”Møte i prosjektet leverandørliste leverandørutvikling”.
Status i arbeidet med leverandørlisten? Hva sier bedriftene som har fått arbeid
og kontrakter om leverandørlisten? Hvor langt er Statnett SF kommet i sitt
kraftlinjeprosjekt? Hvilken betydning har leverandørlisten hatt for Statnett SF?
Hva er så Innovasjon Norge opptatt av i forhold til videre utvikling av
leverandørbedriftene i Midt-Troms? Hva ønsker medlemmene på
leverandørlisten i forhold til videre utvikling av prosjektet?
Vi ønsker deg velkommen til evaluerings-/strategimøte - Leverandørlista.
Torsdag 30. oktober 2014 i Kommunestyresalen, Setermoen.
Tidsramme: Kl. 18.00 - 21.00
(påmelding på e-post til lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no)

Møteagenda:
1: Velkommen ved ordfører Arne Nysted.
2: Hvor står vi?
Gjennomgang/status av prosjektet Leverandørlista, sett fra Dialogen.
Ved Arild Nordahl, BUSA og Lennarth Kvernmo, næringssjef i Bardu kommune.
3: Erfaringer fra bedriftene: Arena Elvenes, ved Bjørn Nordmo og flere?
4: Statnett SF om erfaringene og betydningen av ei Leverandørliste. Presentasjon av videre
nettutbygging Balsfjord – Skaidi.
4: Hvor går vi?
Leverandørlista omfatter nå ca. 80 bedrifter. Store muligheter for å samarbeide i klynger og
nettverk.
Odd Ståle Dalslåen, Innovasjon Norge: «Presentasjon av bedriftsnettverksordningen»
5: ”Eksempel til etterfølgelse”
Ni bedrifter har dannet «Lavangen Entreprenør AS». Gunnar Berglund, Lavangen kommune
informerer om prosessen og resultatene.
Hvordan kan vi får kommunene, Forsvaret og andre til å bruke lista som et «oppslagsverk»?
Hva har Bardu Kommune gjort v/Teknisk sjef Johanne Sollid?
6: Risikovillig kapital er en stor utfordring. Forte Narvik kan representere en lysning
Stiftelse, etablert i 2011. En del av Narvik Sparebank.
Fokus på egenkapital og regional næringsomstilling.

6: Veien videre:
Vi som jobber med Leverandørlista synes det er for ille og bare å legge denne ballen død,
hva ønsker medlemmene på leverandørlisten?
Kan prosjektet gå over i en ny fase, neste år?
Hva mener medlemmene på Leverandørlista?
Mandat? Videreført prosjekt for videre utvikling?
Finansiering? Organisering?
Enkel servering, med kaffe og mineralvann.

”Dialogen” er et samarbeidsorgan mellom Bardu Kommune avdeling næring og næringsforeningene
Visit Bardu SA og Bardu Utvikling SA.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med møtet, så kan du ta kontakt med
Næringssjef Lennarth Kvernmo, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no, Tel 900 36 666.
Dgl leder Bardu Utvikling Arild Nordahl, e-post arild.nordahl@bardu.utvikling.no Telefon 974 72323,

”Vi ønsker lokalt og regionalt næringsliv hjertelig velkommen”

.

