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Spillum industriområde
Det er tatt initiativ til et samarbeidspro-
sjekt som skal ha som formål å mar-
kedsføre dette området i forhold til nye 
satsinger. Foreløpig er det en gruppering 
bestående av Namsos Siva Eiendom AS, 
Våt Drøm Reklamebyrå AS, Namsos Indus-
triforening og MNS Utvikling som sammen 
med fylkeskommunen har sett på hvordan 
en kunne gjennomført en prosess med 
tanke på å bli mer synlig/attraktiv i forhold 
til markedet for å vise fram de fasiliteter 
som finnes i denne regionen. Det vil bli tatt 
initiativ til møter mellom aktuelle samar-
beidspartnere med det første.
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Nærmere informasjon: Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon: Bente Snildal

Leder
Sommeren er like rundt hjørnet og med fine maidager allerede har vi fått en forsmak på hva vi har i 
vente. Vi sender deg dette nyhetsbrevet for å gi informasjon om det vi jobber med som kan være nyttig 
å vite. Det er mye som skjer på området tilrettelegging for næringsutvikling i denne regionen. Selv 
om det for tiden er liten arbeidsledighet er det mange som etablerer egen virksomhet og i 2012 ble 
det etablert 152 nye bedrifter i Midtre Namdal samkommune. Vi følger daglig opp samkommunens 
Utviklingsplan som inneholder fem hovedmål for inneværende planperiode. Dette er vårt viktigste 
styringsredskap som gir mange muligheter for økt verdiskaping i regionen. Av virkemidler fra Innova-
sjon Norge ble det i 2012 tilført bedrifter i vår region hele 32 millioner kroner, noe som tyder på stor 
utviklingsaktivitet. Vi ser at det er få ungdommer som velger å starte egen virksomhet, så blant annet 
derfor vil vi sammen med ”Starte og drive bedrift-dagen”, (se egen sak) gjennomføre et roadshow på 
høstparten. Det vil også komme en del visninger på kinoen i Namsos som kan være en inspirasjon for 
de som kan tenke seg å starte egen virksomhet.

Nye satsinger
Det foreligger også planer om å gjennomføre en del nye satsinger i region-
byen. Her kan nevnes Namsos OpenArt som har inngått et samarbeid med 
Örebro kommun i Sverige. Her gjenstår det å få finansieringen på plass før 
en går videre. SPARK Namsos som er et prosjekt spesielt retta mot kreative 
ungdommer fikk avslag på søknaden fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, men 
ideen er for god til ikke å bli gjennomført. Derfor vil vi i nært samarbeid med 
initiativtakerne se om det er mulig å etablere dette til tross for at det ikke ble 
noe økonomisk støtte i denne omgang.

Turistkontor på Rock City i Namsos!
 

MNS Utvikling er ansvarlig for driften av Turistkontoret på vegne av de fire kommunene Namsos, 
Fosnes, Overhalla og Namdalseid.

Hovedmålet er å friste de besøkende til å oppholde seg enda litt lenger i vakre Namdalen, slik 
at når de vender nesen hjemover får lyst til å komme tilbake samt “skryte” hemingsløst av de 
opplevelser de har hatt. Effekten skal være “klingende mynt” i kassa til dere som lever av de 
besøkende. Vi trenger hjelp til å bli gode, og ber derfor de som har noe å tilby om å stikke innom 
med brosyrer samt gi oss nyttig informasjon som du vil at vi skal videreformidle til turistene.  

Også i år samarbeider vi med Rock City, og vil være lokalisert i første etasje i deres lokaler i  
Sverres gate 37.  

F.o.m 18.6. vil våre åpningstidene være: 
Man – fre: 12.00 – 21.00

Lør: 11.00 – 18.00

Søn: 17.00 - 21.00

 

Adresse: Turistkontor Midtre Namdal,  
  co/Rock City, Sverres gt. 37, 
 7800 Namsos

Telefon: 909 77 800

E-post: post@turistinfo.midtrenamdal.no

Starte og drive bedrift-dagen
MNS Utvikling planlegger sammen med 
Brønnøysundregistrene å arrangere “ 
Starte og drive bedrift dagen 2013” 

Målgrupper er særlig personer som 
vurderer å starte egen bedrift og bedrifter 
som er nystartede. Det vil imidlertid også 
være mye nyttig for bedrifter og nærings-
drivende som har holdt på en stund.

Starte og drive bedrift dagen er en 
informasjons- og inspirasjonsdag hvor 
vi skal ha foredrag og det blir mulig med 
personlige møter med ansatte fra blant 
annet: Brønnøysundregistrene, Patent-
styret, Innovasjon Norge, MNS Utvikling, 
Namdalshagen, Altinn, NAV, Skatteetaten, 
Toll og avgiftsdirektoratet, bank, forsikring 
og regnskapskontor.

Målet er både å inspirere til å starte egen 
bedrift og å bidra med kunnskap om å 
starte og drive bedrift samt å gi deltakerne 
kunnskap om hvem som kan bidra med 
hva i etablererprosessen. Ved at etablerere 
treffer ansatte fra de forskjellige etatene 
og finansinstitusjonene håper vi også 
at terskelen for å ta kontakt for å søke 
bistand blir lavere.

Starte og drive bedrift dagen blir  
arrangert i september,

Nærmere informasjon:  
Odd Arne Flasnes

Nærmere informasjon:  
Oddbjørn Riseth
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Bredbånd
Det er stor etterspørsel etter bredbånds-
tilbud i kommunene. Bredbåndstilbudet 
er mange steder for dårlig. Etterspurt 
kvalitet øker raskere enn utbyggingen. 
Fra MNS Utviklings ser vi at kommune-
nes økonomiske evne til å delta i ønsket 
utbygging er en begrensende faktor, og vi 
ser helst at politikerne gir noen føringer 
for hvordan bredbåndsbyggingen bør prio-
riteres: Hvilke områder skal få aksepta-
belt bredbånd først, hvem skal få senere 
og hvem kan ikke pårekne å få moderne 
bredbåndstilbud.

NæRiNgSNYTT
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Hoga Heim 2013
Neste Hoga Heim-treff blir hos PwC 
Trondheim på  Brattøra den 18. oktober.

Vi ser for oss at det blir deltakelse fra 
bedrifter som ønsker å rekruttere ansatte 
og ordførerne fra de tre kommunene Over-
halla, Grong og Høylandet skal selvfølgelig 
delta.

Nærmere informasjon, se facebooksiden.

https://www.facebook.com/hogaheim

25 års arbeid med å samle reiselivsaktørene i Namdalen er i ferd med å materialisere seg. 
Hvis alt går etter planen, kan et destinasjonsselskap med navn Visit Namdalen være oppe  
å gå i løpet av sommeren.
Styringsgruppa for prosjektet Visit Namdal har jobbet intenst med fire hovedområder; nettportal, 
identitet, forankring, samt å få på plass en endelig organisering etter at prosjektarbeidet er avslut-
tet. Profilen for Visit Namdal ble presentert tidligere i år. Det jobbes fortsatt mye opp mot hver enkelt 
aktør. Det er mange, og det er ønskelig å få med flest mulig av bedriftene som medlemmer av Visit 
Namdalen. Konseptet «FISKE, FRILUFTSLIV, FELLESSKAP er det som skal selge og markedsføre 
regionen. Her får de mulighet til å drive produktutvikling innenfor et helhetlig markedsført konsept.

I tillegg til tegning av serviceavtaler med reiselivsaktørene er det sendt søknad om finansiering hos 
fylkeskommunen og regionale fond for destinasjonsselskapet Visit Namdalen. Blir søknadene imø-
tekommet, vil selskapet bli stiftet i løpet av sommeren eller tidlig høst. Da vil også en nettportal med 
felles bookingtjenester for Namdalen bli lansert. Den nye nettportalen åpner et helt nytt marked for 
Namdalen. Aktørene kan legge ut varene, eller tjenestene sine i en nettbutikk, og turisten i f.eks. 
Tyskland kan finne de produktene han ønsker fra sofaen og betale med sitt bankkort. Samtidig  
blir Visit Namdal også tilgjengelig via nettportalen; trondelag.com og visitnorway.com.

Alle formaliteter som budsjett, finansieringsplan, serviceavtaler, vedtekter og stiftelsesdokumenter er 
nå på plass, det eneste som da mangler er finansieringa – og det har vi god tro på at skal ordne seg!

SNART I MÅL: Bente Snildal (fra venstre), Reinert Eidshaug, Skjalg Åkerøy, Tone Fornes, Trygve Ebbing og 
Gunn Anita Totland i styringsgruppa for Visit Namdal kan snart sprette sjampanjen. I løpet av våren sendes 
søknadene som forhåpentligvis skal gi finansieringsgrunnlaget for destinasjonsselskapet Visit Namdal.  
Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Turid Bredesen, Renate Strand, Ole Martin Dahle, Dag Roar 
Opdal, Anita Østby, Per Olav Tyldum.

Mobildekning
Mange innbyggere i Midtre Namdal lider 
under dårlig mobildekning. I samarbeid 
med NT fylkeskommune og mobilaktøre-
re (Telenor m.fl.) arbeider MNS utvikling 
for å skaffe alle innbyggerne akseptabel 
mobildekning. Ettersom det er reist tvil 
om at den tradisjonelle fasttelefonen 
fases ut i løpet av noen år, er dette et 
viktig arbeid å prioritere. MNS Utvikling 
er interessert i å få meldt inn de områder 
som i dag har for dårlig mobildekning.Nærmere informasjon: Bente Snildal

Visit Namdalen samler reiselivet til ett rike
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Nærmere informasjon:  
Håvard   Vannebo

Nærmere informasjon: Oddbjørn Riseth

Nærmere informasjon: Håvard Vannebo

Namdalseid Næringsforum er tildelt støtte fra regionalt 
næringsfond til å prøve ut “digital guide – fra fjord til 
fjord”. 

Digital Guide er en ferdig utviklet digital 
kjentmann som er utviklet av Steinkjerfir-
maet Nextcon. Dette kan lastes ned som 
en app for mobiltelefoner og nettbrett. Pro-
duktet er klart som en pilot, og Namdalseid 
Næringsforum ønsker å kjøre en slik pilot i 
samarbeid med Nextcon.

Piloten tar sikte på å gi 10 lokasjonener i 
Namdalseid (fjord til fjord) mulighet for å 
teste ut ny teknologi med formål å sette 
Namdalseid på kartet. Målet er å skape et 
kommersielt samarbeid mellom de ulike 
aktørene innen turisme, opplevelser og 
lokal mat. 

Prosjektet har sin basis i arbeidet som er gjort gjennom Eldueid og kan ses på som en kommersiell

videreføring av mange av tankene i det konseptet.

I tillegg til en målsetning om at denne piloten skal virke som en katalysator for et fruktbart samar-
beid mellom næringslivsaktører i Namdalseid ønsker Namdalseid Næringsforum at det også skal 
bidra til å få i gang et identitetsskapende samarbeid som på sikt skal gi økt interesse for Namdalseid 
og flere besøkende til kommunen.

Etter at Namsos Havn fikk nytt 
havnestyre med representasjon 
fra næringslivet, er det i gang et 
arbeide med å lage en strategisk 
plan for havna. Planen vil si noe 
om organisering og ønsket utvik-
ling av havna. Strategisk plan for 
Namsos havn skal etter planen 
behandles av kommunestyret 
i september. MNS Utvikling er 
havnestyrets sekretær for denne 
oppgaven.

Strategiplan for Namsos Havn

Tilsagn fra Regionalt  
Næringsfond
Rammen for 2013 er på 3.420.000 kr og så 
langt er det bevilget 2.090.000 kr fordelt 
på 27 prosjekter. Det er RUP 2013 og Ut-
viklingsplan for Midtre Namdal som er de 
sentrale styringsdokumentene i forhold til 
søknader i det regionale næringsfondet.  
Av alle prosjekter som blir behandlet skal  
90 % av midlene gå til næringsutvikling. 

Region Namdal,  
kommunikasjonsstrategi
Region Namdal (alle Namdalskommu-
nene) har satt i gang et prosjekt som skal 
ende opp i en strategi for hvordan kom-
munene skal håndtere intern uenighet 
til ekstern enighet. Namdalen har vært 
taper i kampen om de offentlige bevilg-
ninger i mange år. Mye av dette skyldes 
at Namdalskommunene har markedsført 
sine egne interne prosjekter, f.eks. innen 
samferdsel, og da i kamp med de andre 
kommunene. Denne strategien er ikke 
egnelig i et område som er såpass tynt 
befolket som hos oss. Derfor skal dette 
prosjektet prøve å fa alle kommuner i 
Namdalen til å stå samlet bak de krav til 
bevilgninger de slåss om.

MNS Utvikling har gjennomført forpro-
sjektet og søknadsprosessen. Prosjektet 
er i praksis fullfinansiert og skal etter 
planen gå over 18 måneder.

mailto:oddbjorn.riseth@midtre-namdal.no?subject=Nyhetsbrev&body=
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UTGIVER

INDUStRI, DEtALJhANDEL:
Odd Arne Flasnes, telefon 92607743  
odd-arne.flasnes@midtre-namdal.no

SEKREtÆRARbEID,  NÆRINGSFOND:
ingvill Dahl Håpnes, telefon 4689 8849 
ingvill.dahl.hapnes@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 oss

FØLg OSS PÅ FACEBOOK!

www.midtre-namdal.no/utvikling SIDE 4
idé & 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!

NYHETSBREV 
#  1  -  J U N I  2 0 1 3

INFORMASJON FRA KOMMUNENES NÆRINGSAVDELING

Nærmere informasjon: Odd Arne Flasnes

Møte med partnerskapet vedr.  
Regionalt Utviklingsprogram 2013.
Fylkesråd Terje Sørvik møtte den 26.04 sammen med representant fra Fylkesmannen og Innovasjon 
Norge Midtre Namdal samkommune representert ved komite Utvikling samt ordførerne og rådmenn for 
å diskutere RUP 2013. Hensikten med møtet var å avstemme om partnerskapet kjente seg igjen i årets 
regionale utviklingsprogram – RUP. Møtet som ble noe hektisk ga vel ikke noe entydig svar på dette, 
men det kom innspill fra ordførerne samt fra komite Utvikling om hvor skoen trykker mest i denne 
regionen. Det ble spesielt nevnt:

Rekruttering og kompetanse: Her er det vel så mye behov for å rekruttere helt ordinære arbeidstakere 
og ikke bare høyt utdannede. Her er det behov for bedre samarbeid med HiNT og Olav Duun videregå-
ende skole.

Bredbånd/mobildekning: Dett er en stor utfordring i og med at det ikke er på langt nær midler verken i 
fylkeskommune, kommunene eller i det regionale næringsfondet til å møte etterspørselen.

infrastruktur: Det ble påpekt behov for at fylkeskommunen bidrar i arbeidet med utvikling av flytilbud 
og havneutfordringer i regionbyen.

Regionalt Næringsfond: Det ble fra komite Utvikling pekt på at en kunne tenkt seg at en større andel av 
de totale RUP-midlene var blitt tilgodesett det regionale næringsfondet enn slik det er i dag.

NYANSATT
Ingvill Dahl Håpnes begynte i ny jobb som sekretær den 2. april. 
Hun etterfølger Guri Kjelbergnes som har fått ny stilling i  
Overhalla kommune. Ingvill er å treffe på telefon 46 89 88 49.

Håvard Vannebo er ansatt som vikar for Kjell Ivar Tranås og har 
ansvarsområdene havbruk, infrastruktur, personlig tjeneste-
yting som hovedarbeidsområder.  
Håvard er å treffe på telefon 95 15 99 70.

mailto:odd-arne.flasnes@midtre-namdal.no?subject=Nyhetsbrev&body=
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