Protokoll fra møte i styret for Partnerskap Ofoten
Onsdag 10.06.09, kl. 10:10-13:00
Formannskapssalen, Narvik Rådhus

Møtt: Bjørnar Pettersen (leder), Jardar Jensen, Sven-Roald Nystø, Knut Ravlo
Meldt forfall: Karen Margrethe Kuvaas, Åsunn Lyngedal, Anne-Rita Nicklasson
Forfall: Bjørn Israelsen, Trond Pettersen, Anders Sæter
Ellers til stede: Eystein Markusson (sekretær)

Sak 02/09 Partnerskapsprogram 2009-11
Dokumenter:
• Utkast til partnerskapsprogram sendt 29.04.09
• Narvik Næringsforums brev av 09.06.09
Bjørnar Pettersen tok til orde for at faggruppene i utkastet til program av 29.04.09, som
også er identiske med innsatsområdene, blir noe ensrettet og tar litt for lite hensyn til det
øvrige samfunnsliv. Videre vil trolig seks faggrupper kreve stor grad av organisering og
administrasjon. På bakgrunn av det foreslo Pettersen at en i tråd med triple helix
tenkningen (som beskriver den gjensidige avhengighet mellom næring,
kompetansemiljøer og øvrig samfunnsliv) rundt samfunnsutvikling beholder dagens
innsatsområder, men oppretter tre faggrupper: Næring, Kompetanse og Kultur.
Dette fikk tilslutning i styret. Denne strukturendringen er sammen med en rekke
redaksjonelle endringer, innarbeidet i dokumentet som vedlegges protokollen.
Enstemmig vedtak:
”Styret for Partnerskap Ofoten godkjenner programmet for Partnerskap Ofoten 2009-11
og ber om at dette oversendes Nordland Fylkeskommune sammen med handlingsprogram
for 2009 når dette er godkjent.”
Sak 03/09 Handlingsprogram 2009
Styret la gjennom sin diskusjon retningslinjer for et forslag til handlingsprogram 2009
som utarbeides av sekretariatet og sendes til styret for godkjenning per sirkulasjon.
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Enstemmig vedtak:
”Styret for Partnerskap Ofoten ber sekretariatet utarbeide et kortfattet forslag til
handlingsprogram 2009 og sende dette på sirkulasjon til godkjenning.”

Sak 04/09 Oppretting av faggrupper
Enstemmig vedtak:
”Styret inviterer deltagerne i Partnerskap Ofoten til å nominere personer til faggrupper i
henhold til partnerskapsprogrammet.”
Sak 05/09 Relasjon til arbeidet med revidering av Strategisk Næringsplan
Saken ble utsatt
Sak 06/09 Behandling av innkomne henvendelser – forslag til prosjekter
Enstemmig vedtak:
”Dersom særskilte grunner ikke foreligger ønsker styret for Partnerskap Ofoten ikke å
iverksette noen prosjekter før faggruppene har levert sine innstillinger.”

3. juli 2009

Eystein Markusson
Sekretær
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