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Tid:   Torsdag  6. oktober  2016 
 
Sted:    Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen 
 
Klokken:  11.00 – 14.00 
 
Til stede:   Kirstin L. Mobakken, styreleder (deltok per telefon til kl. 12.45) 
   Geir Lundberg, nestleder og møteleder 
   Eva Ottesen, styremedlem    
   Ronny Grindstein, styremedlem 
   Kurt Andre Jenssen, styremedlem 
 Tore Østgård, Troms fylkeskommune, observatør  
 Linda Flaaten-Stokkan, programleder 

Cato Haakseth, prosjektkoordinator  
 
Meldt forfall:  Ole Kristian Severinsen, rådmann, observatør 
   Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør 
    
 
Styresak  52/16 Godkjenning av innkalling 
 
Styrevedtak:  Styret godkjenner innkalling til styremøte 6/16. 
   Enstemmig vedtak. 
 
 
Styresak 53/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5/16, 26.08.16  
  
Styrevedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 5/16,26.08.16. 
 Enstemmig vedtak. 

 
 
Styresak 54/16  Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover 

   Reiseliv 
   * Prosjektet "KRO-koordinator i Gratangen"  avventer svar fra  
   Innovasjon Norge på forprosjektsøknaden. 
   Signaler fra Innovasjon Norge er at de ikke kan gå inn på støtte til 
   opprettelse av stillinger. 
   * Jensen Farm AS  har redusert driften på Foldvik Brygge (fra 3 til 1 
   ansatt) og serverer nå kun mat til arbeiderne på smolten og tar på seg 
   div arrangementer. 
   * Visit Narvik besøker Gratangen Kommune 26. oktober, på møtet 
   vil fremtidig samarbeid og strategi bli diskutert. Visit Narvik er  
   avhengig av forutsigbare økonomiske rammer og inviterer derfor til 
   deltakelse i tiltak over en 3-års periode med årlige evalueringer. 
   Grenseløst  samarbeid 
   * SPIRE er kommunens representant i et initiativ om en felles  
   næringssamarbeid  for  Gratangen, Lavangen , Salangen og Bardu. 
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   Neste møte er berammet til 20.-21. oktober og vi vurderer om vi kan 
   bli en pilot i det nye prosjektet Næringsvennlig Kommune. 
   * GNF ser en økning i antall nye medlemmer den senere tiden og 
   oppslutningen på siste medlemsmøte som ble avholt på Foldvik Brygge 
   var god. Det er også igangsatt samkjøring av informasjon på sosiale 
   medier mellom GNF og NRNF. 
   Kompetanseheving 
   * Det ble arrangert  PLP-kurs den 9. september med godt oppmøte, 
   dagen etter ble det arrangert et tilpasset kurs for ungdomsskolen i 
   Gratangsbotn i forbindelse med oppstart av prosjektet "Høy på  
   Landet" 
   * Studiesenteret avholder kurs i sosiale medier der SPIRE deltar. 
   Blå sektor 
   * SPIRE planlegger dialogmøte med aktørene for en oppdatering av 
   status med tanke på utviklingen på Brattberg og Foldvik. 
   * Åkenes Kystfiske og SPIRE har hatt møte med IN ang forprosjekt 
   Bolyst 
   Den 7. september hadde kommunen besøk av regiondirektør i  
   Husbanken, Adelheid Kristiansen. På møtet deltok ordfører, teknisk 
   sjef, rådmann, økonomiansvarlig og SPIRE. 
   Det jobbes med ervervelse av grunn i Gratangsbotn for boligbygging 
   slik at kommunen skal være rustet for fremtidig tilflytting og dekke 
   dagens behov. 
   SPIRE vil delta på Husbankens konferanse i Bodø 11-12. oktober. 
   Pågående og kommende prosjekter 

 Ny prosjektleder engasjert i Junker 52, Nine Grib 

 Studentenes Idèverksted er utsatt til januar 2017,  det er initiert et 
samarbeid med det arktiske universitet i Tromsø. 

 Høy på Landet er startet opp i august 

 SU4R er i dialog med IN ang finansiering for testing/patentering av 
sportstøy 

 Ivar Sørli  har fått midler til oppstart av sledeproduksjon, SPIRE har 
deltatt aktivt 

 Åkenes Kystfiske, SPIRE deltatt aktivt 

 Kro-koordinator har søknad til behandling hos IN 

 Byregionkonferansen Re:tenk 

 Det er engasjert prosjektleder i SMB-utvikling, hun heter Hilde 
Svenning fra KUPA 

 Hva etter omstilling, innhenting av tilbud på prosjektledelse, 
avgjørelse blir tatt snart 

 Næringsvennlig kommune/region,  innhenting av tilbud på PL 
   Arrangementer SPIRE har deltatt på siden sist 

 NHO-reiseliv i Alta 

 Klyngesamling Arena Lønnsomme Vinteropplevelser i Tromsø 

 Dyrøyseminaret 

 Næringsmøter GNF/NRNF 

 Byregionprogrammet/Re:tenk 

 Kurs i PLP og sosiale medier 



SPIRE Gratangen                      Protokoll styremøte 6/16 Side 4 
 

   Kommende arrangementer 

 East West arena vurderes 

 Næringsmøte på Fjellkysten 

 Konferansen Re:tenk 

 Tromskonferansen 

 Programstatusvurdering/styreseminar 

 Møte med Visit Narvik 

 Agenda Nord Norge 
  
 
Styresak 55/16  Finansieringsmodell SPIRE 2017 og 2018 
 Tore Østgård fra Troms fylkeskommune orienterte om at det fra 2017 

er to mulig finansieringsmodeller for omstillingsprogrammet SPIRE, 
som per i dag er fylkets eneste pågående omstillingsprogram: 
Alt. 1: Fortsette som tidligere år med å søke midler hvert år til 
administrasjon, og i tillegg får kommunen kommunalt næringsfond. 
Hvert enkelt prosjekt som ønskes gjennomført i løpet av året må da 
søke separat finansiering. 
Alt. 2: Gå inn i samme ordning som alle andre omstillingsprogram i 
landet, men som er ny i Troms fylke Det søkes da midler til 
administrasjon og handlingsplan hvert år, noe som vil kunne øke de 
totale tilskuddsmidlene. Kommunen får da ikke kommunalt 
næringsfond, disse midlene anses som en del av tilskuddet til 
omstillingsprogrammet som forvalter dette i henhold til handlingsplan 
og retningslinjer. 

 Saken behandles av kommunestyret 10. november 2016. 
   
Styrevedtak: Omstillingsstyret anbefaler Kommunestyret å gjøre de nødvendige 

endringer i samsvar med Fylkesrådets vedtak om ny 
finansieringsmodell for omstillingsprogram i Troms fylke.  

 Enstemmig vedtak. 
 
 
Styresak 56/16  Handlingsplan SPIRE 2017  
 
Styrevedtak: Omstillingsstyret har gjort en gjennomgang og status av handlingsplan 

for 2016. Dokumentet vil danne grunnlag for videre prosess med 
handlingsplan for 2017, og legges ved referatet. 

 Enstemmig vedtak. 
 

 
Styresak 57/16  Eventuelt 
   Ingen saker under eventuelt. 
 
Styresak 58/16  Evaluering av styremøtet. 
 
Vedtak: Godt møte med en god tone og gode diskusjoner. 
    Enstemmig vedtak. 
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Gratangen den …………………………………….2016 
 
 
 
………………………………………………..   …………………………………………......... 
Sett: Kirstin L Mobakken    Geir Lundberg 
Leder       Nestleder 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………….......... 
Eva Ottesen       Ronny Grindstein 
 
 
 
…………………………………………...........   ………………………………………………….. 
  Kurt Andre Jenssen     Linda Flaaten-Stokkan 
       daglig leder 


