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Bakgrunn 
 
Vi ønsker at Gratangen skal være et attraktivt bosted og reisemål! 
    

For å opprettholde et bærekraftig lokalsamfunn på alle plan må det jobbes 
kontinuerlig for at stedet skal holde på beboere og bedrifter og tiltrekke 
besøkende og tilflyttere.  
 
Gratangen kommune hadde i sitt SPIRE-prosjekt gjennomført en prosjekter 
med fokus på nyetableringer og tilrettelegging for økt tilflytting.  
 
Dette arbeidet har blant annet resultert i tilflytterportalen boigratangen.no 
som synliggjør regionens fortrinn som bosted og tilbud til hele familien. 
 
Et attraktivt samfunn hvor kommune, næringsliv og frivillighet har fokus på 
BOLYST stimulerer til utvikling av nytt næringsliv, tiltrekker seg kompetanse og 
nye arbeidsplasser. 
 
Med en bredt sammensatt prosjektorganisasjon har vi i dette prosjektet 
kommet godt i gang med aktiviteter som er med på å styrke samarbeidet 
mellom næringsliv, kommune og lokalbefolkning.  
 
Vi har etablert nye kommunikasjonskanaler som gir oss en direkte kontakt med 
ulike målgrupper av tilflyttere, og har etablert et tilflytterteam med et tydelig 
mandat.  
 
Gratangen Næringsforum takker for delfinansiering fra fylkeskommunen, og vil 
sørge for gjennomføring av løpende aktivitetene, samt fortsette arbeidet med 
tilrettelegging for næringsvekst, flere arbeidsplasser og økt tilflytting til 
regionen.  
 
  

https://boigratangen.no/
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Måloppnåelse 
Gratangen Næringsforum har med aktivitetene i dette prosjektet hatt som mål å styrke 
kommunens næringsliv og legge til rette for økt tilflytting, flere nyetableringer og 
arbeidsplasser. Samt å øke Gratangens attraktivitet som næringsarena og lokalsamfunn. 
 
Vi har gjennomført de fleste aktiviteter i hht prosjektplan, men aktiviteter som innebærer 
fysisk samling i møter har vi organisert digitalt eller utsatt til 2021. 
 
Næringsforumet vil i også i det videre jobbe mot de langsiktige mål som er satt i prosjektet.  

Effektmål 
• 100 nye tilflyttere innen 2023 

• Flere bedriftsetableringer 

• Flere arbeidsplasser  

• Godt forankrede kommunikasjonskanaler med de ulike grupper av tilflyttere  

Målgrupper i prosjektet 
 
Målgruppe mottaksapparat 

• Kommunen  

• Arbeidslivet  

• Samarbeidspartnere, næringsforeninger i Narvikregionen, Salangen, Lavangen og Bardu 

• Frivillighet/lag og foreninger 
 
Målgrupper tilflyttere 

• Norske tilflyttere 

• Arbeidsinnvandrere fra Skandinavia 

• Arbeidsinnvandrere fra land i Europa  

• Arbeidsinnvandrere fra land utenfor Europa 

• Flyktninger som har fått oppholdstillatelse  

• Tilflyttere som kommer pga familiegjenforening 
 
 Segmenter av tilflyttere 

• Barnefamilier 

• Ungdom 

• Studenter 

• Tilbakeflyttere  
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Gjennomføring aktiviteter 
Vi har hatt fokus på regional forankring av prosjektaktiviteter. Næringsforumet har et godt samarbeid 
med kommuner og næringsforeninger i omliggende region. Ettersom flere av de planlagte aktiviteter 
kurs og aktiviteter har vært gjennomført via webinar, har vi også hatt deltakere fra omliggende 
kommuner.  
 

Kartlegginger 
Samtlige kartlegginger vil videreføres i 2021. Disse har vist seg å være gode kanaler som forsyner oss 
med tilbakemeldinger fra ulike områder.   
 
Her er våre løpende kartlegginger https://boigratangen.no/kartl 
 

Kartlegging utflyttede i aldersgruppe 20 - 40 år 
Vi ønsker kontakt med deg som flyttet fra Gratangen og regionen rundt pga jobb eller utdanning. Bli 
med, la oss hjelpe til å holde deg oppdatert på hva som skjer i din region! Er du en utflytter i denne 
aldersgruppen? La oss få vite litt mer om deg ved å svare på denne kartleggingen. Vi vil da kunne 
holde deg oppdatert om næringsutviklingen og jobbmuligheter i hjemkommunen din.    
 

Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet 
Er du tilflytter til regionen? Vi kartlegger tilflytter-tilfredshet. Hva tenker du som tilflytter om måten 
du ble tatt i mot, hvorfor kom du hit og blir du værende?   
 

Kartlegging rekrutterings- og kompetansebehov 
Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere velger å bli boende i 
kommunen. Behovet for arbeidskraft blir stort de neste årene og vi ønsker at personer med rett 
kompetanse velger å ta de ledige jobbene vi kan tilby.  
 

Kartlegging mottaksapparat og tilbud til tilflyttere 
Gratangen kommune ønsker å tilrettelegge for økt tilflytting og at flere blir værende. 
I den forbindelse samler vi info om hvilke tilbud ulike aktører, lag/foreninger og kommunen har 
rettet mot ulike målgrupper av tilflyttere. 
 

 
 
  

https://boigratangen.no/kartl
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Kartlegging av ledig næringsareal og areal til boligformål 
 
Gratangen kommune har gjort en kjempejobb og bidratt til en oppdatert status over ledig 
næringsareale og arealer til boligformål. Det utarbeides nå en digital presentasjon av dette, som vil 
kunne deles på nettsider og i kampanjer.  
 
Status i kartlegging av næringsareale 
 

• Havbruksnæringen trenger tilgang til større areal for å kunne utvide driften. Næringen er i 

dialog med kommunen i forbindelse med ledig areal i Hellarbogen, som må reguleres.  

• Kommunen har allerede gjennomført grunnundersøkelser på Bratsberg/Hellarbogen, 

området er regulert og klar for nyetableringer. 

• Forsvaret utvider og trenger mer areal i Hellarbogen – etablering underveis. 

• Her er gjennomført reguleringsendring av sentrumsområdet på Årstein, areal og 

næringslokaler er ledig. 

• Industriområdet i Gratangsbotn har ledig areal. 

• Industriområde Myrland, areal regulert. – arbeider i dag med arealerverv til Myrlandshaugen 

Marina. 

Status kartlegging areal til boligformål 
 

NAVN PÅ OMRÅDE: 
ANTALL 
BOLIGER 

REGULERT+ 
INFRASTRUKTUR REGULERT 

AVSATT I 
KPA 

FREMTIDIG 
BOLIGAREAL 

Kalmeryggen 1 1       

Fjordbotn Boligfelt  1 1       

Sortebekken boligfelt 20 4 16     

Vikarselvveien ( Årstein )  9 9       

Hilleshamn Boligområde. 5 Delvis 5     

Hans-Olaihaugen (Løvdal) 13 5 8     

Elvenes Serviceomr. (Elvenes) 4 Infrastruktur 4     

B1- Hesjeberg 4     4   

B3- Vika Boligfelt  ( Årstein )  7   Pågår. 7   

B4- Utv. Vikarselvveien (Årstein) 5     5   

B5- Utv. Vikarselvveien (Årstein) 4     4   

B6- Fjordbotn 7     7   

B7- Kalmeryggen. 5     5   

B9- Eliborg (Elvenes) 8   Pågår. 8   

B10- Elvenes-Elveneshaugen 14     14 20  

B11- Foldvikøya (Foldvik) 4     4   

B12- Foldvik 10     10   

Elvenes Boligfelt 20       20 
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Etablert tilflytterteam 
I prosjektperioden har vi etablert et tverrfaglig tilflytterteam. Vi har definert mandat og skissert 
oppgaver for teamet, som skal sikre kontinuitet i tilrettelegging for tilflyttere og et tett samarbeid 
mellom aktørene i kommune, fylke, frivillighet og næringsliv.   
 

 
 
Fra venstre:  
Monica Hansen, Gratangen kommune - Biblioteket 
Torbjørn Johnsen, Gratangen kommune - Teknisk avdeling 
Anita Karlsen, Gratangen kommune - Ordfører 
Hege Olsen Richardsen, Gratangen kommune - Sektorleder helse og omsorg 
Arild K. Bratsberg, Gratangen kommune - Leder Administrasjon 
Linda Klausen, Gratangen kommune - Rådgiver for Næring og Utvikling 
Ikke tilstede på foto: Elsa Holm, Gratangen Frivilligsentral 
 

Tilflytterteamet vil ha en viktig rolle som koordinator og formidler av tilbud, tjenester, 
aktiviteter og møteplasser for tilflyttere. 
 
Mandat og tiltak/aktiviteter: 

• Bistå prosjektgruppe med innhold til nettbasert vertskapskurs  
«Det gode vertskap i Gratangen». 

• Oppgradering av tilflytterportal boigratangen.no og etablere driftsrutiner for denne ihht 
kommunikasjonsstrategi. 

• Utarbeide årlige handlingsplaner som synliggjør planlagt aktivitet 

• Gjennomføre målrettede aktiviteter mot de ulike grupper av tilflyttere. 

• Gjennomføre holdningskampanjer i befolkningen og de ulike lokale aktørene i kommune, 
fylke, frivillighet og næringsliv.  
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Kompetanseheving 
På bakgrunn av de kartlegging vi har gjennomført av kompetansebehov i Gratangens arbeidsliv, har vi 
gjennomført kursaktiviteter i samarbeid med en rekke kursleverandører.  
 
De fleste kursene er gjennomførte digitalt, mens maskin- og truckførerkursene er gjennomført delvis 
via teams på nett og praksis i etterkant ute i bedriftene. Kursleverandører: OPUS, Folkeuniversitetet, 
Webgruppen og NESO.  
 

Gjennomførte kurs/webinarer: 
• Arbeidsrett (webinar)  

• Effektiv markedsføring med Facebook (webinar) 

• Google Analytics grunnleggende (webinar) 

• Kurs for butikkselgere – «Bli en mer effektiv selger!» (webinar) 

• Kurs for ledere - «Motivér medarbeiderne!» 

• Landingssider som selger (webinar) 

• LEAN Verktøy Workshop (webinar) 

• Ledelse i praksis (webinar) 

• Maskinkurs (webinar + praksis i bedrift) 

• Overtakelse og sluttoppgjør i næringsforhold (webinar) 

• Kontrakter i forbrukerentrepriser med særlig vekt på bustadoppføringsloven (webinar) 

• Varslingsregimet i NS-kontraktene (webinar) 

• Prosjektstyring med MS Prosject (webinar) 

• Smittevern og hygiene (webinar) 

• Truckkurs (webinar + praksis i bedrift) 

 

Norskkurs i 2021 
I samarbeid med Folkeuniversitetet søker vi kompetanseplussmidler til gjennomføring av norskkurs 
tilpasset fremmedspråklige ansatte i arbeidslivet i Gratangen.  
 
Kursdeltaker gjør oppgaver på nett og har individuell veiledning, deltar på samlinger og får oppgaver 
som må gjennomføres i praksis – på norsk - på arbeidsplassen. Vi regner med å komme i gang med 
rekruttering til kurset våren 2021. 
 
Tema-innhold arbeidsoppgaver i norskkurset: 

• Fritidsinteresser og hva har vi i Gratangen. 

• HMS i bedrifter, prosedyrer og avviksrapportering. 

• Hvordan får vi til en god integrering. 

• Kredittlån, forbrukslån og konsekvenser. 

• NAV, skatteetaten, altinn. 

• Norsk kommunikasjon i dagliglivet. 

• Norsk tilpasset bedrifter, ord, uttrykk, forståelse. 

• Norske lover og regler. 

• Norske ord og uttrykk i bedriftsmarkedet. 
• Samfunnsorientering, politisk system i Norge. 

https://nrnf.mailmojo.no/e/m/c/237438/adc97fb3/
https://nrnf.mailmojo.no/e/m/c/237438/1d7ce459/
https://nrnf.mailmojo.no/e/m/c/237438/b889e2f1/
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Vertskapskurset «Det gode vertskap i Gratangen»  
I prosjektet er næringsforumet nå i samarbeid med Gratangen kommune og tilflytterteamet i gang 

med etablering av et nettbasert vertskapskurs.  

Tilflytterteamet har en sentral rolle i innholdsarbeidet, samt et ansvar for å rekruttere og følge opp 
deltakere. Publisering av første versjon av vertskapskurs er forventes gjennomført våren 2021. 
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Innhold vertskapskurs 
 

1.Velkommen til vertskapskurs Gratangen 
2.Den menneskelige forskjell 
3.Velkommen? 
4.Velkomstfaktorer 
5.Ambassadørskap 
6.Ambassadørskap - Respons 
7.Hva er Vertskap? 
8.Refleksjon Vertskap 
9.I Varmestua 
10.I Varmestua - Respons 
11.For hvem er vi vertskap? 
12.Refleksjon Vertskapets Scener 
13.Lunsjtipset 
14.Lunsjtipset - Respons 
15.Vertens rolle 
16.Tanker fra en Vert 
17.Refleksjon møtet med Andreas 
18.Refleksjon - En god Vert 
19.Vertskap krever trening 
20.Ditt Vertskap 
21.5 TIPS + Les mer om vertskap 
22.Gratulerer 
23.VELKOMMEN TIL GRATANGEN 
24.OM GRATANGEN 
25.Reisemuligheter i regionen 
26.Opplevelser 
27.Kulturliv, festivaler, sportsarrangement 
28.Museer, severdigheter, monumenter 
29.Narvik sentrum 
30.Overnattingstilbud i regionen 
31.Klima, nordlys, midnattsol 
32.QUIZ om regionen 
33.NATUREN, FJELLENE, FJORDENE 
34.Allemannsretten 
35.Sikkerhet i naturen 
36.QUIZ om naturen 
37.REGIONENS HISTORIE 
38.Andre verdenskrig 
39.Quiz om regionens historie 
40.BÆREKRAFTSMÅLENE 
41.Hva tenker du om bærekraft? 
42.NÆRINGSLIV. HVA LEVER VI AV? 
43.Lokale matprodusenter 
44.QUIZ om næringsliv og lokalmat 
45.Kursevaluering 
46.Takk! 
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Forskjønning av Gratangen   
I prosjektet har Gratangen Næringsforum utarbeidet søknad til Gratangen kommune om midler til 
innkjøp av stolpefester, bannere og blomsterkrukker langs fylkesvei 825 og 7806. Søknaden har 
resultert i en bevilgning på kr 274 500,- til formålet.  
 
Veinettet på fylkesvei 825 og 7806 gjennom Gratangen har sommeren 2020 gjennomgått en 
omfattende ansiktsløftning. Dette er positivt for våre innbyggere, næringslivet og tilreisende. Spesielt 
i dette året hvor koronapandemien har herjet globalt, og skapt restriksjoner i vår hverdag lokalt, 
regionalt og nasjonalt. Våren 2020 planla de fleste av oss Norgesferie, og aldri før har nordmenn 
feriert så mye i eget land som denne sommeren. T 
 
Tar man en befaring langs veiene i Gratangen kommune så mangler imidlertid forskjønning av 
veinettet og sentrumsområder, samt oppdatering på informasjonsskilt som er spredt langs fjorden. Vi 
har en flott fjord og vakre fjell, og ønsker nå et prosjekt hvor vi kan markere innfartsårer inn til 
kommunen, sentrum og store arrangement som gjennomføres årlig av lag og foreninger. Dette vil gi 
en positiv effekt og god markedsføring av kommunen, noe som vil gi ringvirkninger til næringslivet, 
reiselivet, innbyggere og Gratangen kommune. 
 
Virkemidler vil være bannere med kommunevåpen, det norske flagg og arrangementsbannere for 
miniturnering og Foldvik markedet. Vi ønsker også å pynte med blomsteroppheng ved innfartsårer til 
kommunen, samt Årstein bru. I tillegg ønskes utbytte av gamle og utdaterte informasjonsskilt med 
nye. Disse virkemidlene vil være med å nå målet om å skape positivisme, trivsel og forskjønnelse av 
vår kommune, noe som vil gi ringvirkninger på alle områder. 
 
Aktuelle strekninger for bannere, totalt 33 stk.: 

• Årstein: Langs gangfelt i 11 lysstolper. (Stolper av stål) 

• Foldvik: Ved kryss til Mølla og Foldvik Brygger i 4 lysstolper. (Stolper av tre) 

• Gratangsbotn: Langs gangfelt i 14 lysstolper. (Stolper av stål) 

• Langmyra: Langs E6 i 4 lysstolper. (Stolper av stål) 

 

Oppheng av selvanningskrukker til blomster totalt 10 stk.: 

• Kommuneskilt ved: Lavangen, Hilleshamn og langmyra. 

• Årstein bru: To oppheng i hver ende av brua. 

• Årstein: Kommunehuset, Gratangsheimen.  

 

Turist infoskilt.: 

• Rasteplass mellom Hilleshamn og Brattberg. 

• Foldvik ved Mølla. 

• Ved nedkjøring til Løkta. 

• Langmyra. 

• Øse. 
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Prosjektorganisasjon 
 

Prosjektledelse 
Prosjekteier og prosjektansvarlig: Gratangen Næringsforum 
Daglig leder/prosjektleder: Hilde M. Normark, Gratangen Næringsforum 

 

Prosjektgruppe 
Styret i Gratangen Næringsforum 
Gratangen kommune v/Linda Klausen, Rådgiver Næring og Utvikling 
 

Regnskapsrapport 
Totale kostnader i prosjektet er stipulert til kr 1 100 480,- hvor av kr 550 480,- utgjør egenfinansiering 
og egeninnsats prosjektorganisasjon.   

Regnskap 
Bilag Gjelder Sum 

1 Timerapport prosjektgruppe 1 014 000 

2 Faktura fra OPUS kurs maskin/truck (forskuttert av NRNF) 42 980 

3 Faktura fra NRNF, 100 deltakerlisenser vertskapsplattform  36 500 

  Revisjon  7 000 

  Sum kostnader 1 100 480 

Finansiering 
Tilskudd Troms og Finnmark fylkeskommune 550 000 

Egeninnsats/egenfinansiering 550 480 

Sum finansiering 1 100 480 

 
Bilag følger vedlagt.  
 
Gratangen, 15.10.2020 
 

 
Daglig leder/prosjektleder 
Gratangen Næringsforum 
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Bilag nr 1  
Timerapport prosjektgruppe 2019-mars 2021 
 
Timesats kr 600,- er benyttet. 
 

Aktivitet Timekostnad Sum 

Prosjektledelse alle aktiviteter     182 000 

Gjennomførte aktiviteter prosjektgruppe     

Kartlegginger 156 000   

Etablering tilflytterteam  129 000   

Etabl./rekr./oppfølg. delt. kurs og webinarer 174 000   

Etablering vertskapskurs/innholdsarbeid 121 000   

Utforming søknad "Forskjønning av Gratangen" 57 000   

Utforming søknad "Kompetansepluss" 59 000   

Rapportering 38 500   

Aktiviteter 2021       

Publisering og rekruttering til vertskapskurs 97 500   

    832 000 

Sum timekostnad   1 014 000 

 
 

Gratangen, 15.10.2020 
 

 
Hilde M. Normark 
Prosjektleder   
 
Prosjektgruppe 
i Gratangen Næringsforum: 
  

  
Roy Arne Bertheussen 
Styreleder 
 

 
Elisabeth Helen Skoglund 
Nestleder 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cato Haakseth 
Styremedlem  
  

 
Veronica Irene Dinessen 
Styremedlem 
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Bilag nr 2 | Faktura fra OPUS kurs maskin/truck (1) 
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Bilag nr 2 | Faktura fra OPUS kurs maskin/truck (2) 
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Bilag nr 3 | Faktura deltakerlisenser vertskapskurs. 
 
        

 
 
 


