Møte i Dialogen
Lille møtesal
19.01.16
Kl 12.00 – 15.30

Et utvidet møte på sak 1.
Til stede: Stig Køhl, Ole Kroken, Kjell Hanstad, Ida Bjerka, Oddvar Bjørnsen, Lennarth Kvernmo, Arve
Vaage, Arild Nordahl.
Forfall fra medlem i Dialogen: Sigfred Steien.

Sak 1/16; Erik Hager, Scan4News – Tilskuddsportalen var invitert for å
informere om Tilskuddsportalen.
Stikkord fra hans info:
Overvåker nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger.
Staten har årlig 700 milliarder i tilskuddordninger, 100 milliarder av disse er ikke bundet opp, mao.
frie midler.
12-14 milliarder kan søkes på av lag- og foreninger.
Hjelper næringslivet (n.l) og lag og foreninger til å bli gode på å skrive søknader. Både enkle og mer
kompliserte.
200 søknader lyses ut hver måned. 20 endrede søknadsfrister hver dag. Vanskelig for kommunene å
ha oversikt.
Viktig å bygge opp en kunnskap/kultur på å bli god på søknader. I kommuner. Spesialister kan dele
kunnskap/kompetanse med andre kommuner.
Samhandle med frivilligheten og n.l.
3000 tilskuddsordninger i Tilskuddsportalen. Også EU-midler som vi kan søke på. Gir god oversikt. De
aller fleste tilskuddene kommer årlig, noen er engangsfenomener.
Mange private fond og stiftelser, obs. på at det ofte ligger en motivasjon/hensikt bak.
Stor bredde i støtteordningene, dekker det meste av det som er viktig for samfunnet.
For å napp, må man gjerne kille seg ut og gjøre en god jobb med søknaden.
Et nei/avslag bør etterfølges av at man kontakte forvalteren for å få vite hva som kan gjørers bedre
neste gang.
Viktig å følge med trender i samfunn og politikk, vil ofte utløse nye tilskudd.
Tilskuddsportalen 11 ansatte, sjekker/skanner «markedet» fire ganger i døgnet. Lager en oversikt
over dette i forhold til målgrupper og favorittilskudd.

Som abb: Månedlig nyhetsbrev fra Tilskuddsportalen.
Første tilskuddskonferanse på Hamar i 2015. Ingen fra Troms.
Har avtaler med mange næringshager og med 130 kommuner.
Tilskuddsportalen.no Nyheter fra forvaltere, tilskudd, nettverk.
Her kan du lagre favorittilskudd: «Mine favorittordninger.» OBS: Hvert tilskudd du får må
rapporteres.
Katalogen baseres på emneområder og underkategorier, som må studeres.
Abonnentene kan bestille en oversikt over hvilke muligheter det er for å søke på enkelte spesifiserte
prosjektområder. Ellers kan man søke sjøl, i systemer.
Tilskuddsportalen kjører kurs med opplæring.
Aktuelt nå: Integrering, inkludering av flyktninger, tilrettelegging, også for n.l.
Man må være kreative, og samarbeide med andre som kan bidra til å utvide mulighetene.
Beskriv hvilken effekt prosjektet har på samfunnet rundt deg!!! Jfr. PLP-metodikken.
Trysil kommune har blitt gode på EU-midler. Spisskompetanse på søknader.
Interregsamarbeid. Utfordring i nordområdene.
Viktig å finne gode partnere når søknadene skriver, norske søkere står sterkt internasjonalt fordi man
kan klare å stille egenandel og dermed oppfattes som seriøse.
Abb.pris pr år avhenger av folketallet: Bardu: Kr 20-30.000. Kostnadene kan deles på lag, foreninger
og næringsliv.
Her: Kr 2.800 pr mnd. + obligatorisk kurs: kr 12-13.000, (engangsbeløp for å komme inn i systemet.
Beløpet kan deles på mange brukergrupper.
Også tilbud om workshops for spesielle tiltak. Da kan T-portalen også kvalitetssikre en søknad. Men
de skriver ikke søknaden.
Lokal intensjonsavtale i Bardu?
«Tilskuddskafé» en gang pr. kvartal for å dele erfaringer og gjøre hverandre gode.
Se på hva som er vedtatt av overordnede planer i kommunen og linke seg opp mot disse.
Konklusjonen fra de som deltok på denne delen av møtet i Dialogen var at dette er noe man ønsker å
gå videre med og iverksette.

Sak 2: Status på aktuelle prosjekt.
Sentrumsprosjektet: Her er Dialogen styringsgruppe.
Arve W orienterte om arbeidet er gjort siden siste møte med prosjektgruppen.
Flere enkelt møter med drivere/grunneiere.

Det er opprettet to arbeidsgrupper A og C.
Det er utarbeidet matriser på plassering av tilbudene og hva som behøves av infrastruktur, basert på
arbeidet i prosjektet og innspill fra gruppene. Prosjektgruppa ble oppfordret til å gjennomgå disse og
komme med tilbakemeldinger.
Orientering om alle «tilleggsområdene» som dukker opp i tillegg til selve S-prosjektet.
Disse bør tas videre, for selg selv, eller inngå som en del av et hovedprosjekt.
Prosjektgruppa kom med innspill om å samle bautaene som i dag står rundt om på Setermoen.
Gjerne i tilknytning til parkeringsplass for bobiler/campingvogner. Kanskje i tilknytning til Utøyamonumentet ved kirka.
Alternativene for trailerparkering ble drøftet spesielt, fordi mange hadde en lin mot området ved
Artillerisletta/F-museet. Dette resulterte i at mange av disse plasseringsalternativene nå blir «skrellet
bort». Det er generelt dårlig plass/muligheter for tilrettelagt trailerparkering i sentrum av Setermoen.
Status pr. 19.01.16:
1. Status
1. Vi arbeider med en avgrensing av plasseringsalternativer for de enkelte tiltakene
2. Ønsket om mobile sceneløsninger er forsterket
3. Flere modeller for offentlig toalett utredes
4. Behov for å ruste opp hele området langs Molundveien i samarbeid med grunneiere
/ drivere.
5. Elveparken (fra Kirka til Brinken) bør bli mer synlig og bli en integrert del av sentrum.
6. Samsvar mellom mulige tiltak i Sentrumsprosjektet og eksisterende planer, som
Næringsplan og Kommuneplanens Samfunnsdel.
7. Tilleggsområder må tas videre som egne prosjekt.

IBN- prosjektet:
Arild informerte om møtet med Fylkesråden for kultur og næring, Willy Ørnebakk
Beskjed: Vi må samordne med Næringshagene.
Arild/Lennarth skal ha videomøtet med saksbehandlere I TFK, torsdag 21. januar 2016, for å
forberede en søknad om støtte.
Dialogen drøftet situasjonen, og følgende synspunkter kom fram:
Prosjektet bør ikke bruke tid/ressurser på til å skape endringer i innkjøpsreglementet, dette er en
politisk sak.
Vedr. Innovative anskaffelser som metodikk ved innkjøp Forsvarets: Direktiver om dette må komme
ovenfra via BAF, ellers vil dette være vanskelig å gjennomføre lokalt.
IBN bør i stedet satse på knoppskyting fra større bedrifter som vil kunne etablere seg lokalt/regionalt.

Skape en «bedriftsberedskap» for alt av drift som blir satt ut/lyses ut.
Mer av støttetjenestene kommer til å bli satt ut; F.eks. Velferden: Se på eksisterende nl.? Villig til å
endre seg? Går ut regionalt? Eller hva med store leverandører som vil ha et avdelingskontor her?
Ha en bedreskap for å etablere nye firmaer lokalt/regionalt.
Mer vedlikehold skal også settes ut.
Mye av aktivitetene som F-bygg holder på med kan bli «privatisert».
Matproduksjon, messedriften?
Mange nye muligheter for å snappe opp når neste store kontrakter er på tur ut og når nye
støttetjenester outsources.
Hvilke store leverandører kan lokale underleverandører samarbeide med?
Leverandørene som får kontraktene behøver ikke å være så rigide på at lokale ikke kan levere. De
behøver ikke å følge anskaffelsesreglementet.

Sak 3: Møteplan 2016.
Utsettes til neste møte, som blir tirsdag 23.02.16.
Lille møtesal (Lennarth booker)
Kl . 12.00 – 15.00.

Referatet gjennomgås på neste møte.

-

Arild

