Møtereferat
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Næring
Scandic Syv Søstre Hotel, Sandnessjøen
02.09.21
Tid: 11:30 – 17:00

Deltakere
NAVN
Hans Gunnar Holand
Siv Aglen
Jørn Clausen
John-Erik S. Johansen
Stig Sørra
Charlotte Olsen

FUNKSJON

Til stede

Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Sekretariatsleder
Rådgiver

x
x
x
x
x
Teams

Forfall

Saksliste
Saksnr.

Tittel

01/21

Referat fra forrige møte

02/21

Visit Helgeland. Reiselivet på Helgeland - erfaringer og muligheter. Orientering
ved Torbjørn Tråslett, daglig leder (på Teams) og Svein Arne Bryggfjell,
styreleder Visit Helgeland.
Inviterte gjester:

Per-Kristian Nystad, Hotel manager, Scandic Syv Søstre
Robert Blomsø, daglig leder, Lovund Skyss AS

03/21

Nordland Bondelag. Dialog og mulige samarbeidsområder. Samtaler med Geir
Jostein Sandmo, organisasjonssjef og Trond Bjørkås, leder, Nordland
Bondelag.

04/21

Utarbeidelse av satsingsområder for næringsutvalget

05/21

Eventuelt

Sandnessjøen, 8. oktober 2021

Stig Sørra (sign.)
Referent/Sekretariatsleder

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
02.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
01/21

Tittel
Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak:
Referat fra møtet 5. november 2020 godkjennes.
Vedtak:
Referat fra møtet 5. november 2020 godkjennes.

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

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
02.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
02/20

Tittel
Visit Helgeland. Reiselivet på Helgeland - erfaringer og muligheter. Orientering
ved Torbjørn Tråslett, daglig leder (på Teams) og Svein Arne Bryggfjell,
styreleder Visit Helgeland.

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Visit Helgeland ved daglig leder og styreleder, er positiv til å opprette en mer formell dialog
med Helgelandsrådet og næringsutvalget.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Visit Helgeland ved daglig leder og styreleder, er positiv til å opprette en mer formell dialog
med Helgelandsrådet og næringsutvalget.

------------------------------------------------------------------Kort resyme fra dialogen:
Det er flere politikkområder hvor både Visit Helgeland og Helgelandsrådet i fellesskap kan
bidra inn i får å nå de strategiske målsettingene som begge organisasjonen har satt.
Områder her kan for eksempel være;
-

Innspill til NTP/RTP og KVU Nord-Norge

-

Politisk påvirkningsarbeid mht tilbudet på de ulike transportplattformene jernbane,
ferje/hurtigbåt, vei og luftfart

-

Rammevilkår for reiselivsnæringen både med hensyn til dialog/samhandling med
kommuner og virkemiddelapparatet

-

Påvirkningsarbeid mht utdanningstilbud innenfor reiselivsfagene både på
videregående og høyere nivå på Helgeland

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
02.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
03/21

Tittel
Nordland Bondelag. Dialog og mulige samarbeidsområder. Samtaler med Geir
Jostein Sandmo, organisasjonssjef (på Teams) og Trond Bjørkåse, leder,
Nordland Bondelag.

Forslag til vedtak:
Orienteringen og innspillene fra Geir Jostein Sandmo og Trond Bjørkås tas til etterretning.
Nordland Bondelag ved organisasjonssjef og leder, er positiv til å opprette en mer formell
dialog med Helgelandsrådet og næringsutvalget.
For eventuell fremtidig bistand mht saksbehandling og hjelp til utredninger henviser Nordland
bondelag til landbrukskontorene og til prosjektleder utmark, ved Nordland bondelag.
Vedtak:
Orienteringen og innspillene fra Geir Jostein Sandmo og Trond Bjørkås tas til etterretning.
Nordland Bondelag ved organisasjonssjef og leder, er positiv til å opprette en mer formell
dialog med Helgelandsrådet og næringsutvalget.
For eventuell fremtidig bistand mht saksbehand og hjelp til utredninger henviser Nordland
bondelag til landbrukskontorene og til prosjektleder utmark, ved Nordland bondelag.

------------------------------------------------------------------Kort resyme fra dialogen:
Det er flere politikkområder innenfor landbrukspolitikken hvor både Nordland Bondelag og
Helgelandsrådet i fellesskap kan bidra inn i får å nå de strategiske målsettingene som begge
organisasjonen har satt.
Mulige områder som ble diskutert i møte var kort oppsummert:
-

Nordland Bondelag svarer på en rekke høringer utsendt fra
departementer/statsforvalteren og prøver her også å påvirke kommuner til å også gi
innspill. Her kan Helgelandsrådet også være en partner og koordinator på vegne av
deltakerkommunen i rådet.

-

Det er god søknad på utdanningstilbudene i Nordland innenfor landbruk og naturbruk.
Utdanning er et viktig politikkområde som har høy prioritet for Nordland Bondelag og
Helgelandsrådet, dette innenfor både videregående- fagskole- og høyere utdanning.
Dette området kan/bør koordineres med Helgelandsrådets utdannings- og
kulturutvalg.

-

For Nordland Bondelag er et viktig fokusområde selvforsyningsgraden i Nord-Norge
og i Nordland. Landbruksaktørenes er også viktige bidragsytere som
beredskapsressurs til storsamfunnet. Også landbruksnæringen rolle mht
kulturlandskapets betydning for en voksende reiselivsnæring er også viktig å få
formidlet.

-

Et viktig element mht FoU-aktivitet og nyskaping er at det er basisproduksjonen som
må være grunnlaget for småskalaproduksjonen og innovasjonen i næringen. Her
finnes det «IBU-midler» i Innovasjon Norge som er søkbare.

-

Nordland Bondelag har begrensede ressurser og er en medlemsorganisasjon for sine
medlemmer. For eventuell bistand i saksbehandling og eventuelle utredninger
anbefaler Nordland Bondelag å benytte kompetansen ved landbrukskontorene. I
tillegg har Nordland Bondelag en prosjektleder/utmark som kan benyttes mht
problemstillinger innen utmarks- og rovviltforvaltning.

-

Et sluttpoeng er at miljø og bærekraft er et grunnleggende element også for
landbruksnæringen i Nord-Norge.

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
02.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
04/21

Tittel
Utarbeidelse av satsingsområder for næringsutvalget.

Forslag til vedtak:

Vedtak:
Saken utsettes. Sekretariatet følger opp dette arbeidet og koordinerer arbeidet i de ulike
utvalgene.
------------------------------------------------------------------Vedlegg:
Mal – satsingsområder (del-strategier) utvalg/komite
Satsningsområder for komite for Utdanning og kultur
Eksempler på strategi og strategi og styringsdokument fra Kongsbergregionen

Saksutredning
Den overordnede strategien for Helgelandsrådet ble vedtatt av Helgeladstinget 18.
september 2020. I forbindelse med arbeidet med denne overordnede strategien ble
Nordnorsk kommunikasjon AS leid inn som prosessveileder.
Strategien er laget med bakgrunn i følgende momenter:
•

Samarbeidsavtalen og vedtekter (vedtatt av kommunene)

•

Arbeidsmøte med arbeidsutvalget (rådets leder, nestleder og fire valgte
representanter fra Helgelandsrådet, i tillegg til daglig leder)

•

Innspill fra Helgelandsrådet (to representanter fra hver av deltakerkommunene, samt
administrasjonen i Helgelandsrådet.

Strategien er knyttet til det samfunnsoppdraget Helgelandsrådet skal innfri. Dette er ikke en
strategi for å «ta» et marked i kommersiell forstand, men skal tydeliggjøre hvorfor vi er til (vår
eksistensberettigelse).
I arbeidet med strategien, er det valgt følgende struktur:
•

Hvor står vi i dag? (Nå-analyse)

•

Hvor ønsker vi å være i fremtiden? (Mål-analyse)

•

Hvordan skal vi komme dit? (Strategi)

I strategidokumentets kapitel 7. Talspersoner og lederfunksjoner, fremgår det at lederne i
utvalgene har ansvaret for å definere egne mål for arbeidete i komiteene/utvalgene.

Konklusjon
Med dette som bakgrunn er det tenkt at utvalgslederen nå skal stå for utarbeidelsen av delstrategiene (satsningsområder) for sitt ansvarsområde. For å lette dette arbeidet har vi fått
utarbeidet en mal, samt at komite/utvalg for utdanning og kultur har utarbeidet en
«pilotutgave» som kan benyttes som et eksempel for de andre komiteene/utvalgene.
Når komiteene/utvalgene har utarbeidet sine satsningsområder har ambisjonen vært å få
presenter disse for det kommende Helgelandstinget i september 2021. Per dags dato er det
kun utvalg for utdanning og kultur som har utarbeidet egne satsningsområder.

Protokoll
Utvalg:
Næring
Møtedato:
02.09.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
05/21

Tittel
Eventuelt

Forslag til vedtak:

Vedtak:
Sekretariatet ser på muligheten for å få til en ekskursjon/bedriftsbesøk med fokus på
havbruksnæringen ila høsten.

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

