
 

                Møtereferat 
 
 
 

 
Referat møte i AU og næringskomiteen 10.02.17. 
 
Fra AU møtte: Arnhild Holstad, Bente Estil, Steinar Aspli, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim-Viken. 
Fra næringskomiteen: Steinar Lyngstad, Olav Jørgen Bjørkås. 
Forfall: Per Helge Johansen 
Dessuten deltok: Tor Brenne, Ragnar Prestvik, Siv Merethe G. Belbo, Edel Holand (næringskomiteen 
sak 1), Bente Snildal (AU sak 1). 
 
Fellessaker AU og næringskomiteen: 
 
1. Skogprosjektet 2017-2019. Rigging av nytt prosjekt.  

 

Steinar Lyngstad, som styringsgruppeleder i skogbruksprosjektet orienterte om status i 
prosjektet og arbeidet med å finansiere det nye skogprosjektet. Det er stilt noen forutsetninger 
og krav til innholdet og prioriteringer i det nye prosjektet. Fylkesmannen i Nordland og Vikna 
kommune har sagt nei til å bidra med tilskudd, ellers har alle finansieringsparter gitt positive 
tilsagn. Det legges opp til at de som er ansatt i dag, skal få fortsette i prosjektet (2,5 stilling). Per 
nå finansiering til 2/3 av prosjektet, men det varierer om tilsagnene gjelder ett, to eller tre år. 
Prosjektet skaleres ned for å tilpasses finansieringa.  

 

Vedtak:  
1. Region Namdal tar på seg rollen som prosjekteier for Skogprosjekt Namdal 2017-2019.  

2. Region Namdal slutter seg til forslag til organisering og framdrift.  

3. Region Namdal slutter seg til at prosjektmedarbeidere fortsetter over i nytt prosjekt, med 
midlertidig arbeidssted og arbeidsgivertilknytning som foreslått.  

4. I løpet av 2017 må styringsgruppa for nytt prosjekt framlegge forslag for Region Namdal om 
prosjektets varighet, finansiering og arbeidssted/arbeidsgivertilknytning fra 1/1-2018.  

5. Til styringsgruppa velges fra Region Namdal Steinar Lyngstad, Steinar Aspli og Bente Estil.  
 

2. Heimkjær. Evaluering og vegen videre.  
 
(AU + næringskomiteen deltok i behandlinga. Dessuten deltok Edel Holand).  
 
Innledning fra Edel Holand. Styringsgruppa har hatt et møte i forkant av dette møtet og har 
forslag til hvordan tiltaket kan effektiviseres (økonomisk og i forhold til tidsforbruk) hvis 
Heimkjær fortsetter i dagens form.  
 
Spørsmålet er om tida er inne for en videre strategi for rekruttering og forsterke opp 
«lakseeffekten». Forslag om å lage et eget prosjekt på området og operere langsiktig og mer 
systematisk og spissa på ulike arenaer og kanaler med et bredere fokus enn bare jobb. Debatten 
fortsetter i møte i Region Namdal. Vi må profesjonalisere arbeidet.  
 



Heimkjær-begrepet kan brukes videre, uansett form og innhold. Det må også relateres til 
strategiarbeidet rundt rekruttering og kompetanse i nye Trøndelag.  
 
Prosjektleder i Region Namdal bearbeider saksframlegget foran behandling i Region Namdal 17. 
februar med skisse til eget prosjekt for rekruttering/kompetanse. 
 
Prosjektleder i Heimkjær engasjeres til å arbeider fram et forslag til et forprosjekt som legges 
fram på møte i Region Namdal 19. april. 

 
AU-saker: 
 
3. Visit Namdalen. Framtidig organisering og oppgaver.  

(Næringskomiteen deltok også her)  

 

Region Namdal v/AU har bedt om en utredning om framtidig organisering av Visit Namdalen. 
Utredningen og anbefalinger fra prosjektleder foreligger og utsendt på forhånd. Også 
bakgrunnsmateriale er utsendt. Ragnars PP-presentasjon legges med referatet.  

 

Styret i Visit Namdalen er holdt løpende orientert om utredningen og de 
konklusjoner/anbefalinger som blir gitt.  

 

Spørsmålet om hvordan RN kan bidra i å få til en god behandling og beslutningsprosess. Det ble 
foreslått eget møte der også rådmenn og næringssjefer inviteres allerede 20. mars. 
Reiselivsanalysen må legges med som saksdokument. Påpekte faktafeil i rapporten rettes opp.  

 

Noen momenter, jamfør fylkeskommunens rolle og ansvar overfor reiselivet: 
- Ringvirkningsanalyse  
- Strukturdebatten i Trøndelag 
- Hvilken kompetanse trenger reiselivet? 

 
Vedtak:  
1. Region Namdal tar utredning om framtidig organisering av Visit Namdalen til orientering.  

2. Synspunkter og innspill framkommet i AU og næringskomiteen innarbeides i utredninga. 

Behandling i eget møte i Region Namdal 20. mars, med anbefaling til Visit Namdalen SA om 

ny organisering/eierform, og tydeliggjøring av selskapets oppgaver, ressurser og økonomiske 

rammer.  

3. Forutsatt tilslutning i årsmøtet i Visit Namdalen SA ultimo april 2017, sendes saken ut til 

behandling og tilslutning i kommunene innen 30/6-2017. Ny selskapsform og eventuelle 

andre struktur- og organisasjonsendringer forutsettes gjennomført i andre halvår 2017.  

4. Region Namdal anbefaler endring av selskapsform til aksjeselskap med heleierskap for 

kommunene, som i Helgelandsmodellen.  

5. Region Namdal anbefaler snarest å bygge Visit Namdalen opp til det nivået som er skissert. 

 
4. Regnskap 2016 og budsjett 2017(AU)  

 

Lagt fram og kommentert av Tor Brenne. 

Innstilling til Region Namdal: 

Regnskap for 2016 godkjennes og budsjett 2017 vedtas. 

 



 

5. Strategisk kart og rapport 2016  

 

Framlagt rapport ble diskutert og besluttet lagt fram for Region Namdal med noen innspill og 
merknader. Rapporten egner seg godt til promotering av hva Region Namdal arbeider med og 
gjennomfører. 

 

6. Strategisk kart – handlingsplan 2017  

 

Framlagt forslag ble diskutert og kommentert. Noen nye momenter blir lagt inn og konkretiseres: 
Samefolkets 100-årsjubileum, rekrutteringsprosjekt, ruspolitikk. Revidert oppsett legges fram for 
Region Namdal 17. februar. Handlingsplanen må være godt forankret i de ulike komiteene. 

 

7. Justering av møteplan 2017 og samordning av repskap mm.  

 
Det er ønsket at formannskapsmedlemmene inviteres til et eget møte om omdannelsen av RN til 
regionråd. Kan tas i forbindelse med planlagt opplegg 4.-5. mai. Ekstra møte om reiseliv/Visit 
Namdalen og workshop om ruspolitikk legge sinn i møteplanen. 

 

Opplegg og tema for Region Namdals møter i første halvår ble gjennomgått og kommentert. 

Legges fram for Region Namdal justert med innkomne innspill. 

 
8. Godkjenning av sakliste for møte i Region Namdal 17. februar  
 
Sakliste og opplegg godkjent. 

 
 
 
 
 
Tor Brenne      Ragnar Prestvik 
Sekretær Region Namdal    Prosjektleder Region Namdal 
 
 
 
 


