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Antall nye bedrifter i 2011 
I 2011 ble det etablert 157 nye bedrifter i 
Midtre Namdal samkommune. Dette er en 
økning på 24 % i forhold til året før. Av de 
nye bedriftene er 103 etablert i Namsos, 
19 i Namdalseid, 30 i Overhalla og 5 i 
Fosnes. Av de nyetablerte bedriftene er 
34 % av etablererne under 35 år og 25 %
av de som etablerte bedrift er kvinner.

Tilskudd fra Innovasjon 
Norge
Det ble bevilget totalt 27,7 mill. kroner 
fra Innovasjon Norge i 2011 til bedrifter i 
Midtre Namdal samkommune.

Tilskudd fra det regionale 
næringsfondet
Fra det regionale næringsfondet ble det 
gitt tilsagn om 4,03 mill. kroner fordelt på 
27 saken i 2011. Typiske fellestiltak som 
er støttet er Villmarksuka 2012, Gründer-
laben ved Namdalshagen, Ungt Entrepre-
nørskap Trøndelag, prosjekter ved Namsos 
Lufthavn, Visit Namdalen, Trainee-stillin-
ger og Sommer i Namdalen.

Ka skjer heim 2011
Arrangementet 3. juledag som var et sam-
arbeid mellom Namsos Næringsforening, 
NA og MNS Utvikling ble en suksess. Om 
lag 70 personer var tilstede i NTE Arena og 
fi kk ta del i meget gode presentasjoner av 
bedrifter fra Namdalen. Dette er en viktig 
møteplass for å vise fram hva vi har av 
næringsliv i regionen.

EMINA
Entreprenørskapsmessa for Midtre og 
Indre Namdal (EMINA) 2012 arrangeres 
29. mars på Høylandet fra kl. 11 – 14. 

Grunnskolene i Midtre og Indre Namdal vi-
ser fram sine entreprenørskapsaktiviteter. 
Messa er åpen for publikum, og elevene vil 
gjerne vise fram hva de har arbeidet med 
og mange har også produkter de gjerne vil 
selge til besøkende. I utvalget hos utstil-
lerne er det blant annet mange velsma-
kende retter både som lunsj og som en 
godbit etter lunsjen.

I skrivende stund er det påmeldt 22 aktø-
rer fra 10 skoler. Mer informasjon kan fås 
hos eivin.brondbo@hoylandet.kommune.no 
eller oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no.
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Gjengroingsprosjekt
MNS Utvikling har hatt prosjektledelse av forprosjekt 
for å stoppe og hindre gjengroing langs Kystriksveien. 
Konklusjonene fra forprosjektet sammenfattes slik:

• Gjengroing som hindrer utsikten til havet, fjorden og 
fjellet langs veien, samt gjengroingen av kulturland-
skapet truer reiseopplevelsen langs Kystriksveien. 
Dette blir særlig merkbart langs Kystriksveien hvor det 
hovedsakelig satses på rundreiseturistene.

• Oppmerksomhet omkring gjengroing, og tiltak mot 
problemet er i svært liten grad del av eksisterende re-
gionale planer for reiseliv, regional utvikling, samferd-
sel eller fylkesplaner.

• Arbeid for å hindre gjengroing havner i stor grad mel-
lom ansvaret til veimyndigheter, landbruket, reiselivs-
næringen og regionale utviklingsaktører, noe som fører 
til at det i dag ikke er noen som tar et ledende ansvar 
for tiltak mot gjengroing og for fi nansiering av slikt 
arbeid.

• Det er gjennomført mange prosjekter i Norge med mål 
om å hindre gjengroing. Felles for svært mange av dem 
er at de er blitt avsluttet uten videreføring i permanent 
drift, og dermed ikke gir langvarig virkning.

Foreningen Kystriksveien arbeider for videreføring av prosjektet for å få innarbeidet tiltak mot gjengroing 
i regionale planer, for å få i gang lokal planlegging og gjennomføring av tiltak for å hindre gjengroing som 
et tiltak i ordinær drift for aktører med driftsansvar. 

www.midtre-namdal.no/utvikling 
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Slik vil vi gjerne oppleve Kystriksveien. Fra 
Vennesund på Sømna.

Grønn tunell ved Bodø. Her kunne vi sett 
både fjell, sjø og kulturlandskap.

Omdømmeprosjekt for regionbyen Namsos
Formannskapet i Namsos viste stor interesse for å sette i gang et omdømmeprosjekt for regionbyen 
da utviklingssjef Odd Arne Flasnes la fram planer om dette den 14. februar i år. Fra før har næringsli-
vet i Namsos gjennom Namsos Næringsforening gitt positiv tilbakemelding om at de ønsker å bidra i 
et slikt prosjekt. Formannskapet får en sak til behandling i møte den 27.03 i forbindelse med fi nansi-
ering av en såkalt nullpunktanalyse.

Nærmere informasjon: 
Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Oddbjørn Riseth
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Etablereropplæringa

Det foregår nå etablereropplæring i 
regi av Proneo AS på Steinkjer. Fra 
Midtre Namdal samkommune er det 
2 deltakere som tar del i denne opp-
læringa som er påkrevd for å etablere 
egen virksomhet dersom det skal 
søkes om offentlige midler.

Til høsten er det planer om å starte 
etablereropplæring i Namsos dersom 
det oppnås tilstrekkelig deltakere.

Utbygging av Statlandvass-
draget
NVE har gitt konsesjon for kraftutbyg-
ging og økt uttak av vann til sette-
fi skproduksjon. Utkast til prospekt i 
forbindelse med valg av samarbeids-
partner på kraftutbygging ligger til 
vurdering og godkjenning.

Salsnes Gjestehavn
Anlegget er under etablering og 
forventes å stå ferdig i løpet av høs-
ten 2012. Havna vil romme 60 – 70 
båtplasser inklusive småbåthavn, 
gjestehavn og næringshavn.

Sagvika Gjestehavn

Det er rigget et eget forprosjekt som 
skal samordne ulike tiltak i strand-
sonen på Statland.  Egen konsulent 
er engasjert for å gjennomføre et 
forprosjekt på tekniske løsninger og 
kostnader.  Det forventes levering 
ultimo mars 2012.

NÆRINGSNYTT
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Som de fl este av dere husker så ble prosjektet 
Reiselivsnettverk Namdalen» avsluttet våren 
2012. Det var bred enighet blant aktørene og 
kommunene i hele Namdalen om at man ønsket 
å videreføre det påbegynte arbeidet som til slutt 
skal ende opp med en formalisert organise-
ring. Prosjektet har navnet Visit Namdalen. Det 
ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av 15 
reiselivsaktører representert fra alle områder i 
hele Namdalen. I tillegg meldte NamNamdalen 
(mat) og Norsk Revyfestival (humor/kultur) sin 
interesse for å delta i videre prosess og arbeid. 
Veldig positivt!

Hva skjer framover? 

Hovedmålet med prosjektet Visit Namdalen er 
å etablere et formalisert samarbeid som skal 
eksistere permanent etter at prosjektperioden 
er over. Videre har Namdalen som mål å kunne 
framstå som et helhetlig reisemål. Prosjektet 
skal også jobbe for å styrke aktørene i reise-
livsnæringa sin markedsposisjon samt bidra til 

økt lønnsomhet. I perioden februar – april 2012 
gjennomføres det 3 workshop.  Målet med disse 
er å få gjennomført gruppearbeid og diskusjo-
ner med næringa selv for å avklare Namdalens 
identitet og hva Namdalen skal være. I den første 
fasen jobber vi bl.a. med 1) Hvilke oppfatninger 
har markedet om Namdalen? 2) Hva er stedsi-
dentitet? 3) Hvordan bygge et destinasjonsmerke 
4) Allianser og samarbeid 5) Hvem er våre 
prioriterte målgrupper 6) Hvem er våre konkur-
renter 7) Hvilke fyrtårn og aktiviteter skal selge 
Namdalen? Neste fase ser vi på de alternative 
konsepter som Namdalen KAN ta. Diskusjon/
valg ut fra troverdighet, markedsstørrelse, dif-
ferensiering og utviklingsmuligheter. I siste fase 
blir det en presentasjon av designskisser for ny 
grafi sk profi l som synliggjør valgt strategi. Dette 
blir et kreativt arbeid med ider for implemen-
tering av strategi i eksisterende produkter og 
tjenester, nye produktpakker/opplevelser, nye 
samarbeidsprosjekter, mat, events, kommunika-
sjon etc. Tilbakemeldingene fra deltagerne etter 
første workshop har vært veldig positive, så da 
er det bare å glede seg til neste steg på veien til 
å samle Namdalen...

Nærmere informasjon: Bente Snildal

Arbeidet med Prosjekt Visit Namdalen er godt i gang...

Namdalskonferansen 2012

Så er det klart at det blir Namdalskonferanse i 
Namsos den 11. – 12. oktober. Det vil være Namsos 
Næringsforening som er teknisk arrangør med MNS 
Utvikling og Namdalshagen AS som samarbeidspart-
nere. Temaet for årets konferanse som vil bli i NTE 
Arena vil bli klart i løpet av kort tid. Sett av datoen 11. – 
12. oktober allerede nå for dette blir en god anledning 
til faglig påfyll og nettverksbygging.

Nærmere informasjon: 
Odd Arne Flasnes
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MOBILDEKNING:
FV 769 Namsos – Lund og FV 777 
Myrvika - Ølhammeren: 

Det er utarbeidet en rapport med 
grunnlagsdata som dokumenterer 
stort behov for utbedring av mobilnet-
tet på nevnte strekninger.  Rapporten 
er oversendt Telenor og anleggene er 
kostnadsberegnet til ca 12,7 MNOK.   
Arbeidet med fi nansiering er startet 
og forventes ferdig mai 2012.

TILSKUDD TIL BREDBÅND – 
FRISTEN NÆRMER SEG:
I 2012 skal fylkeskommunen prioritere 
tilskudd til utbygging av bredbånd 
til områder som ikke har tilbud. Når 
alle har fått tilbud om bredbånd som 
tilsvarer 640/128 kbit/s, skal midlene 
prioriteres til å øke kapasiteten på 
nettet i områder som ellers ikke vil 
bli utbygd av kommersielle aktører. 
Søknadsfrist blir annonsert men det 
er grunn til å anta at denne blir medio 
april. Arbeidet med å lage gode søk-
nader bør starte nå.

JØABRUA
Fylkestinget har vedtatt å avsette 5 
mill. kr til et eget brufond. Utkast til 
Planprogram for kommunedelplan og 
konsekvensutredning er utarbeidet, 
men videre arbeid avventer fl ere av-
klaringer vedr. fi nansiering.  Spesiell 
fokus på fi nansieringsmodeller er 
spilt inn som eget tiltak i Regional 
Transportplan.

FORLENGELSE AV NAMSOS LUFTHAVN
Det er utarbeidet to markedsundersøkelser med tanke på å avklare behov for direkterute Namsos 
– Oslo.  Undersøkelsene viser at det er grunnlag for fl ere slike ruter og det er arbeidet med å få inn 
minst en slik rute i de nye anbudsrutene fra 2012.  Videre er det utarbeidet en geoteknisk rapport 
som konkluderer med at det ikke er spesielle geotekniske utfordringer knyttet til baneforlengelse 
vestover.   Rambøll Norge AS er har forprosjektert en bane- forlengelse. Kostnadsoverslag på ba-
neforlengelse ligger i området 40-50 MNOK.   Arbeidet med reguleringsplan og fi nansieringsplan 
starter februar 2012.

Prosjekt Næringsområder 

Dette prosjektet som går ut på å markedsføre næringsområdene i første omgang i Namsos er nå 
igangsatt. Det er Namsos Siva Eiendom AS og MNS Utvikling som i samarbeid kjører prosjektet og Våt 
Drøm AS leverer presentasjonen som vil bli en proaktiv måte å fortelle omverdenen av hvilke mulig-
heter som fi nnes for å etablere/videreutvikle en næringsvirksomhet i Namsos. Når dette prosjektet 
er ferdig, er planen å gå videre til de andre kommunene i samkommunen for å gjøre noe tilsvarende 
etter samme mal.

Nærmere informasjon: Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Kjell Ivar Tranås
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SPARK
Representanter fra næringslivet i Namsos og MNS Utvikling 
var tidligere denne måneden i England for å få nyttige innspill i 
forhold til å etablere SPARK Namsos. I London og Birmingham 
er det gjort et stykke godt arbeid med å etablere klynger innen 
det som kalles kreative yrker. Selv om det naturligvis er større 
forhold der borte, kan mye av det de hadde lyktes med 
overføres til Namsos.

Foreløpig er det en prosjektgruppe som jobber med saken og 
fl ere aktører fra næringslivet vil bli koblet på etter hvert som 
planene skrider fram. 

SPARK skal utvikles til å bli en nasjonal pilot for næringsetablering i opplevelsesindustrien ved måten 
den er organisert og realisert på. Det vil også kunne gi viktige svar på hvilket inngangsnivå næringsap-
paratet bør operere på for å kunne legge til rette for økt nyskaping blant ungdom og innen de såkalte 
kreative yrker.
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UTGIVER

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

Kontakt � s

FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

FELLES NETTPORTAL FOR NAMDALEN
På bakgrunn av fl ere dialogmøter både med næringa og kommunene i Namdalen, ble det i 2010 kon-
kludert med at det både er interesse og vilje til at det bør komme på plass en offi siell nettportal med 
booking funksjon for reiselivet i Namdalen. Tanken er at dette skal bli en ny og spennende «butikk» 
som skal kunne presentere den store variasjonen av opplevelser Namdalen kan tilby. Dette arbeidet 
blir samkjørt med det arbeidet som Trøndelag Reiseliv gjør mht. nasjonal booking samt bidra til at 
Namdalen blir mer synlig som en destinasjon.

En egen arbeidsgruppe ble nedsatt, bestående av Kristian Nesser (Grong Fritid), Bente Snildal 
(Midtre Namdal samkommune Utvikling) og Jon Kristian Kleffelgård (Visit Namsskogan) som har 
jobbet med et forprosjekt som nå er i sluttfasen.  

FORPROSJEKTET SKAL AVKLARE OG UTREDE FØLGENDE MOMENTER:
• Se på muligheter og hvilke kostnader
• Formulere mål, visjon og strategi for felles reiselivsplattform
• Geografi sk område -> hele Namdalen
• Velge plattform relatert til samarbeid med  Trøndelag Reiseliv og VisitNorway 
• Integrering av  Nasjonal booking 
• Framtidig  drift  og vedlikehold av portalen(organisasjonsform)
• Suksesskriterier og fallgruver
• Milepælsplan 
• Kartlegge andre portaler og evt. integrering i Namdalsportalen

Forprosjektet er inne i en sluttfasen og det vil bli fremlagt en sluttrapport som sier noe om veien 
videre til oppdragsgiver i nær framtid. 
Følgende domen er sikret: visitnamdalen.com og visitnamdalen.no 

Nærmere informasjon: Bente Snildal

www.midtre-namdal.no/utvikling SIDE 4Idé & layout: 
Skrythals Reklame, Namsos

Les vår utviklingsplan!
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!

WWW.VISITNAMDALEN.NO
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http://issuu.com/Skrythals/docs/utviklingsplan_mns/1
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