
Møte interimsstyre for Lavangen kommune 
Omstilling – fase 2 
 

Torsdag 30. juni 2022 kl. 12-15 

Inviterte: Hege Rollmoen, Håkon Nygård, Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, Anne Gerd Eira, Stian 

Mevåg, Lars Petter Nilssen. Ekstern: Anne Helgesen, Innovasjon Norge. Trude Berg, lokal 

prosjektleder. 

 

Hege leder møtet 

 

1. Orientering om omstilling – Anne Helgesen, Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge har siden 1993 hatt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt 

omstillingsarbeid. Anne Helgesen er spesialrådgiver ved Innovasjon Norges hovedkontor, hun blir 

med oss på Teams. 

 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

2. Lokal organisering og oppgaver 
Vedtatt i kommunestyret 27/6-22 

Interimsstyre på 7 personer, ledet av Hege, lokal prosjektleder Trude, prosjekteier Erling. Vi må ha 

kjøpe inn tjenester til ekstern prosjektleder, som skal bistå i fase 2. 

Interimsstyret er et politisk utnevnt utvalg, som har krav på møtegodtgjørelse. 

Tidsramme for arbeidet i interimsstyret: juni 2022-mars 2023 

 

Hvilke oppgaver skal interimsstyret ha? 

- delta på interimsstyremøter, næringsmøter, folkemøter 

- være informanter til analysearbeid av ekstern konsulent dersom det er aktuelt 

- samlet ta stilling til, og vedta forslag til prosjektplan for fase 2, som behandles av formannskapet 

- samlet ta stilling til ulike spørsmål som skal behandles 

- samlet ta stilling til, og vedta forslag til omstillingsplan inkl. kommunikasjonsstrategi, 1 års 

handlingsplan for Lavangen kommune. I tillegg skal det foreslås organisering av omstillingsarbeidet.  

Dokumentasjonen skal behandles av formannskap og kommunestyre 



 

Forslag til vedtak: 

Tas til orientering 

 

3. Økonomi for fase 2  
Budsjett har ramme på kr 500 000. Kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark fylkeskommune, kr 

100 000 regnes som egeninnsats fra Lavangen kommune. Innovasjon Norge har gitt signal om at de 

kan dekke inntil kr 100 000. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett godkjennes, med ramme på kr 500 000, kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kr 100 000 er egeninnsats fra Lavangen kommune. Etter at tilbud er innhentet 

sender lokal prosjektleder søknad til Innovasjon Norge om å få dekket inntil kr 100 000. 

 

3. Prosjektplan  

Utkast utarbeidet av Trude, som brukes til å innhente tilbud fra ekstern prosjektleder - rapportering 

til formannskapet planlagt 5/9.  

 

Forslag til vedtak: 

Utkast til prosjektplan godkjennes som utgangspunkt for å innhente tilbud fra 3 eksterne 

konsulenter. 

 

4. Innkjøp av tjeneste for ekstern prosjektledelse i fase 2 

Anskaffelsen for innkjøp av tjenester overstiger beløp for direkte anskaffelse, og Lavangen kommune 

må innhente tilbud fra 3 ulike leverandører. Innovasjon Norge har forslag på konsulenter som har 

gjennomført tilsvarende arbeid i andre omstillingskommuner. Anne Helgesen har anbefalt å hente 

tilbud fra Katarina Påve Gaup fra Arctic Prime, Berit Laastad fra Essensi og Knut Baglo fra Proneo. To 

av tre har svart at de kan levere tilbud, vi venter svar fra Laastad. 

 

Forslag til vedtak: 

Lokal prosjektleder kan fortsette arbeidet med å innhente tilbud fra de tre personene som er 

anbefalt av Innovasjon Norge til å utføre arbeidet med ekstern prosjektledelse for fase 2. Frist for å 

levere tilbud settes til 22/8-22. 

 

5. Møteplan for interimsstyret – styremøter, næringsmøter og folkemøter 



25. august – næringsmøte ettermiddag på Lapphaugen 

8. september – interimsstyremøte 

September/oktober - folkemøter og intervjuer 

November – interimsstyremøte 

Desember – næringsmøte 

Januar – interimsstyremøte 

Mars – interimsstyremøte 

 

Forslag til vedtak: 

Møteplan godkjennes, med forståelse for at det kan bli endringer. Endelig møteplan settes med 

ekstern prosjektleder når denne er valgt 

 

 

 

 

Interimsstyrets ferieplaner: 

Tor ledig med litt varsel 

Lars Petter ferie 27. juni-10.juli 

Anne Gerd 4. juli -1. august 

Hege ferie 18. juli-14. august 

Håkon bortreist 11.-31. august 

Stian ferie fra 8. august 

 

Trude ferie 4-10. juli og 8.-21. august 

 


