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Næringsundersøkelse i Kåfjord
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Hvilken rolle har du?
Krysset med: Hvilken rolle har du?



Vi stilte flere åpne spørsmål til næringslivet…

Hvilke muligheter ser 
du for din bedrift/dine 

planer de neste 2-5 
årene?

Hvilke tiltak kan 
bedriften selv gjøre, og 

hva trenger du hjelp 
til?

Hva er de største 
utfordringene for din 
bedrift/dine planer?

Hva mener du skal til 
for at samarbeidet 

mellom kommune og 
næringsliv skal bli 

bedre?

På hvilken måte kan din 
bedrift bidra til å styrke 

samarbeidet med 
kommunen?

Hvilke tiltak bør settes i 
gang i Kåfjord for å få 

positiv utvikling i 
næringslivet i årene 

som kommer?

Andre innspill eller 
idèer til 

næringsutvikling i 
Kåfjord?



ü At kommunens folk kommer seg mer ut 
på besøk. De er genuint interessert, og 
setter seg inn i hver enkelt bedrifts 
utfordringer.  Må sammen se hvor vi 
begynner å ta tak, og hva som er veien 
videre.

ü Innkalle sentrale næringsutøvere til 
jevnlige møter med politikere i 
kommunen.

ü Bedre saksbehandling: Når kommunen 
får inn en sak og ser at det er behov for 
justeringer eller endringer bør det 
opprettes dialog med den/de det gjelder 
for å finne ut av eventuelle mangler og 
hvordan saken kan løses.  

Styrke for oss om vi får til… (basert på innspill fra næringslivet i de åpne spørsmålene)

ü Aktiv næringsavdeling/nærings-konsulent 
i kommunen

ü Tettere dialog og flere bedriftsbesøk. Se 
eksisterende næringsliv, og være en 
sentral bidragsyter til nyetablerere.

ü At kommunen blir bedre til å invitere 
bedriftene til dialog. Viktig at bedriftene 
føler at kommunen har tid til å 
samarbeide… Bedriftene må også ta sin 
del av ansvaret for kontakt, men det er 
det veldig viktig at kommunen står klar.



ü Samlinger med andre nærings-
aktører. 

ü Dialogmøter med ulike 
næringsgrupper.

ü Nettverksbygging/klyngesamarbeid 
ü Kompetansebygging.

Næringslivet etterspør også
ü Lett tilgjengelig førstelinje
ü Rask saksbehandling
ü Finansiering (økonomisk støtte) 
ü Hjelp med kontakt med øvrig 

virkemiddelapparat, eks. 
Innovasjon Norge



Vi har et godt utgangspunkt for dette møtet 
mellom kommunen og næringslivet
Vi samarbeider bedre nå med kommunen enn hva som har vært vanlig de siste 
10 år. Dette kommer seg av folkelig innvalgte representanter som virkelig bryr 
seg og som ikke bare lar ting seile. Vår bedrift kan være tilgjengelig for 
kommunen, både på telefon og besøk, og vi er tilgjengelig dersom 
kommunen trenger hjelp og råd om det er noe de lurer på i saker som 
omhandler vårt felt…

- Innspill/sitat fra næringsdrivende i Kåfjord i undersøkelsen


