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Møtested:
Møtedato:

Næring
Mosjøen og omegn næringsselskap, Vefsn kommune
05.11.20
Tid: 10:00 – 14:00
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Medlem
Medlem
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x
x
x
x
x

Avbud

.

Saksliste
Saksnr.

Tittel

01/20

Orientering – Mosjøen og omegn næringsselskap, ved Espen Isaksen, daglig
leder

02/20

Orientering – Prosjektstatus «Lam fra Helgeland», ved Kari Anne Bøkestad
Andreassen, initiativtaker

03/20

Komité/utvalg for næring – Organisering av arbeidet, fokusområder og veien
videre

04/20

Eventuelt

Sandnessjøen, 5. november 2020

Stig Sørra (sign.)
Sekretariatsleder

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
05.11.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
01/20

Tittel
Orientering – Mosjøen og omegn næringsselskap, ved Espen Isaksen, daglig
leder

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
05.11.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
02/20

Tittel
Orientering – Prosjektstatus «Lam fra Helgeland», ved Kari Anne Bøkestad
Andreassen, initiativtaker

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Sekretariatet følger opp og avtaler møte/videre samtale
med Tove Berre, daglig leder Helgelandslam SA (SUS).
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Sekretariatet følger opp og avtaler møte/videre samtale
med Tove Berre, daglig leder Helgelandslam SA (SUS).
-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
05.11.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
03/20

Tittel
Komité/utvalg for næring – Organisering av arbeidet, fokusområder og veien
videre

Forslag til vedtak:
Sekretariatet kontakter Helgeland Reiseliv og Nordland Bondelag samt viderefører dialogen
med Sentrum Næringshage AS mht prosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nordland».
Sekretariatet ser på muligheten for å få organisert en samling/ «workshop» med fokus på
deltakerkommunenes næringsplaner. Rådmannsforumet involveres.
Sekretariatet starter å tilrettelegge for arbeidet med delstrategi «næring».
Vedtak:
Sekretariatet kontakter Helgeland Reiseliv og Nordland Bondelag samt viderefører dialogen
med Sentrum Næringshage AS mht prosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nordland».
Sekretariatet ser på muligheten for å få organisert en samling/ «workshop» med fokus på
deltakerkommunenes næringsplaner. Rådmannsforumet involveres.
Sekretariatet starter å tilrettelegge for arbeidet med delstrategi «næring».
------------------------------------------------------------------Kort resyme fra diskusjonen i møtet
Satsningsområder/næringer som utvalget vil ha hovedfokus på er:
o

Landbruksnæringen (jordbruk/skogbruk)

o

Fiskeri og havbruksnæringen

o

Reiselivsnæringen

-

Innenfor disse næringene vil det være viktig å finne satsningsområder som er realistiske
og hvor Helgelandsrådet har kompetanse og ressurser til å bidra.

-

Eventuelle prosjekter som Helgelandsrådet initierer eller støtter bør ha et regionalt
perspektiv, eller være prosjekter med et potensiale til, eller målsetting om, å utvikle seg til
dette.

-

Det er viktig med forankring hos de deltagende kommunene. Status i prosjektarbeider og
øvrige arbeid kommuniseres til Helgelandsrådet. Også viktig med kommunikasjon inn
mot rådmannsforumet.

-

Viktig med nettverksamarbeid og dialog med samarbeidspartnere.

Kommunene er også eiere av ulike selskaper med formål innenfor næring og/eller
næringsutvikling. Det å ha et større søkelys på kommunenes eierstyring og
eirskapsstrategier ovenfor disse selskapene vil også kunne bidra positivt i det å utvikle
næringslivet i vår region.
Videre har flere av kommunen i Helgelandsrådet egne strategiske næringsplaner. Det vil
være viktig for komitéen og Helgelandsrådet å få kunnskap om disse. Det å få en dialog med
de med administrativt ansvar for dette arbeid vil være viktig. En idé her er å få lagt til rette for
en samling (workshop) med kommunenes næringssjefer/-ansvarlige.
Komiteen må i det videre arbeidet også starte en prosess med å få utarbeidet en delstrategi
innen området «næring». Grunnlaget for denne delstrategien vil være Helgelandsrådet sin
overordnede strategi som er:
-

Vi skal være en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland.
Med følgende tre hovedmål
-

Vi skal opptre samlende slik at vi kan utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig
region.

-

Vi skal aktivt jobbe for å drive fram samhold, kunnskap og forståelse for mulighetene i
hele regionen.

-

Vi skal sette den politiske agendaen og gjennom den utøve vår rolle som pådriver og
samfunnsaktør.

Konklusjon
Sekretariatet følger opp med å etablere en dialog med aktuelle samarbeidspartnere.
Det vises til vedtak i HR-sak 26/20 Innkomne søknader om prosjektstøtte og bevilgningen på
kr. 50 000 til forprosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nordland» i regi av Sentrum
Næringshage AS. Videre kontaktes Helgeland Reiseliv og Nordland Bondelag. Det etableres
også kontakt med Helgelandslam AS v/prosjektleder/daglig leder Tove Berre, som vedtatt i
sak 02/20.
Det vil være formålstjenlig i det videre arbeidet å få en oversikt over kommunenes
(strategiske) næringsplaner. Sekretariatet følger opp dette arbeidet med å kontakte
kommunene, eller rådmansforumet, med formål om å få etablert en saling/«workshop».
Sekretariatet starter også en prosess med hensyn til arbeidet med delstrategi «næring».

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
05.11.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
04/20

Tittel
Eventuelt

Ingen saker innmeldt.

-------------------------------------------------------------------

