
 

                Møtereferat 
 
 

Næringskomiteen i Region Namdal 
Møte fredag 26. august 2016 kl 14.00-16.00 i Lierne kommunehus 
 
Til stede: Bente Estil, Olav Jørgen Bjørkås, Steinar Lyngstad, Per Helge Johansen. Dessuten møtte 
prosjektleder Ragnar Prestvik, Siv Merethe G. Belbo, NTFK, Jenny Domås, INR. 
 

1. Status i en del saker: 
- Mineraler  

Ikke kommet sluttrapporter fra de to pågående prosjektene Det er gjort 
tilleggsbevilgninger fra INR og Namsskogan kommune for å ha midler til å komplettere 
Skorovas-undersøkelsene. Region Namdal avventer inntil sluttrapportene foreligger før 
tas det stilling til vegen videre. 

- Skog  
Avslutning av skogpådriverprosjektet. Status for framdrift i nytt prosjekt: Ikke kommet så 
langt, men det er gjennomført noen møter med tanke på finansiering og innretning av et 
nytt prosjekt. Mulig prosjektbeskrivelse i styringsgruppemøte 5. september og 
rapportering i Region Namdal 9. september. 

- Heimkjær 13. oktober 
Utfordring fra prosjektet/styringsgruppa: Felles stand for kommunene – hva kan 
kommunene tilby? Stillinger i kommunene.  Lage to rollups med kommunelogoer og 
bilder fra Namdalen. Forslag om å lage mal for info-flygeblad, standardisert. Bente og 
Ragnar lager oppsett. Program for Heimkjær presentert. 10-12 bedrifter/instanser 
påmeldt foreløpig. 
Arnhild spørres om å snakke på vegne av Region Namdal i fellessamling. 
Totalbudsjett: 395.000 kroner 

- Reiselivsmøte 30. august 
Cirka 25 deltakere påmeldt. Kunnskapsinnhenting for kommunene til å treffe gode 
beslutninger om eierskap og medfinansiering. 
 

2. Havbruk – opplegg for kystsoneworkshop 26. oktober 
Prosjektleder presenterte forslag til program. Hovedmålet er å få til god, helhetlig 
planlegging som gagner hele kystlinja i Namdalen.  
 
VEDTAK: Dato og program godkjennes. 
 

3. Kartlegging av næringsapparatet – forstudie 
Innledning ved Bente. Orientering om arbeidet med og innholdet i forstudien ved 
prosjektleder. Gikk spesielt gjennom konklusjonene.  
Diskusjon – synspunkter: 
- Viktig å finne de riktige verktøyene og høre hva næringslivet mener  
- Næringsvennlig kommune – kartlegging (Innovasjon Norge) som kan gjennomføres av 

alle kommunene (eksempel: Lierne) 
- Veldig ulike behov, jamfør mangfold av små og store bedrifter. 



- Har mye å strekke oss etter mht effektiv håndtering og bistand til dem som henvender 
seg 

 
VEDTAK: Forstudien med konklusjoner legges fram for Region Namdal-møtet 9. september 
med anbefaling om å kartlegge næringslivets oppfatninger og behov – gjennom tilsvarende 
metodikk/undersøkelser som i forstudien – og gjerne med utgangspunkt i undersøkelsen 
«Næringsvennlig kommune» i Lierne. 

 
4. Styringsgruppe næringshage flyktninger 

Forslag om sammensetting av styringsgruppe med Hege Nordheim-Viken som leder, Skjalg 
Åkerøy, Lars Fredrik Mørch, Marit Brøndbo og Evy Bergin. Og forslag om at styringsgruppa 
rapporterer til AU og Region Namdal, da dette har et bredere fokus enn næringsperspektivet, 
og det er viktig at alle kommunene føler eierskap til prosjektet. 
 
VEDTAK: Forslag til sammensetning av styringsgruppe og at den rapporterer til AU,   
godkjennes.  

 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
 


