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 Arkiv:  

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  

 Trude Berg, 480 33414   

 

 
 

Møtereferat 
 

 
Sted: Ordførers kontor 
 
Tilstede: Hege Rollmoen, Håkon Nygård, Stian Mevåg, Tor Lyngmo, Jens Arvid Bratsberg, 
Anne Gerd Eira, Lars Petter Nilssen (på Teams) Ekstern: Anne Helgesen, Innovasjon Norge 
(på Teams), Kristian Figenschau, Troms og Finnmark fylkeskommune (på Teams). Trude 
Berg, lokal prosjektleder. 
 
Ordfører ledet møtet 
 
Møtets start kl. 1200 
Møtet slutt kl. 1430 
 

Referat møte interimsstyret for Lavangen kommune - omstilling - 080922  

 

1. Godkjenning av innkalling og referat 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 
Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Innkalling og referat godkjennes 
 

2. Valg av ekstern konsulent 
Forslag til vedtak: 
Som ekstern prosjektleder for fase 2 av omstilling for Lavangen kommune er valgt: Proneo 
Interimsstyret tar valget til orientering.  
 
Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Som ekstern prosjektleder for fase 2 av omstilling for Lavangen kommune er valgt: Proneo 
Interimsstyret tar valget til orientering.  
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3. Prosjektplan  
Forslag til vedtak: 
Med forbehold om mulig klage på anskaffelsesprosessen godkjennes prosjektplan fra valgt 
konsulent. Formannskapet får planen til behandling 17. oktober. 
 
Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
Vedtak: 
Med forbehold om mulig klage på anskaffelsesprosessen godkjennes prosjektplan fra valgt 
konsulent. Formannskapet får planen til behandling 17. oktober. 
 

4. Økonomi for fase 2  
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. Lokal prosjektleder 
sender søknad til Innovasjon Norge om å få dekket inntil kr 100 000, etter at kontrakt er 
inngått og med prosjektplan. 
 
Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
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. Lokal prosjektleder 
sender søknad til Innovasjon Norge om å få dekket inntil kr 100 000, etter at kontrakt er 
inngått og med prosjektplan. 
 

5. Utlysning av stilling som programleder for omstilling 
Det ble lagt fram et utkast til utlysningstekst for programleder for omstilling i Lavangen 
kommune utarbeidet av Trude Berg, basert på forslag fra andre kommuner.  
 
Forslag til vedtak: 
Utkast til utlysningstekst for programleder godkjennes. Utlysning skjer når statsbudsjettet er 
vedtatt i Stortinget. 
 
Behandling: Nytt forslag fremmet. Utkast til utlysningstekst for programleder tas til 
orientering.  
Vedtak: 
Utkast til utlysningstekst for programleder tas til orientering.  
 

6. Orientering om møtegodtgjøring for interimsstyret – styremøter, 
næringsmøter og folkemøter 
Retningslinjer for møtegodtgjøring for Lavangen kommune sendes ut sammen med 
referatet. 
 
Forslag til vedtak: 
Saka tas til orientering 
 
Behandling: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 



c:\users\tbv\downloads\referat møte interimsstyret for lavangen kommune - omstilling - 080922.docx 

Vedtak:  
Saka tas til orientering 
 
 
 
 
referent 
Trude Berg 


