
 

                Møtereferat 
 

 
 
Næringskomiteen 
Møte i Namdalshagen 14. mars 2016 kl 14.20-16.30 
 
Til stede: Bente Estil, Olav Jørgen Bjørkås, Steinar Aspli, Ragnar Prestvik, Siv Merethe Belbo.  
Forfall: Per Helge Johansen 
Dessuten møtte Odd Arne Flasnes og Edel Holand fra Heimkjær under sak 1 og Knut Sklett og Per 
Gjellan fra Skogpådriverprosjektet under sak 2. 
 
 

1. Heimkjær 
 
Kort innledning fra Edel Holand og Odd Arne Flasnes.  
Innspill fra ordførerne i komiteen – om syn på tiltaket, forankring, kostnader og 
betraktninger om tilsvarende/parallelle tiltak. Diskusjon om en skal koble seg på andre tiltak 
som favner videre enn Namdalen – eller fortsatt bygge på bare Namdalen. Det ble konkludert 
med å videreføre med samme målgruppe/kommuner som før.  
Viktig med bredt sammensatt ungdoms-arbeidsgruppe for å rekruttere deltakere til treffet. 
Fredagskveld ikke nødvendig – kan gjerne være et enklere opplegg på en hverdagskveld.  
Kostnad i 2015: 328.000 kroner – bevilget 550.000 kroner. Bidragsytere: Regionale 
fond/kommunene, pluss fylkeskommunen. Dessuten deltakeravgift fra bedrifter. Her ble det 
argumentert for å gå ned i pris, for heller å få med flere.  
Viktig å lede deltakerne videre i en profesjonell oppfølging, blant annet gjennom Jobbint.  
Styringsgruppa fortsetter – det kommer noen nye i ungdomsgruppa. Viktig at det er kontakt 
med representanter for alle kommuner blant ungdommene. 
Næringskomiteen/Region Namdal ønskes som referansegruppe. Heimkjær settes opp som 
tema under RN-samling i Lierne i juni for å få status og innhold i årets samling. 

 
2. Strategier for skogpådriverprosjektet 

 
Per Gjellan og Knut Sklett presenterte «Skogstrategier for Namdalen» med utgangspunkt i 
mandat/oppdrag fra RN;  
- Effektivt skogbruk 
- Lokal utnyttelse av råstoffet  
- Utrede en varig ordning for pådriverprosjektet. 
De to første punktene hadde frist for gjennomføring innen utgangen av februar 2016, det 
tredje punktet har frist til høsten 2016. 
Komiteen slutter seg til – og anbefaler – de framlagte strategiene for pådriverprosjektet 
overfor Region Namdalen. 
Problemstilling som ble drøftet: Kan Bindal og Snåsa bli med videre?  



Næringskomiteen ber Snåsa avklare om de ønsker å bli med videre – deretter må Region 
Namdal ta stilling til dette dersom Snåsa ønsker å være med.  Bindal og Osen anbefales å 
kunne delta som assosierte «medlemmer» i Region Namdal. 

 
3. Status mineralprosjektet – utredning transport 

 
Region Namdal har mottatt et nytt og spissa tilbud fra TFoU om transportundersøkelse. Pris 
ca 180.000 kroner.  
Næringskomiteen drøftet tilbudet og konkluderer med at dette er vesentlig bedre både 
innholds- og prismessig enn det første tilbudet.  
Det ventes to andre rapporter i løpet av kort tid; Resultater fra leteprosjektet i Skorovatn og 
MIN-rapporten.   
Prosjektleder sjekker status/ferdigstilling av disse rapportene. Komiteen mener det er 
fornuftig å avvente konklusjonene i disse rapportene før en går i gang med 
transportvurderinger. 
 
Vedtak: Forutsatt at de to andre prosjektene ferdigstilles i henhold til antydet tidsplan, 
avventes transportutredning til etterpå. 

 
4. Gruppebesvarelser fra felles kommunestyrestyre 

 
Prosjektleder gikk gjennom oppsummeringa av gruppebesvarelsene for reiseliv, skog og 
næringsapparat fra det felles kommunestyremøtet. Disse ble kommentert, men ikke 
konkludert.   
 
Skogpådriverprosjektet og Visit Namdalen gis tilgang til gruppesvarene som gjelder dem. 
(prosjektleders anm.).  

 
5. Hvordan griper vi fatt i koordinert og profesjonelt næringsapparat? 

 
Med basis i besvarelsene fra gruppediskusjonene (punkt 4 på saklista) ble framgangsmåte for 
denne strategien i Byregionprogrammet drøftet.  
Momenter i diskusjonen: 
- Gjennomføre et møte med aktørene, jamfør søknaden til Byregionprogrammet. Hvem 

utgjør førstelinjen – hvilke andre aktører finnes? Og hvem gjør hva? 
- Det bør gjennomføres kartlegging av aktørene 
- Workshop med aktørene med presentasjon og drøfting av roller og oppgaver.  
- Det må være et mangfold – førstelinja må være nært – men de som søker bistand, må 

være sikret god oppfølging.  
- Kompetanse; hvordan utnyttes mulighetene som finnes? 
 
Vedtak: 
Prosjektleder gjennomfører snarest ei kartlegging av aktører og lager en enkel skisse til 
forstudie. 
Siv M. Belbo og Anne Wally Ryan/Espen Carlson bistår i kartlegginga og med å definere 
problemstillinger i forstudien.  
Kartlegging og forstudie framlegges for næringskomiteen før en går videre. 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
Prosjektleder 
 



 
 

  


