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Pilotprosjekt næringsutvikling - status

Administrasjonssjefens innstilling
Kvæfjord formannskap tar orientering om status pilotprosjekt til orientering
Dokumenter i saken:
 F-sak 10/15 Prosjekt næringsutvikling
 Søknad av 03.03.2015 om regionale utviklingsmidler (RUP) til prosjektet Kvæfjord kommune –
pilotprosjekt næringsutvikling (vedlagt F-sak 10/15)
 Saksframlegg av 07.05.2015 Fylkesrådssak 110/15 Pilotprosjekt næringsutvikling Kvæfjord
(ref.sak 62/15 F-skapet)
 Saksprotokoll sak 110/15 Fylkesrådet 26.05.2015 (ref.sak 63/15 F-skapet)
 Tilsagn av 25.09.2015 om tilskudd over regionale utviklingsmidler (kap 551 post 60) til
pilotprosjekt næringsutvikling (ref.sak 99/15 F-skapet)

Saksopplysninger
Formannskapet vedtok 02.03.2015 i F-sak 10/15:
-Kvæfjord formannskap tiltrer målsetting, organisering, tids- og finansieringsplan for Kvæfjord
kommune – prosjekt næringsutvikling og ber administrasjonssjefen sende søknad om regionale
utviklingsmidler (RUP) til prosjektet.
Fylkesrådet i Troms vedtok 26.05.2015 i utvalgssak 110/15:
1. Fylkesrådet har behandlet søknaden fra Kvæfjord kommune om pilotprosjekt
næringsutvikling
2. Fylkesrådet gir Kvæfjord kommune et tilskudd på kr. 2 015 000,- for å gjennomføre
pilotprosjekt næringsutvikling.
3. Tilskuddet begrunnes i fylkesplan for Troms 2014-2015, kapittel 3, og strategien å
videreutvikle vekstkraftige regioner i sammenheng med senterstrukturen.
4. Midlene tas fra de regionale utviklingsmidlene, post 551.60, rammen tilretteleggende
regional utvikling.

Kvæfjord kommune er prosjekteier, med administrasjonssjefen som prosjektansvarlig og formannskapet
som styringsgruppe.
Etter innvilget tilsagn ble 100 % stilling som prosjektleder lyst ut, tidsbegrenset til perioden 1.7.201531.12.2018. Planlagt oppstart av prosjektet iht tilsagn var 01.07.2015.
Prosjektet hadde delvis oppstart 01.08.2015, hvor administrasjonssjefen ivaretok prosjektlederfunksjonen
i perioden 01.08.2015 - 30.09.2015.
Ellen Eliseussen tiltrådte 01.10.2015 som prosjektleder.
Iht søknad og tilsagn vil prosjektleder minst to ganger årlig møte formannskapet som styringsgruppe for
prosjektet. Aktivitetsplanen og rapportering/evaluering av denne vil være tema for styringsgruppen.
Prosjektleder møtte i formannskapet 30.11.2015 og orienterte om prosjektet.
Prosjektleder vil møte i formannskapet 15. februar 2016 og orientere om status i prosjektet.
Hun vil da samtidig gi bakgrunn for den orientereringen prosjektleder Nina Dons Hansen, Sør-Troms
regionråd, vil gi i kommunestyret 1. mars 2016 om status for Byregionprosjektet (ByR2), jfr
formannskapets vedtak 13.04.2015 i sak 40/15 Deltakelse i fase 2 av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet Byregionprogram (ByR fase 2):
-Kvæfjord kommune vedtar deltakelse i det nasjonale Byregionsprogrammet fase 2 med SørTroms regionråd som prosjektansvarlig.
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