
NYHETSBREV
#  1  -  N O V E M B E R  2 0 1 1

Antall nye bedrifter  
hittil i 2011 i MNS 
Hittil i 2011 er det etablert 107 nye be-
drifter i MNS- regionen. Av disse er det 
etablert 65 i Namsos, 16 i Namdalseid, 
23 i Overhalla og 3 i Fosnes. Det er 28 
bedrifter som er etablert av kvinner og 
39 av bedriftene er etablert av ungdom 
under 35 år.

Bedrifter med tilskudd fra  
regionalt næringsfond og  
Innovasjon Norge
Det er gitt tilsagn om tilskudd på til 
sammen 3.540.000 kroner hittil i år og 
det gjenstår dermed 493.000 kr av det 
regionale næringsfondet for 2011. 

Av den totale rammen er det gitt 
tilsagn om 2.5 mill. kroner (70 %) til 
fellesprosjekter i regionen.

Fra Innovasjon Norge er det i siste 
kvartal gitt etableringstilskudd til 
følgende firma: 

Newtons AS 375.000 kr, Storelocator 
200.000 kr og Sjokoladesmia 240.000 
kr, alle fra Namsos. 

Tilskudd til Traineer ved 
Skogmo Industripark og Ve-
terinærmedisinsk Oppdrett-
senter avd. Namsos
Det regionale næringsfondet for Midtre 
Namdal har gitt tilsagn om tilskudd 
på 300.000 kr til Namdalshagen AS 
som organiserer Trainee- ordningen i 
Namdalen. Det er bedrifter tilknyttet 
Skogmo Industripark AS og Veterinær-
medisinsk Oppdrettssenter avd. Nam-
sos som skal rekruttere 3 Traineer for 
en periode på 2 år.

Tilskudd til  
Namsen Dyrehospital
Det regionale næringsfondet for Midtre 
Namdal har gitt tilsagn om tilskudd 
på 122.525 kr til Namsen Dyrehospital 
i forbindelse med kompetanseheving 
ved bedriften.

INFORMASJON FRA KOMMUNENES NÆRINGSAVDELING

FØRSTE NYHETSBREV  
FRA MNS- UTVIKLING!

MNS Utvikling er førstekontakten for næringslivet og etablerere i kommunene  
Namdalseid, Fosnes, Overhalla og Namsos.

Når vi utarbeidet Utviklingsplan for Midtre Namdal var ett av målene å bedre kommunikasjonen 
internt og eksternt med tanke på vår rolle innen nærings- og samfunnsutvikling. 

For å bedre kommunikasjonen ytterligere har MNS Utvikling til hensikt jevnlig å sende ut 
nyhetsbrev slik at du bedre skal kunne holde deg oppdatert på hva vi driver med til daglig og 
hvilke utviklingsprosjekt vi til enhver tid er engasjert i.

www.midtre-namdal.no/utvikling 

NÆRINGSNYTT

SIDE 1:3      forts.

Le! vår utviklingspla"!
Her kan du lese, laste ned eller skrive ut vår utviklingsplan. 
Ønsker du få den trykte utgaven tilsendt - kontakt oss.

FOR DIGITAL VERSJON - KLIKK HER!

Odd Arne Flasnes 
Leder, MNS Utvikling
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ETABLERING AV HURTIGLADESTASJONER FOR ELBIL
Det er en nasjonal målsetning om at salget av elbiler 

skal øke vesentlig fram mot 2020. Rekkeviddeangsten er 
sannsynligvis det største hindret for at elbilsalget skal øke 

vesentlig. Det er dermed en forutsetning at det bygges ut 
muligheter for hurtiglading av elbiler. Etter initiativ fra 

Overhalla kommune arbeider vi nå med å få etablert en 
ring av hurtigladestasjoner på strekningen Steinkjer, 

Namdalseid, Namsos, Overhalla, Grong, Steinkjer. 
Onsdag 23. november var representanter fra NTE, EVPo-

wer, MNS Utvikling og de enkelte kommunene på befaring 
for å se på potensielle steder for etablering av stasjoner. 

www.midtre-namdal.no/utvikling SIDE 2:3      forts.

NÆRINGSNYTT

HOGA HEIM I TRONDHEIM 
BLE EN SUKSESS!
MIN-prosjektet ble initiert av Høylandet, Overhalla og 
Grong i 2007, og har siden den gang arrangert treff i både 
Oslo og Trondheim. Arrangementene har særlig fått 
skryt for å skape en arena der utfl ytta ungdommer, lokalt 
næringsliv i Indre Namdal og politikere kan møtes for å 
diskutere regionens behov og ungdommenes ønsker.

Hoga heim-treffet som ble arrangert i Trondheim 18. november går også over i historien som meget 
vellykket. Og for å ta del i lykken kan du se bilder bilder fra Hoga heim 2011 på vår hjemmeside eller 
Hoga Heim sin facebookside.

Regionalt Næringsfond for 
2012 
Rammen for neste år er omtrent 
på samme nivå som i år der det for 
Midtre Namdal ble tildelt 3.460.000 kr 
til bruk på gode prosjekter. Det gis en 
premiering til kommuner som samar-
beider om et regionalt næringsfond. 
For MNS utgjør dette 300.000 kroner.

Etablereropplæringa
Proneo AS gjennomfører nå et etable-
rerkurs i Namsos med 4 deltakere. De 
er nå kommet til 5. samling og den 13. 
desember skal deltakerne legge fram 
sine forretningsplaner for et panel 
bestående av Grethe Iversen Hestmo 
(Innovasjon Norge), Sigurd Pettersen 
(Grong Sparebank) og Odd Arne Flas-
nes (MNS Utvikling). Det blir spen-
nende å se hva deltakerne har tilegnet 
seg av kunnskap gjennom etablerer-
opplæringa. Erfaringsvis vet vi at dette 
er et godt tilbud til de som har planer 
om å starte egen virksomhet.

Yrkesmesse for Namdalen 
2012
Det regionale næringsfondet i Midtre 
Namdal har gitt tilsagn om tilskudd på 
30.000 kr i forbindelse med Yrkes-
messa 2012 som skal arrangeres i 
Namsos i januar 2012. 

Rock city Namsos
Det regionale næringsfondet i Midtre 
Namdal har gitt tilsagn om tilskudd 
på 185.000 kr i forbindelse med
tilleggsdistribusjon av Rock city- 
magasin.  

MNS Utvikling er en av pågangsdriverne når 
det gjelder oppstart av omdømmeprosjekt for 

regionbyen Namsos. I forbindelse med oppstar-
ten av prosjektet gjester Drammens ordfører Tore 
Opdal Hansen til Namsos den 30. november for å 

orientere om arbeidet som er utført med omdøm-
mebygging i Drammen. At det er nettopp Dram-

mens ordfører som kommer er ingen tilfeldighet, 
for omdømmeprosjektet Drammen har vært 

gjennom anses som et av det mest vellykkede 
omdømmeprosjekt i Norge.

GRATULERER NAMSOS! 
MNS Utvikling er de første til å applaudere når 
gründertanker slår ut i full blomst og blir en realitet. 
Spesielt hyggelig er det nå vi har hatt gledet av å hatt 
en fi nger eller to med i spillet. 

I tilfellet Rock City har MNS Utvikling bidratt med 
tilskudd til markedsføringen av prosjektet. Som en av 
samarbeidspartnerne til Rock City ønsker MNS Utvik-
ling lykke til med en spennende etablering av Rock City 
og nytt hotell i regionbyen Namsos.

OMDØMMEPROSJEKT FOR REGIONBYEN NAMSOS

Nærmere informasjon: 
Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Oddbjørn Riseth

Se bilder fra Hoga Heim 2011



FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

www.midtre-namdal.no/utvikling 

UTGIVER

REGIONAL TRANSPORTPLAN FOR MIDT-NORGE
Fylkestinget i Nord-Trøndelag har i møte 17.6.2011 vedtatt høringsutkast for Regional transport-
plan, RTP.  Dette er en felles Regional transportplan for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre 
og Romsdal fylkeskommuner.  Høringsfrist er satt til 1.1.2012. RTP er grunnlag for helhetlige 
politiske prioriteringer innen transport, som har fokus på politisk virkemiddelbruk for å fremme 
regional utvikling, med styrking av samspillet mellom transportformene.  Arbeidet med RTP 
styrker dialogen mellom regionene og sentralt nivå i dette arbeidet med Nasjonal transportplan.

VISIT NAMDALEN  
- ENDELIG SKAL VI BLI ”ETT RIKE”

Prosjekt Visit Namdalen 
er fullfi nansiert!

Søknaden til prosjektet som 
skal jobbe med videreføringen 

av prosjektet Reiselivsnettverk 
Namdalen, nå med navnet Visit 

Namdalen, har fått innvilget 
søknaden om fi nansiering. 

Midtre Namdal samkommune 
Utvikling har fått forlenget 

tillit som prosjekteier og Bente 
Snildal fortsetter som pro-

sjektleder. Prosjektperioden er 
beregnet på ett år og avsluttes 

innen utgangen av 2012.

 Prosjektets hovedmål er å 
etablere et permanent og formalisert samarbeid, som er godt forankret i reiselivs- og opplevelsesnæ-

ringa i Namdalen, Trøndelag Reiseliv, kommunene og fylkeskommunen. Namdalen har som mål å 
kunne framstå som et helhetlig reisemål og prosjektet skal jobbe med å styrke aktørene i reiselivs- 

og opplevelsesnæringas markedsposisjon og lønnsomhet. 

Nå starter endelig den «virkelige jobbinga» med å samle Namdalen til ett rike, 
sammen med reiselivsaktørene fra hele regionen. 

INDUSTRI, DETALJHANDEL:
Odd Arne Flasnes, telefon 92607743 
odd-arne.fl asnes@midtre-namdal.no

SEKRETÆRARBEID,  NÆRINGSFOND:
Guri Kjelbergnes, telefon 41536534 
guri.kjelbergnes@midtre-namdal.no

INFRASTRUKTUR, HAVBRUK,
PERSONLIG TJENESTEYTING:
Kjell-Ivar Tranås, telefon 47817262
kjell-ivar.tranas@midtre-namdal.no

BYGG OG ANLEGG, HELSEUTVIKLING, 
BIOENERGI, KULTURNÆRINGER:
Oddbjørn Riseth, telefon 90070658 
oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no

UTVIKLING REISELIV- OG OPPLEVELSES-
NÆRINGER, TURISTINFORMASJON:
Bente Snildal, telefon 90958326
bente.snildal@midtre-namdal.no

”Ka skjer heim” 2011 
Det er nå klart at MNS Utvikling og Namsos 
Næringsforening har tatt på seg ansvaret for 
å arrangere ”Ka Skjer Heim” den 27.12.2011. 
Arrangementet blir holdt hos Rock city i NTE 
Arena på dagtid. Vi kan love et spennende ar-
rangement for ungdommer som er nysgjerrig 
på hvilke muligheter de har for arbeid og det 
å bosette seg i Namdalen.

ENØK
Det er mye å spare på ENØK arbeid for næringslivet. 
Link egen sak på vår hjemmeside. 

SIDE 3:3

Nærmere informasjon: Bente Snildal

Nærmere informasjon: Kjell Ivar Tranås
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Kontak# $ !

Nærmere informasjon: 
Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Oddbjørn Riseth
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