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Styret i Namdalskysten Næringsforening 2020
Navn
Sverre-Ottar Nordal
Merethe Dille Løvmo
Tove Torstad
Kristian Lysø
Torfinn Hansvik
Ragnhild Andersen
Håvard Sandnes

Funksjon
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Medlemsbedrift
North Industri AS
Mekon AS
Norsk Fisketransport AS
Williksen Export AS
Moen Marin AS
Sparebank 1 SMN
Sandnes Transport AS

Hovedtall utvikling i perioden
KONTO
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Årsresultat

Regnskap 2020
1 487 725
1 448 296
36 336

Budsjett 2020
1 627 760
1 236 259
42 701

Regnskap 2019
2 004 874
1 883 876
120 998

Generelt
Styret i Namdalskysten Næringsforening baserer årsberetningen på perioden 01.01.20-31.12.20, og
offentlig kjente opplysninger.
Årsberetningen skal inneholde opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
næringsforeningens stilling og resultatet av virksomheten. Den skal rapportere aktivitet og økonomi
og foreta analyse i en videre forstand, som ikke fremgår av årsregnskapet.
Som det fremkommer av oversikt på hovedtall, er det avvik mellom budsjett og regnskap. Et
budsjettmål var å gjennomføre et inntektsbringende messearrangement samt noe høyere inntekt
fra økt antall medlemsbedrifter. Gjennom året viste det seg at et messearrangement ikke lot seg
gjennomføre, og inntekt fra medlemskontingent ble heller ikke så høye som budsjettert. Gjennom
året har det vært fokus på svært stram økonomistyring, som følge av de endrede forutsetningene,
og på tross av bortfall av inntekter styres det mot et marginalt regnskapsmessig overskudd.
Namdalskysten Næringsforenings årsregnskap for 2020 fremlegges med et samlet driftsresultat på
kr. 36 336,-. Regnskapet viser et netto driftsresultat som utgjør 2,4 % av samlede driftsinntekter.
Det er kontroll på næringsforeningas økonomi, men det er ingen tvil om at bortfall av inntekter i
2020 fra ulike arrangement er utfordrende. Samarbeidsavtale med kommunen gir inntekter som
har vært avgjørende i 2020. For varig sikring av næringsforeningas økonomi, er løsningen et større
antall medlemmer. Økonomisk kontroll og styring vil fortsatt ha et sterkt fokus.
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Organisering/Ressurser
Følgende ressurser har vært tilsatt gjennom 2020:
Daglig leder 100 % 01.01.20 – 31.12.20
Daglig leder har kontorplassering på InnovArena, Fjordgata 8.

Styremøter
Årsmøtet 2020 ble avholdt 30. mars via Teams og det er i perioden frem til 11.12.20 avholdt 9
styremøter og 2 arbeidsmøter.

Medlemsmøter
Ingen i 2020 som følge av smittevernsbegrensninger.

Frokostmøter
Temabaserte frokostmøter har etter hvert blitt godt besøkte arrangement i regi av
næringsforeninga. Møtene har vært planlagt i egen regi eller i samarbeid med andre, avhengig av
tema og lokalisering av møtene.
▪
▪
▪
▪

23.januar
23.april
30.april
25.november

Fixrate – Kapitalforvaltning og FramWeb – Beredskap og varsling
Personopplysninger v/Kristin Skillingstad, FYR Utvikling AS
Lederhelse v/Friskgården
Sikkerhetsforedrag v/Storm Landaasen, Telenor

Oppmøtet har variert mellom 15-45 deltakere. Aktivitetsnivået i 2020 for denne møteformen ble
naturlig nok sterkt redusert fom 12. mars ved innføring av svært begrensende tiltak for
gjennomføring av fysiske møter. Alle møtene etter 12. mars ble derfor gjennomført som digitale
møter. Frokostmøtene er en viktig møtearena, og for at denne møteformen skal ha bred
oppslutning og nytteverdiverdi, er det viktig at medlemsbedriftene melder inn ønsker og behov for
at tema og innhold skal bli mest mulig treffsikkert.

Kystbymessa 2020
Arrangementet ble avlyst som følge av Covid-19-pandemien.
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Høringsuttalelser 2020
Som interesseorganisasjon for næringslivet og særlig medlemsbedriftene, er en viktig jobb å levere
høringsinnspill til viktige offentlige planer og planprosesser. I 2020 ble følgende høringsinnspill
sendt direkte fra Namdalskysten Næringsforening:
▪
▪
▪
▪
▪

Høringsuttalelse fra NKNF vedr. NOU 2019 18, skattlegging av havbruksvirksomhet
Høringsuttalelse fra NKNF vedr. inkassovirksomheter
Høringsinnspill til samferdselsstrategi Namdal
Høringsuttalelse fra NKNF vedr. samfunnsplan Nærøysund kommune 2020
Høringsuttalelse fra NKNF vedr. Borgan Frelsøya

I tillegg til disse direkte høringsuttalelsene, har vi bidratt til felles høringsuttalelse fra Region
Namdal vedrørende den videregående skolens tilbudsstruktur samt regjeringens tiltakspakker
gjennom NAT.

Annen møtevirksomhet og deltakelse i 2020
Januar
▪ Trøndelagsmøtet, Scandic Hell, Stjørdal
▪ Fellessamling Næringsvennlig region, Campus Namsos
Februar
▪ Trøndersk Matfestival 2020, Namdalshagen Namsos
▪ Foredrag på medlemsmøte MEF
Mars
▪ Møte Leka kommune
▪ Innlegg SNP 2020-2030 i kommunestyremøtet på Leka
▪ Møte med finansfraksjonen til Høyre på stortinget, InnovArena
▪ Møte med hovedutvalg veg, Trøndelag fylkeskommune, Rørvik
▪ Møte vedr kystsoneplan, InnovArena
▪ Møte i Næringsalliansen for Trøndelag (hver 14.dag i 2020)
▪ Arbeidsmøte Visit Namdal/Trøndersk Matfestival
▪ Næringsberedskapsmøte Nærøysund (hver 14.dag i 2020)
April
▪ Arbeidsmøte Blå Konferanse
▪ Møte i Luftfartsforum
Mai
▪ Møte Trøndelag FK og Næringsalliansen
▪ Dialogmøte Innovasjon Norge og 1.linja i regionen
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▪

Bioøkonomiprosjekt

Juni
▪ Presentasjon til Rørvik Rotary klubb
▪ Statusmøte Lakseveg Nord
▪ Møte med Nærøysund kommune vedr tiltaksplan «Forskjønning 2020»
▪ Årsmøte Skreifestivalen
▪ Samling for Næringsalliansen på Inderøya
▪ Vertskapsmøte, Norveg
Juli
▪ Trøndersk matfestival på hjul i Namdalen
August
▪ Informasjonsmøte ny ro/ro-rute
▪ Dialogmøte Innovasjon Norge
▪ Årsmøte Vegforum
▪ Informasjonsmøte Utdanningsmesse
▪ Kommune/næringslivsbesøk fra Brønnøy
September
▪ Kompetanseforum Namdal, Grong
▪ Stiftelsesmøte Fou Namdal, Leka
▪ Besøk fra Ryfylke Næringshage
▪ Skoleutvalgsmøte, Val Vgs
▪ Foredrag på Sopinfestivalen
▪ Flyplassalliansen, møte med statssekretær for samferdselsministeren
▪ Planleggingsmøte Emploi +1000
Oktober
▪ Evalueringsmøte sommersesongen 2020, Norveg
▪ Workshop «Metro til sjøs»
▪ Dialogmøte med Nærøysund kommune vedr samfunnsplan
▪ Møte med elevgrupper på Val Vgs
▪ Workshop Forfabrikk
▪ Møte med utdanningsutvalget TFK
▪ FoU-stiftelse Namdal
November
▪ Samarbeidsmøte Oi Trøndersk mat & drikke, Sparebank 1 SMN
▪ Ung Restaurant, YNVS
▪ Scenariosamling Trøndelag som opplevelsesdestinasjon 2030
▪ Skoleutvalgsmøte
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Desember
▪ Møte i bedriftsnettverk Emploi +1000
▪ Klimavennlig utvikling av Kråkøya kysthavn og næringsområde

Medlemsutvikling 2020
I perioden 1. april tom 31. juli satte næringsforeninga i gang en kampanje om fritt medlemskap. De
bedriftene som tegnet medlemskap i perioden, fikk tilgang på informasjon og delta på evt
arrangement. Nå ble det som kjent ikke gjennomført fysiske arrangement i perioden, men fem
bedrifter tegnet medlemskap i kampanjeperioden frem til 31.juli og alle ble med videre!
Totalt ble det rekruttert 30 medlemsbedrifter i 2020, med fratrekk av utmeldinger er det ved
utgangen av 2020, 139 medlemsbedrifter. Dette tilsvarer en økning på nesten 22%, noe som er
meget bra. Det er fortsatt et stort potensiale for rekruttering av nye medlemsbedrifter innenfor
ulike bransjer.
Medlemsbedriftene fordeler seg innen følgende størrelseskategorier fordelt på ansatte:
Antall ansatte
2020
Antall
medlemsbedrifter

0-1

1,01 4,00

4,0110,00

10,01 20,00

20,01 50,00

50,01++

Kommuner

Totalt

36

34

27

19

9

12

2

139

Opplæring/kurs
Det ble gjennomført 2 kurs i 2020. Begge kursene ble planlagt etter initiativ og henvendelse fra
medlemsbedriftene.
▪
▪

22. januar ble det gjennomført et dagskurs i
NS8405-07 (Entrepriserett) v/WSP Norge AS
5. og 6.februar ble det gjennomført en
studiesamling for mellomledere, der
Handelshøyskolen BI og INAM var
samarbeidspartnere.

Strategisk Næringsplan (SNP)
Plandokumentet ble behandlet politisk i Nærøysund og Leka kommunestyrer vinteren 2020, og er
meget viktig styringsdokument.
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Året 2020 oppsummert
Ved inngangen til året rådet stor optimisme rundt planlagt aktivitetsnivå og målet var å
gjennomføre et år med flere arrangementer både i regi av næringsforeninga, samt ved deltakelse i
planlegging og gjennomføring av andre.
I løpet av januar ble nyhetsbildet mer og mer preget av et pågående smitteutbrudd, og dette
forsterket seg betydelig gjennom februar. I Norge ble de første tilfellene påvist i slutten av februar
og antallet steg i starten av mars. Frykten for at våre planlagte arrangement ville bli påvirket steg,
og 10. mars ble det derfor besluttet å avlyse årets Skreifestival og næringskonferanse. Etter planen
skulle Skreifestivalen 2020 gjennomføres 18-21. mars, med en større næringskonferanse 1920.mars. Når vi så vet hva som skjedde 12.mars, var dette en riktig avgjørelse, og sparte
næringsforeninga for svært store utgifter. Kystbymessa 2020 ble også etter hvert avlyst som følge
av dette.
Næringsforeninga inntok som følge av pandemien, en informasjonsrolle, der det daglig/ukentlig ble
sendt ut oppdateringer på e-post til medlemsbedriftene med informasjon om utvikling,
restriksjoner, tiltakspakker og lokale forhold.
Det ble i mars 2020 nedsatt en beredskap/samarbeidsgruppe for næringslivet i samarbeid med
kommunen og møtefrekvensen har gjennom hele året vært 1-3 møter i måneden samt oppfølging
mellom de faste møtetidspunktene.
Næringsalliansen for Trøndelag (NAT) har også vært en meget nyttig allianse for næringsforeninga,
både med tanke på erfaringsutveksling, men også en arena for innspill til regjeringas oppfølging av
de statlige tiltakspakkene. Møtefrekvensen fra 12. mars har vært hver 14.dag, og dette vil fortsette
inn i 2021. Direkte innspill på utfordringer fra medlemsbedriftene er løftet inn, og vi har fått
nødvendig oppslutning sammen med alle næringsforeningene i Trøndelag. Til orientering er NAT
den organisasjonen som har sendt inn flest innspill til regjeringa gjennom 2020!
Våren 2020 ble det sammen med kommunen utviklet en kampanje for å
sette søkelys på betydningen av lokal handel. «Handle nært i Nærøysund»,
har som mål å få øynene opp for viktigheten av å ha et bredt tilbud lokalt.
Lokale bedrifter bidrar mye lokalt. De støtter idrettslag, kor og korps. De gir
deg mulighet til å handle det du trenger lokalt, ofte slik at du kan få det
umiddelbart når du trenger det. De bidrar dessuten til viktige arbeidsplasser
som kan bidra til videre vekst og utvikling i kommunen. Et godt og variert
lokalt handels- og servicetilbud er viktig for å gjøre Nærøysund og resten av regionen attraktiv når
øvrige lokale bedrifter skal rekruttere nye medarbeidere.
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Dette medførte at nettsiden til næringsforeninga ble utviklet, og de aktørene som så langt har blitt
med, blir vist frem med både tekst, bilde og videointervju. Denne kampanjen er ikke avsluttet, så
her er det absolutt anledning for flere å ta kontakt.
Forskjønning 2020, ble sammen med
kommunen igangsatt i juni 2020. Hensikten
med aksjonen var å skape attraktivitet,
trivsel, stolthet og eierskap til
heimkommunen. Her ble lokale ildsjeler,
næringsaktører, frivillige og andre med
interesse for å ta vare på omgivelsene løftet
fram. Sommeren 2020 ble jo tidlig utpekt til å
bli året for Norgesferien, og vi forventet at
mange ville ta turen til vår region. Det ble
bevilget 750 000,- fra Nærøysund kommune,
nettopp for å legge inn en stor innsats for å utvikle velstelte områder med beplantning,
gressklipping og søppelplukking. Planen var også å få laget en enhetlig utforming av søppelkasser og
sittebenker.
Vi fikk til mye i løpet av noen korte sommeruker, det kunne vi tydelig se både det som ble utført av
kommunen, men også fra private. Lærdommen fra innsatsen er imidlertid at planlegging må
igangsettes på et mye tidligere tidspunkt enn i juni. Målet er at i 2021 skal innsatsen økes, og at
innbyggere, næringsliv og kommuner i hele regionen skal involveres.

Trøndersk matfestival ble også på lik linje med andre
publikumsarrangement avlyst i den tradisjonelle formen.
Arbeidsgruppen for den namdalske deltakelsen på matfestivalen,
endret imidlertid planen, fra å delta i Trondheim, til en utgave der
hele Namdalen skulle få oppleve våre lokalmatprodusenter. På
svært kort tid, ble det planlagt et arrangement som fikk navnet
«Trøndersk matfestival på hjul i Namdalen». Ambisjonene for hvor
dette skulle foregå var høye, en det ble etter hvert lagt opp til 3
lokasjoner. Rørvik, Namsos og Lierne.
På Rørvik ble arrangementet gjennomført 29.juli, samtidig med
anløp av sommerens eneste cruisebåt, som i utgangspunktet
hadde planlagt 6 anløp til Rørvik.

Blå konferanse 2020 ble planlagt med tanke på at smittevernstiltakene skulle lette, og utviklingen
frem til sommeren var i riktig retning. Programmet som kom på plass inneholdt et tema og
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bidragsytere som var meget interessante. Som kjent utviklet smittesituasjonen seg i løpet av
tidlighøsten, og arrangementskomiteen måtte ta den tunge beslutningen om å avlyse.
Kraftsituasjonen i og rundt Nærøysundet, har vært et gjennomgående tema for næringsforeninga
siden 2018. Som kjent er det gjort store investeringer for klargjøring av næringsarealer på Kråkøya,
Purkholmen, Marøya og Kråmyra. Disse arealene har og vil få en viktig rolle for fremtidig
næringsaktivitet i regionen. For at disse arealene skal fylles med verdiskapende aktivitet, er det
viktig at infrastruktur ikke blir en flaskehals. Både vei, vann og strøm er i den forbindelse svært
viktige elementer for å utløse potensialet.
I starten av 2020 ble det sendt inn en søknad til Miljødirektoratet knyttet til klimasatsmidlene.
Næringsforeninga var da en av flere partner i prosjektet som hadde til hensikt å få avklart følgende
3 punkter:
1. Fleksibel planlegging for teknologi i rask utvikling
2. Ny energiforsyning til bærekraftige og effektive logistikkløsninger
3. Markedskartlegging
Denne søknaden kom dessverre ikke ut med
et positivt vedtak, og plan B ble iverksatt. Den
gikk ut på at vi definerte et mer begrenset
forprosjekt som fikk navnet «Klimavennlig
utvikling av Kråkøya kysthavn og
næringsområde». Her ble næringsforeninga
prosjekteier og søkte Nærøysund kommune
og Trøndelag fylkeskommune om finansiering.
Søknaden ble positivt mottatt og fikk totalt kr.
600 000,- fordelt på 50/50 fra kommune og fylkeskommune.
Trøndelag fylkeskommune vedtok i siste fylkesting for 2019 at det skulle igangsettes arbeid for å få
realisert vegprosjektet Lakseveg Nord. Namdalskysten Næringsforening ble utnevnt til å sitte i
prosjektets referansegruppe sammen med medlemsbedriften Sandnes Transport og terminal
v/Håvard Sandnes. Det er avholdt 2 prosjektmøter i 2020.

Rørvik 16. februar 2021

Sverre-Ottar Nordahl
Styreleder
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