Protokoll fra møte i styret for Partnerskap Ofoten
Dato 03.04.09, kl. 10:00-14:15
Møterom, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes

Møtt: Jardar Jensen, Karen Margrethe Kuvaas (nestleder), Åsunn Lyngedal, Anne-Rita
Nicklasson, Sven-Roald Nystø, Bjørnar Pettersen (leder), Knut Ravlo
Ellers til stede: Eystein Markusson (sekretær)

Sak 01/09 Gjennomgang av vedtekter for Partnerskap Ofoten
Vedtektene for Partnerskap Ofoten ble gjennomgått.
Sak 02/09 Partnerskapsprogram 2009-11
Med utgangspunkt i skisse til partnerskapsprogram utarbeidet av administrasjonen ble
innholdet i program for Partnerskap Ofoten 2009-11 drøftet.
Enstemmig vedtak:
”Sekretariatet utarbeider et forslag til Partnerskapsprogram 2009-11 basert på de
momenter som fremkom i diskusjonen. Forslaget sirkuleres per epost.”

Sak 03/09 Handlingsprogram 2009
Innholdet i Handlingsprogrammet vil være avhengig av og ta utgangspunkt i det endelig
Partnerskapsprogrammet 2009-11. Styret ser imidlertid at det er begrenset med tid for
gjennomføring av tiltak for 2009. En ønsker derfor å fokusere på de følgende tiltak:
• Mulighetsstudie for næringsvirksomhet i Ofoten
• Omdømmebygging
• Infrastruktur – veipakke Ofoten
• Nedsette faggrupper i tråd med innsatsområdene som fremkommer i
Partnerskapsprogrammet med tanke på prosjekter for 2010-11.
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Enstemmig vedtak:
”Styret for Partnerskap Ofoten ber sekretariatet utarbeide handlingsprogram for 2009 for
Partnerskap Ofoten i tråd med Partnerskapsprogrammet 2009-11. I handlingsprogrammet
bør de følgende punkter vektlegges:
• Mulighetsstudie for næringsvirksomhet i Ofoten
• Omdømmebygging
• Infrastruktur – veipakke Ofoten
• Nedsette faggrupper i tråd med innsatsområdene som fremkommer i
Partnerskapsprogrammet med tanke på prosjekter for 2010-11.”
Sak 04/09 Oppretting av faggrupper
Styret ser at det innenfor flere av de områder som en ønsker satsing på er nødvendig søke
kompetanse utover den som finnes i styret og det vil derfor bli nødvendig å nedsette egne
faggrupper for satsingsområdene. Imidlertid vil en presisering av faggruppenes antall og
mandat måtte avvente ferdigstillelse av Partnerskapsprogrammet.
Enstemmig vedtak:
”Umiddelbart etter ferdigstillelsen av Partnerskapsprogrammet 2009-11 bes sekretariatet
sende ut invitasjon til dannelse av faggrupper innen partnerskapsprogrammets
satsingsområder. Gruppenes størrelse skal være mellom 5 og 7. Invitasjon til deltagelse
sendes til deltagere i Partnerskap Ofoten.”

Bogen i Ofoten, 17. april 2009

Eystein Markusson
Sekretær
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