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Møtereferat
Møte med: Bardu Utvikling SA v/Arild Nordahl, Visit Bardu SA v/Kjell Hanstad,
Forsvaret v/Stig Køhl, Næringssjef Lennarth Kvernmo
Ikke møtt: Ordfører Toralf Heimdal, Rådmann Hege W. Fagertun
Tid og sted: 29.10.2015, Lille møtesal.
Næringssjefen startet med å ønske alle velkommen til møte. Ordfører Toralf Heimdal er i Oslo på
tjenestereise. Hege W. Fagertun er sykemeldt (Leif E. Mikkelsen fungerer i hennes fravær). De får
kopi av referatet.
Siste møte var mandag 1.6.2015. Oppsatt møte i september utgikk pga. mye å gjøre hos alle.
Innledningsvis startet næringssjefen med å orientere om aktører som nå vurderer/utreder etablering i
Bardu (3 stk).

Sak 12: Sentrumstiltak prosjektet.
Næringssjefen startet med å orientere litt om prosjektets omfang, forankring, målsetninger, metodikk
og økonomi, tidsplan (se detaljer i vedlagte presentasjon og siste oppdatere prosjektplan).
Bardu Kommune ønsker at næringslivet skal være involvert i arbeidet. Dette skjer nå gjennom at
prosjektleder i Bardu Utvikling SA (valgt etter anbud) har en-til-en møter med «eiendomsbesitterne». I
tillegg har BUSA opprettet referansegrupper innenfor utredningsarbeidets hovedoppgaver.
Innbyggerinvolveringen kommer senere i regi av et «åpent møte» med innbyggere.
Bardu Kommune ønsker også at Dialogen skal være en overordnet referansegruppe i prosjektet som
bidrar med innspill og medvirkning i prosessen (et møte hver mnd).
Bardu Utvikling SA v/Arild Nordahl orienterte litt om prosjektets operative fremdrift. BUSA er i dag på
tidsplan og er godt i gang med dialogen med næringsaktørene i en-til-en samtaler. Formålet i
samtalene er nærmere beskrevet i prosjektplanen.
Innspill:
- Døgnhvileplass på artillerisletta? Mange trailere som skal levere kommer ikke inn i leiren på kvelden
og står på parkert på plassen (Stig K).
- Er det mulig å få til et «trailerrom» som dekker behovet (vaske seg, lage litt mat m. m) for trailere på
tur til forsvaret eller på gjennomfart.
- Alternativ D som var presentert i møtet med lokalisering av tilbud på den tidligere ESK-halltomta er
ikke aktuelt (skal muligens bygges boliger på stedet) (Stig K)
- FO gjør nå undersøkelser på hvor mange varetransporter som kommer inn i løpet av ei uke (gj.snitt).
(Stig K)
- Kommunen har mulighet for å tilby plassering av tilbud i sentrumstiltak prosjektet ved
forsvarsmuseet (prosjektet bør undersøke dette nærmere).
Konklusjon:
- Aktørene i Dialogen bidrar gjerne som referansegruppe og vil godgjøres for bistand i prosjektet med
kr 250. Næringssjefen utarbeider et skjema til formålet som kan benyttes av medlemmene i
referansegruppa i prosjektet.
- Neste møte 3. desember kl 12-15 i Lille møtesal på kommunehuset.
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Sak 13: Eventuelt
Overordnet status fra næringssjefen på arbeid i henhold til Strategisk næringsplan (tiltak).
- Fremdrift ladestasjons arbeidet.
- Innovasjonsbase Nord prosjektet er i sluttfasen. Saken skal frem til politisk behandling i høst eller
første møte i 2016. Positiv dialog med 2 aktører som ser muligheter i Bardu.
- 7 gründerne har fått tilbud om etablererskole. 5 av dem tar den.
- Overskudd fra arbeidet med girona GSM sender er nå lagt ut som offentlig tilskudd i
regionalforvaltning.
- Investeringsselskap for landsdekkende butikkjede ønsker å etablere seg i Bardu.
- Investeringsselskap for landsdekkende butikkjede ønsker å etablere seg i Bardu.

Tidligere saker/tiltak – Status:
Sak/møte

Beskrivelse

Status nå

1 / 7.4.15

MTM presenterte seg. Ønsker BK med på turistinfo i Bardu. Næringssjefen anmodes
om videre dialog med MTM omkring Vertskaps prosjekt på bakgrunn av dette møtet
Arctic Race, TV2 tilbud om profilering. Behov for å aktivere næringslivet. BUSA
inviterer til næringslivsmøte.
Dialogforum møte 30.4.2015. NHO leder Troms (Christian Chramer) kommer til
Bardu. Arrangere Dialogforum møte med tema om å gi innspill til NHO på viktige
saker (og få innspill)
LO Workshop i Bardu 7. mai. Tema er vekstmuligheter knyttet til Forsvarets
tilstedeværelse i nord. Initiativtaker er Bardu K og LO
Status ny virkemiddelplan. Saken har vært på høring + åpent møte. Behandles 29.4 i
KS.
Kommuneavtale med Visit Narvik. Avtale har vært på «høring» og er tegnet for 1 år.
Hummel planlegger å komme til Bardu for å lage katalog barneklær.
Innovative offentlige anskaffelser (kurs)
Næringshage Nord var innom og orienterte. NHIN v/T. Nyberget ble utfordret på hva
han kunne bidra med for å få nå et mål om å etablere et miljø for vekst og utvikling
lokalt i Bardu.
IBN prosjektet. BK viderefører ambisjonene om å utrede en innovasjonsbase nord
videre. Sivil-militære muligheter (leverandørindustri, gründerstøtte, testlab, nettverk
osv). BK har bevilget 150 000 til arbeidet som skal lede til forstudie.
Bardu Kontorhotell. BK har tegnet avtale med kontorhotellet. Gir inntil 2 studenter
tilgang til kontorhotellet for å studere.
Arctic Race of Norway, planlegging gjennomføring

Gjennomført, men
kom ikke videre.
Gjennomført. Få
deltakere.
Gjennomført.

2 / 7.4.15
3. / 7.15
4 / 7.4.15
5 / 7.4.15
6 / 7.4.15
6 / 7.4.15
6 / 7.4.15
9 / 1.6.15
10 / 1.6.15
11 / 1.6.15
11 / 1.6.15

Gjennomført. 7.5.
Gjennomført og
vedtatt 29.4.15.
Gjennomført
Gjennomført.
Gjennomført
Uavklart.
Styrkr / Busa bistår.
Arbeid pågår
Gjennomført.
Gjennomført.

Neste møte 3.12.2015.
Vi har også et møte med næringsetaten i Troms Fylkeskommunen (administrasjonen) i
Bardu 19.11.2015.

24.11.2015 Lennarth Kvernmo

