
Arbeidsverksted: Mål for næringsutviklingen og hvordan styrke 
samarbeidet mellom kommune og næringsliv i Kåfjord?

Deltakere: lokalpolitikere og representanter fra lokalt næringsliv

Foto: Marianne/Distriktssenteret



Utgangspunktet for kommuneledelsen:

Det som er viktig for næringslivet i Kåfjord er 
viktig for Kåfjord kommune

Felles plan (som virker) krever felles mål og 
enighet om hva som er de gode tiltakene…



Oppgave:  

Hva har du hørt i dag som du synes er mest relevant/interessant 
for å få god utvikling i Kåfjord (15 minutter)

Arbeidsmetode:

1. Reflekter for deg selv i 2 minutter (skriv ned det du mener).
2. Del med hverandre,  ca. 1 minutt på hver
3. Bli enig om ett område dere synes er ekstra viktig for å få god utvikling i Kåfjord (presenteres i plenum til slutt). 
4. Bordvert hjelper til å styre tida og noterer fra gruppa.



Innspill i næringsundersøkelsen: 

Utarbeide konkrete mål for kommunen i 
samarbeid med næringslivet



Oppgave:  

Hvilke målsettinger mener du er viktig for næringsutviklingen i 
Kåfjord? (20 minutter)

18.40

Tenk deg 5-6 år frem i tid:  Hva har vi lyktes med? Hvorfor har vi lyktes? Hva har 
vært vanskelig (fallgruver)?
Arbeidsmetode:

1. Reflekter for deg selv i 3 minutter (skriv ned det du mener).
2. Del med hverandre,  ca. 1 minutt på hver

3. Diskuter og bli enig om inntil tre (realistiske) målsettinger for næringsutviklingen i Kåfjord. 

4. Bordvert hjelper til å styre tida og noterer fra gruppa.



Oppgave:  

Hvilke tiltak mener du vil styrke samarbeidet mellom 
kommunen og næringslivet? 
- Hva har jeg (vi) som hhv. lokalpolitiker og næringslivsaktør bidratt til som kan forklare at vi har 
lyktes om 5-6 år? 
- Hvem andre har vi hatt med på laget?
- Kritiske suksessfaktorer/fallgruver (30 minutter)

19.00

Arbeidsmetode:

1. Reflekter for deg selv i 3 minutter (prioriter inntil tre tiltak du vil løfte inn i gruppa).
2. Del med hverandre,  ca. 2 minutt på hver (bestem dere for å ta begge spm. Sammen eller dele de opp)

3. Bli enig om inntil tre tiltak dere vil prioritere (presenteres i plenum til slutt). 
4. Bordvert hjelper til å styre tida og noterer fra gruppa.



1. Ett relevant/interessant funn fra næringsundersøkelsen som er viktig for å få 
god utvikling i Kåfjord

2. Tre målsettinger for næringsutviklingen i Kåfjord

3. Tiltak for å styrke samarbeidet mellom kommunen og næringslivet

Forberede 3 minutters presentasjon i plenum 
(5 minutter)



Lykke til med samfunns- og næringsutviklingen!
Distriktssenteret og fylkeskommunen heier på dere J

Foto: Marianne/Distriktssenteret


