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Tid:   Fredag  26. august  2016 
 
Sted:    Møterom SPIRE, kommunehuset Gratangen 
 
Klokken:  09.30 – 12.30 
 
Til stede:   Kirstin L. Mobakken, styreleder 
   Eva Ottesen, styremedlem    
   Ronny Grindstein, styremedlem 
 Trond Erik Dekko Andersen, Innovasjon Norge, observatør 
 Tore Østgård, Troms fylkeskommune, observatør - deltok på lyd 
 Linda Flaaten-Stokkan, programleder 

Cato Haakseth, prosjektkoordinator  
 
Meldt forfall:  Geir Lundberg, nestleder 
   Kurt Andre Jenssen, styremedlem 
   Ole Kristian Severinsen, rådmann, observatør 
    
 
 
Styresak  40/16 Godkjenning av innkalling 
 
Styrevedtak:  Styret godkjenner innkalling til styremøte 5/16. 
   Enstemmig vedtak. 
 
 
Styresak 41/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 4/16, 10.06.16  
  
Styrevedtak: Styret godkjenner protokoll fra styremøte 4/16,10.06.16. 
 Enstemmig vedtak. 

 
 
Styresak 42/16  Rapport fra SPIRE - hva har skjedd siden sist og hva skjer framover 
    Reiseliv 

   Prosjektet "KRO_koordinator i Gratangen" er videreført av en  
   styringsgruppe bestående av:  

 Foldvik Brygger v/ Veronica Dinesen 

 Jensen Farm v/Kurt A. Jenssen 

 Gratangen Båtmuseum v/Thea B. Mikkelsen 

 Øse Camping v/ Roy A. Bertheussen 

 Foldvik Bryggeferie v/Geir Lundberg, Renate Johansen og Roger 
Fagerli 

 Astafjord Slakteri/Astafjord Smolt/Gratangslaks v/ Geir Lundberg 

 Gratangen Markeds- og Kystkulturfestival v/Renate Johansen 

 SPIRE v/Cato Haakseth er observatør 
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   Søknaden på  forprosjekt vil bli sendt til Innovasjon Norge,  
   kostnadsrammen er på kr160 000.- med en varighet på to mnd. og  
   Roger Fagerli er  prosjektleder. 
   "Caravan Bilutstyr og Fritid AS"  melder om et godt utleie av bobiler 
   siden åpningen 10. juni og sier seg godt fornøyd så langt. 
   Jensen Farm AS  har drevet restauranten på Nessebrygga i Foldvik 
   denne sommeren. Daglig leder Veronica Dinesen sier at tiltaket har 
   blitt godt mottatt av de fastboende og tilreisende. 
   Festspillene i Harstad 
   Torgdagen til Gratangen kommune under FINN ble ingen suksess med 
   tanke på besøk og profilering. Grunnen til dette var dårlig synlighet og 
   markedsføring. 
   De som deltok var: 

 BCC 

 Foldvik Marked og Kystkulturfestival 

 Husflidlaget 

 Gull og Gråstein 

 NFFA 

 Gratanglaks 

 SPIRE og Ordfører 
   Grenseløst  samarbeid 
   SPIRE er kommunens representant i et initiativ om en felles  
   førstelinjetjeneste for  Gratangen, Lavangen , Salangen og Bardu. Det 
   er avholdt tre  innledende møter der det bla annet er sett på hvordan 
   vi kan starte et formelt samarbeid.  
   Neste møte er berammet til 20-21. oktober 
   Kompetanseheving 
   Det arrangeres flere kompetansehevede kurs i regi av NRNF og Arena 
   Lønnsomme Vinteropplevelser, SPIRE oppfordrer aktivt til deltakelse 
   og deltar sammen med aktørene på flere av disse. 
   Det vil bli arrangert  PLP-kurs  8. og 9. september i Gratangen. 
   Blå sektor 
   Astafjord Smolt AS har fått visningskonsesjonen godkjent og bygget 
   ventes å stå ferdig juni 2017. Det er stor optimisme blant aktørene og 
   de planlagte etableringene er i rute. 
   Bolyst 
   Spire er i dialog med regiondirektør i Husbanken, Adelheid Kristiansen, 
   hun ønsker et møte med administrasjonen  og politisk ledelse i  
   Gratangen. Det er berammet møte på kommunehuset 7. sept. og vi ser 
   for oss at vi inviterer entreprenører med på siste halvdel av møtet slik 
   at også disse får siste nytt fra Husbanken ang. nye støtteordningene. 
   Arrangementer SPIRE har deltatt på siden sist 
   *     Torgdag under FINN 

 Næringsmøte i Bardu 13. juni og i Gratangen 24. august 

 Present.  av Flyttemotivundersøkelsen for Kommunestyret i juni 

 Foldvik marked 

 Deltatt i dialogmøte med Fylkesråd for næring; Willy Ørnebakk, 
Husbanken m.fl. vedr. boligbygging i Troms. 
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Styrevedtak:  Styret tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. 
   Enstemmig vedtak. 
  
 
Styresak 43/16  Idêverksted under Forskningsdagene og fangst av studenter 
 Administrasjonen orienterte om status på arrangementet "Fra 

studentfangst til idêvekst" under Forskningsdagene 26. og 27. 
september i Gratangen, Ibestad, Lavangen og Salangen. Onsdag 28. 
september drar alle til Dyrøyseminaret for å presentere resultater fra 
prosjektet. Det er inngått bindende avtaler med Salaks, Gratanglaks og 
Kleiva Fiskefarm. 

   
Styrevedtak: Styret tar informasjonen fra administrasjonen til orientering. 

Enstemmig vedtak. 
 

 
Styresak 44/16  Halvårsrapport og regnskap SPIRE 4 
 Dokumentene var vedlagt styrepapirene i form av 

delutbetalingsanmodning til Troms fylkeskommune. 
 
Styrevedtak: Styret godkjenner halvårsrapport med regnskap, og ber 

omstillingsadministrasjonen sende inn delutbetalingsanmodning til 
Troms fylkeskommune. 
Enstemmig vedtak. 
 

 
Styresak 45/16  SMB utvikling Forstudien  
    
Styrevedtak: Styret ber omstillingsadministrasjonen iverksette forstudiet til SMB 

utvikling slik det ble framlagt for styret.  
Enstemmig vedtak. 
 
 

Styresak 46/16  Næringsvennlig kommune - forstudie  
    
Styrevedtak: Styret ber omstillingsadministrasjonen iverksette forstudiet til 

Næringsvennlig kommune slik det ble framlagt for styret.  
Enstemmig vedtak. 
 

 
Styresak 47/16  "Videreføring av omstillingsarbeidet" - forstudie  

 
Styrevedtak: Styret ber omstillingsadministrasjonen iverksette forstudiet til 

"Videreføring av omstillingsarbeidet" slik det ble framlagt for styret.  
Enstemmig vedtak. 
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Styresak 48/16  Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Forstudie frilans prosjektleder

   

Styrevedtak:  Omstillingsprogrammet SPIRE avslår Ruben Åkenes søknad om midler 
   til forstudiet Frilans prosjektleder med bakgrunn i at tilsvarende  
   undersøkelser allerede er gjennomført med finansiering av  
   omstillingsfondet, og resultatene er kjent. 
   Enstemmig vedtak. 

 
 
Styresak 49/16  Søknad til Omstillingsfondet SPIRE: Høy på landet  
 
Styrevedtak:  Omstillingsprogrammet SPIRE innvilger SPIRE inntil kr. 90.000,- til 
   gjennomføring av Høy på landet, et samarbeidsprosjekt med  
   Gratangsbotn skole. Prosjektet kommer inn under SPIREs   
   satsningsområde Gratangen som bokommune. Det forutsettes at 
   prosjektet fullfinansieres og gjennomføres i henhold til innsendte 
   planer, samt at kostnadene dokumenteres i henhold til   
   gjeldende regelverk. 
 Enstemmig vedtak. 
 

 
Styresak 50/16  Eventuelt 
   Møtekalender ut året ble gjennomgått uten endringer av allerede 
   vedtatte datoer. 
   Styremøte 6. oktober 
   Programstatusvurdering og styreseminar 3. og 4. november i Tromsø 
   Fremlegg for kommunestyret 10. november 
   Styremøte 2. desember 
 
 
Styresak 51/16  Evaluering av styremøtet. 
 
Vedtak: Godt møte med en god tone og gode diskusjoner. 
    Enstemmig vedtak. 
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Gratangen den …………………………………….2016 
 
 
 
………………………………………………..   …………………………………………......... 
Kirstin L Mobakken     Sett: Geir Lundberg 
Leder       Nestleder 
 
 
………………………………………………..   ………………………………………….......... 
Eva Ottesen       Ronny Grindstein 
 
 
 
…………………………………………...........   ………………………………………………….. 
 Sett: Kurt Andre Jenssen    Linda Flaaten-Stokkan 
       daglig leder 


