
 

REFERAT STYRINGSGRUPPE LILLEHAMMER 2030 
 

Dato: 06.07.18 Sted: Møte vil gå via mail 

Tid: 12.00 – 14.00 

 

Tilstede: Espen Granberg Johnsen, Tord Buer Olsen, Arnfinn Nergård, Ole Rolstad, Bjørgulv Noraberg, 

Aud Hove (i forkant og på slutten av møtet) 

 

Forfall: Tomas Holmestad   

 

Vedlegg: 

Referat fra arbeidsgruppemøte 05.07.18 

Første leveranse fra Vista Analyse 

 

SAKSLISTE: 

 

1) Vedtakssak: Godkjenne referat fra styringsgruppemøte 14.06.18 (sendt ut 14.06 og 15.06) 

 

Referat, innkalling og saksliste ble godkjent 

 

2) Orienteringssak: Rapport fra arbeidsgruppe (juni rapport) 

 - Status etter møte nummer 2 i arbeidsgruppe 

 - Fremdrift 

 - Økonomi 

 - Eksterne aktører 

 - Veien videre 

 

Månedsrapporten fra arbeidsgruppen for juni ble tatt til orientering. 

 

3) Vedtakssak: Saksfremlegg med innstilling fra arbeidsgruppe 

 

Arbeidsgruppen gjorde i sitt møte 05.07 en endring i forslaget til vedtak under pkt. 2.  

 

Arbeidsgruppen utarbeider i løpet av tidlig høst 2018 en interessentanalyse og en kommunikasjons- 

og forankringsplan. Arbeidsgruppen tar kontakt med de personer, organisasjoner- og miljøer en 

finner viktigst, all kontakt basert på en omforent kommunikasjonsplan.  

 

Dette punktet ble endret til: 

Arbeidsgruppen utarbeider i løpet av tidlig høst 2018 en interessentanalyse og en forankringsplan. 

Arbeidsgruppen tar kontakt med de personer, organisasjoner- og miljøer en finner viktigst, all kontakt 

basert på en omforent forankringsplan 

 

Styringsgruppen vedtok enstemmig arbeidsgruppen sin innstilling (1-4, med nytt pkt. 2) 

 

 

 



4) Vedtakssak: Møtedatoer for resten av prosjektet 

 - 30.08.18 kl. 09.00 – 11.00 

 - 27.09.18 kl. 09.00 – 11.00 

 - 01.11.18 kl. 09.00 – 11.00 

 - 29.11.19 kl. 09.00 – 11.00 

 

Det er meget utfordrende å finne møtedatoer og tidspunkter som passer for alle. Jeg har sett 

igjennom forslagene som har kommet inn, samt sjekket kalenderen til leder av styringsgruppen 

spesielt. Det blir denne som blir styrende. Der jeg ser i Espen sin kalender at det kan byttes til andre 

forslag har jeg byttet (de to siste møtene). De to første møtene er det ingen datoer som vil passe for 

alle.  

 

Jeg har derfor satt opp et nytt forslag til møtedatoer nedenfor. Håper så mange som mulig kan få til 

disse datoene. Kan også være lurt at møtedatoer settes opp på første møte i august, slik at en kan 

gjøre eventuelle endringer så tidlig som mulig. Jeg beklager at jeg ikke har kunnet ta enda mer 

hensyn. Dette er ikke av vond vilje, men at det da vil kollidere for enda flere.  

 

 

Nytt forslag: 

- 30.08.18 kl. 09.00 – 11.00  

- 27.09.18 kl. 09.00 – 11.00 

- 29.10.18 kl. 12.00 – 14.00 

- 27.11.18 kl. 12.00 – 14.00  

 

 

 

5) Eventuelt:  

 

Kom ingen saker på pkt. 5, men styringsgruppen var samstemte i at hvis en skal ha møter uten 

«fremmøte» så er telefon å foretrekke fremfor mail😊 


