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Møtereferat 
 

 
Sted: Ordførers kontor og Teams 
 
Til stede: Hege Rollmoen, Håkon Nygård, Tor Lyngmo (forlot møtet kl. 1525), Anne Gerd 
Eira, Stian Mevåg. Ekstern: Kristian Figenschau, Troms og Finnmark fylkeskommune (på 
Teams), prosjektleder Knut Baglo, Proneo, Torhild Aarbergsbotten, Proneo (på Teams), 
Tore Svartås, Proneo (på Teams), lokal prosjektleder Trude Berg 
Forfall: Jens Arvid Bratsberg, Lars Petter Nilssen. Anne Helgesen fra Innovasjon Norge blir 
ikke med videre i interimsstyret. 
 

 
Møtet start kl. 1400 
Møtet slutt kl. 1700 
 
 

Referat møte interimsstyret fase 2 - 241022  

 
Hege ledet møtet 
 
Agenda 
1. Godkjenning av innkalling og referat 
2. Presentasjon av analyser og spørreundersøkelse ved Knut Baglo og Torhild Aarbergsbotten fra 
Proneo 
3. Revidert prosjektplan 
4. Veien videre – hva gjør vi?  

 

1. Godkjenning av innkalling og referat 
Innkalling ble sendt som kalenderinvitasjon til alle de som står som inviterte første gang 22. 
september. Endelig saksliste og revidert prosjektplan ble sendt ut 18. oktober.  
Referat fra møte 8. september ble sendt på mail 26. september til alle i interimsstyret, Anne 
Helgesen i Innovasjon Norge og Kristian Figenschau i Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
Enstemmig vedtak: 
Innkalling og referat godkjent 
 



https://kommuneportal-my.sharepoint.com/personal/trude_berg_lavangen_kommune_no/documents/dokumenter/omstilling/fase 
2/interimsstyre/innkalling og referat/241022/referat interimsstyret 241022.docx 

2. Presentasjon av analyser og spørreundersøkelse 
Ved Knut Baglo og Torhild Aarbergsbotten fra Proneo. Varighet ca 1,5 timer. 
Powerpointpresentasjonen om webundersøkelsen og pdf om utviklingsanalysen legges 
ved referatet. 

 
Enstemmig vedtak: 
Presentasjonene tas til orientering. 
 

3. Revidert prosjektplan  
Proneo har revidert utkast til prosjektplan etter at forslag til statsbudsjett ble kjent. 
Formannskapet skal ta stilling til prosjektplan i møte 31. oktober. Interimsstyret bes om å 
godkjenne revidert prosjektplan før politisk behandling. Det er ingen endring i budsjett, det 
har fortsatt en ramme på kr 501 000. Kr 300 000 dekkes av Troms og Finnmark 
fylkeskommune, kr 101 000 regnes som egeninnsats fra Lavangen kommune. Innovasjon 
Norge har gitt tilbud om tilskudd på kr 100 000. 
Prosjektplanen sendes som vedlegg til referatet. 
 
Enstemmig vedtak: 
Revidert prosjektplan godkjent. 
 

4. Veien videre – hva gjør vi? 
Troms og Finnmark fylkeskommune, TFFK, har signalisert at de kan være med på å støtte et 
flerårig næringsutviklingsprosjekt i Lavangen, hvis vi klarer å levere en god prosjektplan og 
søknad.  
Arbeidet med en slik plan må forankres politisk og i næringslivet.  
Interimsstyrets medlemmer ble bedt om å delta i en prosess for å identifisere hva som skal 
til fo rå lage et prosjekt for næringsutvikling i Lavangen. Vi brukte en prosess-modell 
utarbeidet til oss av Kristian Figenschou i TFFK. Det som kom fram i prosessen blir tatt med 
videre, og bearbeidet sammen med andre innspill etter hvert.  
Prosessdokumentet i Excel sendes som vedlegg til referatet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak i denne saka 
 
 
 
 
Referent 
Trude Berg 


