeid i forhold til tekst og bilder. Mulig samarbeid i 
Lyngen eller Nord-Troms om felles nettsider. 

o Kommunen og spesielt utviklingsavdelingen har utviklet nye rutiner/system for 
å gi et best mulig tjenestetilbud til befolkning og etablerere. 

 
Som det framgår ovenfor jobbes det på mange områder innenfor prosjektet, noen av tiltakene 
er gjennomført og andre jobbes det aktivt med. Noen av de områdene som vi vil sette et større 
fokus på fremover, er utviklingen av gode reiselivsprodukter og samarbeid mellom 
reiselivsaktørene. Videre vil vi rette fokus mot involvering av ungdom og kultur. 
Samarbeid i regionen og Lyngenfjorden vil det jobbes mot, spesielt i forhold til nye og 
eksisterende reiselivs- og kulturbedrifter.    
 
Prosjektet er etter vår mening på rett spor og vi har oppnådd et engasjement, samt en 
profilering som har vært meget god. Prosjektet har vært med på å sette Kåfjord og Nord-troms 
på kartet, samt at det har skapt et engasjement og tro på at det er mulig å leve det ”gode liv” i 
Kåfjord og Nord-Troms.  
 
I hht. økonomi/budsjett har vi finansiert prosjektets likviditet gjennom Kåfjord kommune til 
nå, vi vil derfor be om en del utbetaling av innvilget tilskudd (se følgeskriv). 
 
Prosjektet og Kåfjord kommune vil benytte anledningen å takke de instanser som har vært 
med å bidra til prosjektet, og vi vil videreføre prosjektet i hht. oppsatt prosjektplan. 
 
 
Med hilsen  
 
Kåfjord kommune  
v/småsamfunnsprosjektet 
Einar Eriksen 
Prosjektleder 
 


