
                                      

  Region Namdal                                                       
 

Møtereferat # 1      
                 Utvikling 
 
Møtetype: Arbeidsgruppe Utvikling 
 
Tid: 20. september 2016 kl. 09.00 - 10:30 

 
Sted: Namdalshagen, møterom Høihjelle  

 
Tilstede: Morten Stene, Olav Weglo, Aina E. Hildrum, Kjell Ivar Tranås, Ragnar Prestvik, Rina 

Skjæran, Bente Snildal, Odd Arne Flasnes 
 
Forfall: Svein Egil Ristad, Olav Andreas Opdal 
 
Møteleder: Odd Arne Flasnes 
 
Referent: Odd Arne Flasnes 

 
 
 

1. Kort gjennomgang av vedtatt Utviklingsplan for MNS 
Innledningsvis ble det referert til samkommunestyrets behandling av Utviklingsplanen i møte 
den 17. juni 2016. 

 

2. Statistikk 
Det ble gitt en kort oversikt over antall nyregistreringer i MNS og for hver enkelt kommune 
hittil i 2016 i den hensikt å gi en viss pekepinn på utviklingen. Vi skal benytte SSB for å måle 
arbeidsplasser som beskrevet i planen videre framover. 

 

3. Gjennomgang av tiltakene for 2016  
 
1 a – d: Klynge og nettverksutvikling 
 
Blått kompetansesenter i Namsos:  
Prosjektet er blitt en del av et større prosjekt som har fått navnet «Campus Namdal». Dvs. at 
arbeidet som er gjort hittil i Blått kompetaqnsesenter innlemmes i det nye prosjektet med nytt navn. 
De som er lokalisert i næringshagen er positive til samhandling, samlokalisering, klyngetenkning. 
Utfordringer vedr. aktører i YN, men dette er nå kommet på plass. Prosjektet vil ha fokus på 
Namsos og det er satt av 600.000 kr fra Ny giv og NU til prosjektledelse. 
 
Ny industripark i Namsos:  
Det forventes at bud på fabrikklokalene foreligger i slutten av september. 
 
Kulturell næringshage i Namsos:  
Det har vært avholdt samling blant aktørene der Tindved deltar. Positiv tilbakemelding fra 
aktørene. 
 
Skogmo 2,0 (Strategi 2020):  
Ikke tilstede. 
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2 a – d: Entreprenørskap/utviklingskraft 
 
Oppsøkende virksomhet med bedriftsbesøk, møter og samlinger:  
Kan Næringskonferansen 2017 ha fokus på FoU? Tema på frokostmøter? Vi inviterer til et 
arrangement med IN, NTFK mfl. der bedrifter inviteres til å dele sine erfaringer. Det ble vist til 
gode erfaringer med kursrekken i 2015 der NH, NNF og MNSU samt bankene samarbeidet 
om et opplegg. 
 
Kompetansebehov:  
NU er i gang med dette innen blå sektor med fokus på styre og ledelse, bedriftsutvikling, 
styrekompetanse. Rød tråd gjennom hele 2017 foreslås som ender i en bra foredragsholder 
med FoU/utvikling i fokus. 
Prøv å få til et oppslag i NA om dette, MNSU lager et forslag. 
 
Støtte og profilere UE Trøndelag og Ung Tiltakslyst:  
Møte med Pål Sverre Fikse i forrige uke, han er klar for å brette opp ermene på konkret 
bestilling. Regionalt næringsfond støtter UE med 100.000 kr årlig. Møte med UT neste uke. 
 
Koordinert samspill og felles løft gjennom tett dialog:  
Ivaretar temaene i fellesskap med disse arbeidsmøtene som blir minimum 6 ganger per år. 
 
Produktutvikling samt kompetanseheving innen vertskap…..(VN):  
Iverksatt. 

 
3 a – d: Rekruttering og kompetanseheving 
 
Kartlegging av kompetansebehov i Namdalens næringsliv:  
Igangsatt. Går bredt ut med kartlegging på kort og lang sikt.  
Innspill: Burde det vært sett på et kompetansehevingsprosjekt for MNS? Mulig å 
samle det vi allerede har, samarbeid med SI. 
 
Samarbeid om et campusutviklingsprosjekt:  
Arbeidet er igangsatt. 
 
Kontinuerlig dialog med næringslivet om EVU-behov:  
Det vil bli sett nærmere på opplevelsesnæringen i samarbeid med Region Namdal. 
 
Trainee-programmet:  
Med erfaringer fra YN vil det bli gjort på samme måte i MN i samarbeid med Skogmo 
Industripark. 
 
Utvikle nye fagutdanningstilbud for næringslivet i Namdalen:  
Ikke tilstede. 
 
Gjennomføre samlinger, kvalifisere kommunene til å være gode bestillere: 
Plan under utarbeidelse. 
 

 
4 a – c: Infrastruktur 
 
Samarbeid med Namsos kommune om prosjektet Næringsvennlig kommune:  
Ingen informasjon. 
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Etablere lokale aksjonsgrupper: 
Iverksatt. Kystfiber Namsos, Fosnes, Namdalseid – fiber i sjø. Rigger et forprosjekt på dette. 
Mere bygdafiber i Fosnes. 
 
Påvirke prioriteringer i fylkesvegplan og fylkets samferdselsplan: 
Iverksatt. 
 
Påvirke sentrale myndigheter til å sette gode konsesjonsvilkår for flyrutene: 
Iverksatt. Venter spent på nye flyruter. Har jobbet med påvirkning politisk og gjennom 
næringsforeninger. 

 
5 a – d: En attraktiv region for innbyggere, tilflyttere og turister 
 
Bidra til samhandling mellom kommune, eiendomseier, handelsnæring for å gjøre gater og 
sentrum mer attraktive: 
Igangsatt og kontinuerlig prosess. Festplassen skal stå klar til Martna’n 2017. 
 
Styrke kompetanse innenfor handel og service ved å tilby kurs og utdanning innen 
varehandel: 
Under utarbeidelse. 
 
Merkevarebygging, grafisk design og visuell utstråling (VN): 
Igangsatt. 
 
Gjennomføre et langsiktig hovedprosjekt innen opplevelsesnæring………(VN): 
Under planlegging. 
 
Skape arenaer for, og utvikle regionale strategier for utnyttelse av naturressurser: 
Fellesmøte mellom Foreningen Kystriksveien og Visit Namdalen SA var meget nyttig i forhold 
til felles forståelse, betydningen av å satse og roller. 

 
 
4. Populærversjon av Utviklingsplanen 
Et forslag til presentasjon/brosjyre som viser tiltakene i Utviklingsplan ble framlagt og gruppen 
slutter seg til forslaget. Denne utarbeides i pdf - og alle legger denne ut på hjemmesidene 
sine også. På Næringskonferansen 2016 blir brosjyren lagt i alle mappene til alle deltakerne 

og Morten tar inn en kort presentasjon på 3 minutter fra scenen. 
 
Kjøreregler for arbeidsgruppa Utvikling: Deltakerne var enige om at framdriften var viktig slik 
at om noen meldte forfall skulle planlagte møter avholdes. De som ikke har anledning til å 
møte sender inn status i forkant til møteleder.   

 
Neste statusmøte er berammet til 17. november 2016 kl. 08.30 – 10.00 i 
Næringshagen, møterom Høihjelle.  


