
Innspill til regjeringens kunnskapsinnhenting om økt verdiskapning i Nord 

– Fra Kåfjord Kommune 

 
Kåfjord kommune vil punktvis sette opp våre innspill i hht. våre programområder, 

kompetanse, næringsutvikling, logistikk og infrastruktur, tjenestetilbud/robuste regioner og 

profilering av Nord-Troms 

 

Innsatsområdet 1: Kompetanse: 

 

 Etabler et nytt hovedbibliotek, som kan være funksjonelt som studiebibliotek 

 Videreutvikle kultur- og bokbusstilbudet i Troms gjennom Kåfjords bokbuss. 

 Styrke opplæring i samisk språk og kultur, med Nordlige folk senter som ”motor” i 

denne satsingen. 

 Fokus på næringsfaglig kompetanse, gjennom utvikling av gode studietilbud spisset 

mot næringslivet/næringsutvikling. Dette bør gjøres gjennom Nord-Troms 

Studiesenter. 

 Tilrettelegging for flere lærlingplasser i Nord-Troms 

 

Innsatsområde 2: Næringsutvikling: 

 

 Videreføring av samarbeidet og styrking av  Halti Næringshage som næringsutvikler 

for Nord-Troms 

 Rullering/oppdatering strategisk næringsplan  

 Prosjekt for utvikling av reiselivsnæringen i Kåfjord, prosjektet tenkes bedriftsstyrt i 

hht. de mulighetene naturen, kultur og etablert infrastruktur gir for utvikling av gode 

reiselivs og reisemåls produkter. 

 Landbruk; prosjekt for et mer robust og bedriftsøkonomisk landbruk. Et slikt prosjekt 

har vært drøftet lokalt og i Nord-Troms, her håper vi å få til et prosjekt som vil være 

med på å styrke eksisterende gårdsbruk og rekruttere flere til næringen. Dette er et 

viktig satsingsområde i Kåfjord. 

 Prosjekt for vandreturisme; ”Fra Ishavet til Halti – Et fyrtårn for vandreturisme i 

Troms” Dette er et prosjekt som har til formål å videreføre påbegynt satsing på 

naturbasert næringsutvikling gjennom produktutviking, infrastruktur og profilering.  

 

Innsatsområde 3: Logistikk og Infrastruktur:  

 

 Infrastruktur naturbasert reiseliv 

 Bredbåndanvendelse gjennom digital fornying, nye anvendelsesområder. 

 Nytt vannverk/vannforsyning i Indere Kåfjord, oppstart/gjennomføres 2012 

 Havneprosjekter, tilrettelegging for større turistbåter/seilbåter i våre havner. 

 Videreføring av vannforsyning og etablering av nye kloakkanlegg. Ca 4 mill. 

 Infrastruktur tiltak Skardalen 

 Helhetlig skredvurdering av Kåfjord 

 Sentrumsutvikling/stedsutvikling i de fire kommunedelene. 

o Ferdigstilling av Birtavarre sentrum Oppstart Olderdalen og manndalen. 

 

Innsatsområde 4: Tjenestetilbud/robuste regioner 

 

 Interkommunalt samarbeid, gjennomføre prøveprosjekt 

 Ras sikring og vei utbygging i Nord-Troms 



 Samarbeid om skredvurderinger i Nord-Troms 

 IKT samarbeid 

 Reisemål profilering under felles navn/merkevare 

 Trafikksikkerhetstiltak 

 

Innsatsområde 5: Profilering av Nord-Troms 

 

 Utvikling av felles design av profileringsmateriell for Nord-Troms som understøtter 

egen kommune og felleskap/tilhørligheten til Nord-Troms 

 Omdømmeporsjektet i regi av Nord-Troms Regionråd. 
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Einar Eriksen 

Nærings og utvikling. 


