
 

                Møtereferat 
 
 
 

Møte i næringskomiteen 20. mai 2016  
I NTEs administrasjon, Steinkjer kl. 12.30-14.00 
 
 
TIL STEDE: Bente Estil, Olav Jørgen Bjørkås, Steinar Lyngstad, Per Helge Johansen, samt prosjektleder 
Ragnar Prestvik. 
 

1. KARTLEGGING AV NÆRINGSAPPARATET 
Notat og orientering fra prosjektleder om status for prosjektet. Kartlegging i 
førstelinjetjenesten er gjennomført – samtlige kommuner har svart. Forslag fra 
arbeidsgruppa (Ragnar Prestvik, Anne Wally Ryan, Espen Carlsson, Siv Merethe G. Belbo) om 
å lage en forstudie som analyserer svarene og sammenstiller dette med andre relevante 
rapporter/opplysninger. Frist for forstudien: Medio august med sikte på behandling i 
komiteens augustmøte. 
 
VEDTAK:  
Status i prosjektet tas til orientering. Forslag til oppfølging og utarbeidelse av forstudie 
støttes. Næringskomiteen forventer et forslag til videre framdrift i forbindelse med 
forstudien. 

 
 

2. HAVBRUK 
Prosjektleder presenterte notat om mulig tilnærming for Region Namdal til temaet havbruk; 
felles kystsoneplanlegging. Forslag om at Region Namdal tar initiativ til og gjennomfører et 
oppstartseminar om temaet og evt. bidrar til igangsetting og koordinering, samt søke 
finansiering av planarbeidet. 
 
Kommunene har planansvar, et ansvar som ikke kan overføres til andre. Men det er viktig å 
finne en annen og bedre måte å bruke arealene på. Komiteen peker på betydninga av å 
bruke lokal kompetanse i arbeidet, både i oppstartseminaret og i planarbeidet. Kartlegging av 
lokal kompetanse må gjennomføres.  
 
VEDTAK:  
Næringskomiteen støtter forslaget fra prosjektleder om oppstartseminar/workshop for felles 
kystsoneplan for kystkommunene i Namdalen og bidra til igangsetting og koordinering, samt 
søke finansiering av planarbeidet. 

 
 

3. STATUS ØVRIGE PROSJEKTER 
a) Mineraler: Ikke noe nytt siden forrige møte. Avventer rapporter fra Indre Namdal 

regionråd. 
b) Skogpådriverprosjektet: Høring til kommunene om skogstrategiene med frist 31. mai. 

Neste fase i prosjektet er utredning om permanent drift av prosjektet. Styringsgruppa 



skal behandle innspill fra prosjektet om endring av oppdraget og mulig forlengelse som 
prosjektfinansiert i stedet for permanent tiltak. Drøftes i styringsgruppa 30. mai og 
prosjektet presenterer status i Lierne-møtet i Region Namdal 2. juni. 

c) Reiseliv: Delprosjektet med Visit Namdal om mat og reiseliv pågår. Forslag i AU om 
reiselivsseminar med avklaring/tydeliggjøring av reiselivsstrategier i Namdalen i høst 
med Foreningen Kystriksvegen og Visit Namdalen som deltakere/tema. 

d) Heimkjær: Styringsgruppe og prosjektgruppe i arbeid. Status blir presentert i Lierne 2. 
juni. 

 
 

4. EVENTUELT 
Komiteen understreker betydninga av at Namdalen tar en rolle innenfor bioøkonomi 
gjennom partnerskapet med Nord Universitet og Trøndelag forskning og utvikling. 

 
 
 
 
Ragnar Prestvik 
Prosjektleder/ref 


