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1. Bakgrunn
1.1 Bakgrunn for omstillingsarbeidet
Kommunene Namsskogan og Røyrvik har de siste ti årene opplevd jevn nedgang av antall
innbyggere og arbeidsplasser. Andelen av eldre er økende, og en stadig større andel av
arbeidsføre pendler ut av kommunene.
Sysselsettingen har utviklet seg negativt de siste årene og det er begrenset tilgang på
kompetent arbeidskraft i regionen. Arbeidsmarkedet er relativt ensidig; offentlig sektor og byggog anleggsvirksomhet utgjør en stor andel av total sysselsetting. SSBs sentralitetsindeks viser
videre at Namsskogan er blant landets minst sentrale kommuner med hensyn til arbeidsplasser,
handel og servicetilbud.
Trøndelag fylkeskommune er tildelt omstillingsmidler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til omstillingsarbeid i Røyrvik fra 2021. I tillegg har fylkeskommunen meldt
inn et omstillingsbehov til KMD for Namsskogan fra 2022. Forutsetningen for tildelingen av
omstillingsmidler fra fylkeskommunen er at arbeidet organiseres i et tett samarbeid mellom de
to kommunene.
For å motvirke sårbarhet i næringslivet og styrke arbeidsplassmuligheter lokalt, har Røyrvik og
Namsskogan kommune valgt å samle seg om en ekstraordinær innsats for næringsutvikling
lokalt og i regionen. Kommunene har derfor besluttet å gjennomføre omstillingsarbeidet i et
felles nyetablert selskap, Børgefjell utvikling AS.
Det er tidligere utarbeidet Omstillingsplan og Handlingsplan for henholdsvis Røyrvik og
Namsskogan, hvor prioritering av innsats og ressursbruk er beskrevet. I forbindelse med
etableringen av Børgefjell utvikling og felles ledelse av omstillingsarbeidet i kommunene, er de
tidligere planene samlet til én felles Omstillingsplan. Den gjeldende perioden for Omstillingsplan
er 2022 til 2026. Det vil utarbeides årlig Handlingsplan i samme periode.
I det videre dokumentet omtaler vi Røyrvik og Namsskogan samlet som Øvre Namdal.

Børgefjell utvikling

Omstillingsplan 2022-2026

3

1.2 Analyser og innspill som grunnlag for
prioriteringer i Omstillingsplan
Det foreligger en konsekvensanalyse som er utført av Trøndelag fylkeskommune i begge
områdene. I tillegg er det utarbeidet en utviklingsanalyse og gjennomført aktiviteter for å få
innspill og engasjement fra lokalt næringsliv og befolking i begge kommuner. Dette utgjør
kunnskapsgrunnlaget for valg av mål, innsatsområder og ressursbruk i Omstillingsplan.
Hovedtrekkene fra arbeidet er presentert under.

1.2.1 Namsskogan
Følgende aktiviteter er gjennomført for kunnskapsutvikling og mobilisering i Namsskogan:
● Sårbarhetsanalyse – Konsekvensberegning knyttet til befolknings- og næringsutvikling i
Namsskogan
● Utviklingsanalysen i Panda – Anbefalinger av prioriterte bransjer og områder hvor
Namsskogan kan ha potensial og behov for næringsutvikling
● Digital spørreundersøkelse – 21 respondenter svarte på spørsmål knyttet til
konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som tilrettelegger
● Dybdeintervju – 20 intervjuer med representanter fra innbyggere, næringsliv, kommune,
nabokommuner, Trøndelag fylkeskommune og Namdal Regionråd. Det ble stilt spørsmål
om Namsskogans komparative fortrinn for næringsutvikling, kommunens styrker,
svakheter, muligheter og trusler, utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv og
personer som kan bidra i omstillingsarbeidet
● Digitale folkemøter – Deltakelse på over 160 personer, fordelt på to møter. Deltakerne
fikk presentert resultater fra undersøkelsene og en grov skisse til Omstillingsplan for
Namsskogan. Deretter ble det gitt innspill på innsatsområder, prosjekter og mål for
omstillingsarbeidet
Identifiserte muligheter fra analyse- og innspillsarbeidet:
● Knoppskyting og videreutvikling av etablert næringsliv
● Satsing på boligbygging som vil utløse sysselsetting og øke tilbudet i boligmarkedet
● Utvikling av reiselivsnæringen inkludert hytte- og fritidsmarkedet samt tilbudet innen jakt,
fiske og friluftsliv
● Satsing på sentrale virksomheter som Namsskogan Familiepark og Totalprosjekt
Namsskogan, som innen hver sin bransje kan bidra til ny næringsaktivitet
● Rekrutterings- og kompetanseheving gjennom å koble ungdom, lærlinger og studenter
tettere på næringslivet
● Økt aktivitet og nye muligheter for regional bygg- og anleggsnæring i forbindelse med
plasseringen langs E6 og utbedring av veien fra Grong til Nordland
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● Styrke kommunen som samfunnsutvikler
● Utvikle Namsskogan i et regionalt perspektiv og arbeidsplasser på tvers av
kommunegrenser
● Gode oppvekstsvilkår, trygge lokalsamfunn, vakker natur og god dugnadsvilje
Identifiserte hovedutfordringer fra analyse- og innspillsarbeidet:
●
●
●
●
●
●

Lite samarbeid og nettverksbygging mellom lokale bedrifter
Svak kultur for innovasjon og nyskaping
Avgrenset og lite variert boligmarked
Mangel på tilgjengelig og kompetent arbeidskraft
Avgrenset og lite variert næringsliv
Aldrende befolkning

Fullstendig dokumentasjon av kunnskapsgrunnlaget for Namsskogan kommune er vedlagt i
eget dokument: vedlegg 1.1 – Sårbarhetsanalyse Namsskogan 2020 og vedlegg 1.2 Utviklingsanalyse Namsskogan 2021.

1.2.2 Røyrvik
Følgende aktiviteter er gjennomført for kunnskapsutvikling og mobilisering i Røyrvik:
•
•
•

•

•

Sårbarhetsanalyse – Konsekvensberegning knyttet til befolknings- og næringsutvikling i
Røyrvik
Utviklingsanalysen i Panda – Analysen baserte seg på samme metodikk og hadde
samme hensikt som for Namsskogan
Digital spørreundersøkelse – 55 respondenter svarte på spørsmål knyttet til
konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som tilrettelegger. Egen e-post
ble sendt til kommunepolitikere og kommuneadministrasjon.
Dybdeintervju – 20 intervjuer med representanter fra næringsliv, kommune,
nabokommuner, Trøndelag fylkeskommune og Namdal Regionråd, og befolkning for
øvrig. Respondenter ble spurt om Røyrviks komparative fortrinn ifm. næringsutvikling;
kommunens styrker, svakheter, muligheter og trusler; utviklingsmuligheter for
eksisterende næringsliv; og om enkeltpersoner som er særlig egnet til å bidra i
omstillingsarbeidet
Innspillsmøte – Deltakelse på over 50 personer, gjennomført i kantinen på skolen. Møte
nr. 2 var planlagt 12. mars, men ble avlyst på grunn av myndighetenes nedstenging.
Deltakerne ble presentert resultater fra undersøkelsene og en grov skisse til
Omstillingsplan for Røyrvik. Deretter ga deltakerne innspill på innsatsområder, prosjekter
og mål for omstillingsarbeidet
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Identifiserte muligheter fra analyse- og innspillsarbeidet:
•
•

Naturgitte fordeler knyttet til naturen og naturressurser – satsing på
opplevelsesnæring/reiselivsnæring og mineralnæring
Eksisterende næringsliv, særlig knyttet til IKT og primærnæring inkl. videreforedling

Identifiserte hovedutfordringer fra analyse- og innspillsarbeidet:
• Begrenset næringsliv med få lokale arbeidsplasser
• Stor andel sysselsetting innen offentlig sektor, 54%, som er den høyeste andelen i
Trøndelag
• Betydelig nedgang i antall private arbeidsplasser de siste 10 årene
• Et svekket næringsliv, og kommune med få utviklingsressurser, gir næringslivet svak
utviklingsevne
• Aldrende befolkning
• Stor utpendling
• Befolkningsnedgang
• Lavt utdanningsnivå
Fullstendig dokumentasjon av kunnskapsgrunnlaget for Røyrvik kommune er vedlagt i eget
dokument: vedlegg 1.3 – Sårbarhetsanalyse Røyrvik 2020 og vedlegg 1.4 - Utviklingsanalyse
Røyrvik 2021.
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2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet
2.1 Visjon for omstillingsarbeidet
For å lykkes med omstillingsarbeidet, må Børgefjell utvikling ha fokus på mobilisering av lokalt
og regionalt næringsliv. Gode resultater forutsetter godt samarbeid mellom bedrifter og
lokalsamfunn. Satsingen bygger på lokale fortrinn og muligheter for et vellykket ekstraordinært
næringsutviklingsarbeid. Naturbaserte næringer vil være viktig i omstillingsarbeidet.
Visjonen for omstillingsarbeidet på Børgefjell utvikling er:
Et naturbasert næringsliv i vekst, for en levende fjellregion

2.2 Hovedmål
Hovedmålet til omstillingsarbeidet er å bidra til:
● Å sikre og skape 80 arbeidsplasser
● Et mer robust og variert næringsliv
● Økt utviklingsevne i næringsliv og kommunene

2.3 Resultatmål
Arbeidsplasser
● Antall sikrede eller nye arbeidsplasser skapt i omstillingsperioden, fordelt på år:
Prioriterte innsatsområder/år:
Sum arbeidsplasser pr. år

2022
12

2023
19

2024
20

2025
18

2026
11

Sum
80*

* Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter, ved hjelp av
prosjektlederrapporten. Rapporten er en del av prosjektleders sluttrapport til leder for
omstillingsarbeidet. Det er altså̊ de arbeidsplassene omstillingsprogrammet bidrar til å sikre og
skape gjennom å støtte enkeltprosjekter, som skal regnes med (telles brutto).
Robust næringsliv
● Økt økonomisk lønnsomhet i bedriftsporteføljen – aktører som har mottatt økonomisk
tildeling eller annen bistand fra omstillingsprogrammet
● Antall nye bedrifter skapt i eksisterende og nye bransjer
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Økt utviklingsevne
● Antall utviklingsprosjekter og tiltak samt søknader til det ordinære virkemiddelapparatet
● Styrke kommunen som tilrettelegger og utvikler for lokalt næringsliv
● Bidra til å realisere mål i kommuneplan, strategisk næringsplan og andre lokale planverk

2.4 Effektmål
Effekten av et vellykket omstillingsarbeid vil være et konkurransedyktig næringsliv og
bærekraftig samfunn i et regionalt perspektiv. Det vil gi impulser til videre vekst og optimisme,
økt kompetanse og et mer attraktivt samfunn for eksisterende og mulige nye innbyggere.
Følgende utvalgte kriterier skal måles for å vurdere effekten av omstillingsarbeidet:
Generelle effektmål
● Befolkningsutvikling og demografi
Konkrete effektmål
● Vekst i private arbeidsplasser og økning i omsetning
● Økning i andel lønnsomme foretak
● Samlet omsetning og resultat i de bedriftene som er en del av omstillingsprogrammets
porteføljebedrifter
Effektene måles ved bruk av data fra SSB og Panda-verktøyet. Dette omfatter
befolkningsutvikling, demografi og økonomisk utvikling i lokale bedrifter. Effektene fra
omstillingsarbeidet vil kunne måles midtveis i omstillingsperioden og etter avsluttet
omstillingsarbeid.
Effektmålene må ikke forveksles med årlig innrapportering av resultater fra omstillingsarbeidet.
Den årlige rapporteringen skjer fra omstillingsprogrammet til Trøndelag fylkeskommune og KMD
via Innovasjon Norge.
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3. Valg av innsatsområder
Analysearbeidet konkluderer med seks prioriterte innsatsområder. De valgte innsatsområdene
har potensial for videre utvikling og vekst, og bidrar til å nå målene for omstillingsarbeidet i Øvre
Namdal. Valg og prioritering av innsatsområder kan endres, basert på erfaringer og
resultatoppnåelse gjennom omstillingsperioden.
Prioriterte innsatsområder:
1. Nytt næringsliv – Nyskaping og gründervirksomhet
2. Eksisterende næringsliv – Nyskaping og vekst i etablerte virksomheter
3. Reiseliv – Styrket tilbud innen overnatting, mat og opplevelser
4. Kompetanse – Bedriftsrettede kompetansetilbud og -tiltak
5. Attraktivitet for næringslivet – Tilretteleggende tiltak for næringsutvikling
6. Kultur og samfunn – Tilrettelegging og utvikling av en sterk innovasjons- og
etablererkultur gjennom tiltak for både ungdommer og voksne
Omstillingsprogrammet skal arbeide for å utvikle møteplasser og nettverk, stimulere til økt
bedriftsrettet samarbeid og være en diskusjonspartner overfor næringslivet i regionen.
Omstillingsarbeidet skal ha et regionalt perspektiv og prioritere bærekraft og digitalisering i
utforming av prosjekter. For alle innsatsområder vil det avsettes midler til kompetansehevende
tiltak og finansiering av utviklingsprosjekter som bedriftene kan motta tilskudd til å realisere.

3.1 Arbeidsplassmålet fordelt på innsatsområder
Hvert innsatsområde har årlig periodiserte arbeidsplassmål:
Innsatsområde/ år
Nytt næringsliv
Eksisterende næringsliv
Reiseliv
Sum arbeidsplasser pr år
Kompetanse**
Attraktivitet for
næringsliv**
Kultur og samfunn**

2022
0
7
1
8
-

2023
2
14
4
20
-

2024
5
12
4
21
-

2025
4
12
3
19
-

2026
2
8
2
12
-

Sum*
13
53
14
80
-

-

-

-

-

-

-

* Arbeidsplassmålene er i stor grad målsatt lineært, uten at resultatene nødvendigvis vil følge
samme utvikling. Måltallene må derfor oppfattes som «budsjetterte arbeidsplasser».
** Innsatsområdet «Kompetanse», «Attraktivitet for næringslivet» og «kultur og samfunn» vil
ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal understøtte de andre innsatsområdene.
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3.2 Strategier for innsatsområdene
For hvert innsatsområde er det flere og ulike strategier. Disse angir ulike måter å nå målene på
for det aktuelle innsatsområdet og gjelder for hele omstillingsperioden. Strategiene er listet opp
alfabetisk og skal ivaretas i årlig Handlingsplan. Dersom det utvikles nye strategier senere i
omstillingsperioden blir disse tildelt neste ledige bokstav.

3.2.1 Nytt næringsliv
Analyser bekrefter at både Røyrvik og Namsskogan har et relativt ensidig næringsliv og færre
nyetableringer enn gjennomsnittet i Trøndelag. Omstillingsprogrammet vil derfor ha økt fokus og
innsats innenfor nyskaping og gründervirksomhet. Nyskapingsarbeidet skal gjennomføres i nært
samarbeid med kommunenes næringsapparat, Namsskogan Utvikling, Bolystprosjektet i
Namsskogan, Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune.
Innsatsområdet inkluderer alle næringer, men med særlig vekt på mindre SMB-bedrifter (små
og mellomstore bedrifter) samt nyetableringer innen handels- og servicetilbud og
reiselivsnæringen.
Øvre Namdal er rik på naturressurser, særlig mineraler, men også skog, beitearealer og snø.
Disse næringsområdene blir derfor en viktig prioritet innenfor innsatsområdet Nytt næringsliv.
Mineralnæring er et samlebegrep for bedrifter som produserer og/eller videreforedler metallisk
malm, industrimineraler, naturstein og byggeråstoffer som pukk, grus og tilslag.
I Øvre Namdal ligger Joma-forekomsten og tidligere Skorovas gruver, som begge inneholder
svovelkis. Gruvedriften i kommunene var tidligere utstrakt og representerte mange
arbeidsplasser. Det er over flere år arbeidet med oppstart av ny gruvedrift i Røyrvik, og
kommunen har vært en viktig aktør i dette arbeidet. Det vil være naturlig at omstillingsarbeidet
støtter opp under disse planene. Samtidig må en være oppmerksom på at dette vil være
arbeidsplasser som ligger flere år fram i tid, og som er kapitalkrevende. Røyrvik kommune vil
gjennom omstillingsarbeidet være en aktiv part, og ikke pådriver i etablering av ny gruvedrift.
Effektmål:
● Skape kultur for næringsutvikling og nyskaping som bidrar til nyetableringer og en mer
variert næringsstruktur
● Arbeidsplassvekst gjennom nyetableringer og etablering av stedsuavhengige
arbeidsplasser
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Resultatmål:
● Syv nyetableringer
● 13 helårs arbeidsplasser som viser evne til vekst og verdiskaping. Fordelt på år:
Innsatsområde/
år
Nytt næringsliv –
nyetableringer
Nytt næringsliv –
arbeidsplasser

2022

2023

2024

2025

2026

Sum

0

2

3

1

1

7

0

2

5

4

2

13

Strategi:
A.
B.
C.
D.

Nettverk – Etablering av møteplasser for idé- og forretningsutvikling
Bedriftsutvikling – Bistå og støtte gründere til nyetableringer
Helhetlige tilbud – Tilby tjenester fra et helhetlig virkemiddelapparat
Nyskapingsmuligheter – Initiere bedriftsetableringer gjennom kartlegging av muligheter
og behov innen handel-, service- og tjenestenæringene. Kartlegge mulighetene for
etablering gjennom knoppskyting fra etablert næringsliv
E. Mineralnæring – Legge til rette for og sikre bærekraftig industriell gruvevirksomhet
F. Friluftsliv – Støtte opp under utvikling av et naturbasert friluftsliv

3.2.2 Eksisterende næringsliv
Kommunene vurderes å ha stort potensial for vekst og utvikling av eksisterende næringsliv.
Bygg- og anleggsbransjen er vurdert som den enkeltnæringen med størst vekstpotensial i
Namsskogan. Totalprosjekt Namsskogan AS er en viktig aktør i denne sammenheng, som kan
bidra til å utvikle nye forretningsområder og skape nye arbeidsplasser. I Røyrvik er det spesielt
områder knyttet til naturressurser som vurderes å ha stort potensial for utvikling. Dette vil derfor
vektlegges i planene for omstillingsarbeidet.
Prosjekter innenfor tilleggsnæringer i landbruket kan være aktuelle for omstillingsprogrammet
og inngår i innsatsområdet.
Omstillingsprogrammet skal bistå bedrifter i å utarbeide strategiske planer og prioritere
utviklingsaktiviteter.
Innsatsområdet er bransjeuavhengig.

Børgefjell utvikling

Omstillingsplan 2022-2026

11

Effektmål:
● Et mer robust og allsidig næringsliv basert på bærekraftig vekst, nye forretningsområder
og flere markeder
Resultatmål:
● 12 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden, hvorav minst fem er
samarbeidsprosjekt med regionale aktører.
● 53 helårs arbeidsplasser innen eksisterende bedrifter. Fordelt på år:
Innsatsområde/år
Bedriftsutviklingsprosjekter
Nye arbeidsplasser i
etablert næringsliv

2022
2

2023
3

2024
3

2025
3

2026
1

Sum
12

7

14

12

12

8

53

Strategi:
G. Bedriftsrettede tiltak – Tilrettelegge for utviklingsaktiviteter i bedrifter med utgangspunkt i
ideer fra bedriftene
H. Proaktivt arbeid – Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter
I. Nettverk- og leverandørsamarbeid – Etablere nye, og bidra til å utvikle og beholde
nettverk- og leverandørsamarbeid for å styrke konkurransekraften gjennom samarbeid
J. Kompetansenettverk – Legge til rette for økt kjennskap til kompetansemiljøer og
samarbeidsmuligheter i og utenfor regionen
K. Bransjeutvikling innenfor bygg og anlegg – Utvikle flere lønnsomme arbeidsplasser innen
bygg- og anleggsbransjen, og bistå aktører med å utarbeide felles tilbud i
anbudskonkurranser

3.2.3 Reiseliv
Innsatsområdet Reiseliv omfatter overnatting, mat og opplevelser. Disse vurderes å ha
utviklingspotensial både enkeltvis og samlet.
Fra analysearbeidet fremkom det at natur, naturopplevelser, snø og merkevaren Børgefjell
utgjør noen av Røyrviks fremste konkurransefortrinn. Den samiske kulturen og historien anses
også å kunne gi gode muligheter for næringsutvikling og lokal verdiskaping. Dette må
implementeres og bli en del av satsingen.
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Økt grad av foredling og småskala matproduksjon – som produksjon av ost og andre
melkeprodukter, foredling av kjøtt og landbasert fiskeoppdrett – anses som spesielt viktig for
verdiskapingspotensialet i regionen. Samtidig vil økt matforedling bidra til å understøtte det
lokale reiselivet, og gi kommunen flere attraksjoner å spille på.
Aktørene er mange og små. For å best utnytte konkurransefortrinnene knyttet til lokal
matproduksjon og naturopplevelser, og skape synergier mellom selskapene, er det viktig at det
tilrettelegges for samarbeid. Det anbefales å bistå opplevelsesnæringen i å avdekke behov og
etterspørre kunnskap, kompetansehevende tiltak og samarbeidstiltak i regionen, samt initiere
og gjennomføre ulike tiltak.
I Namsskogan rettes et særlig fokus på å bevare og utvikle Familieparken som navet og
motoren i reiselivsnæringen. Utvikling av Skorovas Fjellandsby vurderes også som viktig for økt
verdiskaping innen bransjen, med potensial for store ringvirkninger.
Namsskogans sin beliggenhet i nord-sør aksen langs E6 er også en viktig konkurransefaktor for
å nå målene i omstillingsarbeidet. Reiselivsaktørene må derfor kunne tilby differensierte
overnattingstilbud med god kapasitet, attraktive serveringssteder og et bredt opplevelsestilbud
for å utnytte sin strategiske beliggenhet.
Regionen har med sine store fjell- og skogområder et særlig potensial knyttet til å utvikle
forretningsmuligheter innen jakt og fiske. Det anses som avgjørende at eksisterende tilbud
forbedres samtidig som man ser på muligheter for nye tilbud.
Prosjekter og satsinger innenfor innsatsområdet Reiseliv skal skje i samarbeid med Visit
Namdalen, Trøndelag reiseliv og andre regionale initiativ.
Effektmål:
● En attraktiv helårs reiselivsdestinasjon med flere profesjonelle og fulltids arbeidsplasser
● Et økt antall besøkende og overnattingsdøgn
Resultatmål:
● Fire bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden
● 10 prosjekter knyttet til kompetanseutvikling og samarbeid gjennomført i
omstillingsperioden
● Ni sikrede og nye helårs arbeidsplasser i reiselivsnæringen. Fordelt på år:
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Innsatsområde/år
Bedriftsutviklingsprosjekter
Kurs og kompetansehevende tiltak
Nye arbeidsplasser i
reiselivsnæringen

2022
1

2023
1

2024
1

2025
1

2026
0

Sum
4

2

3

2

2

1

10

1

4

4

3

2

14

Strategi:
A. Overnattingstilbud – Øke overnattingstilbudet
B. Serveringstilbud – Tilrettelegge for utvikling og salg av lokal mat og bespisning
C. Helhetlige opplevelser – Utvikle opplevelsestilbud for helårsdrift i samarbeid med
regionale aktører som tilbyr jakt- og fiskeopplevelser. Dette innebærer å legge til rette for
samarbeid mellom bedrifter
D. Attraktiv reiselivsdestinasjon – Utvikle kvalitetsopplevelser, øke synligheten i
reiselivsmarkedet og gjøre det enklere for den reisende å finne informasjon, bestille, og
besøke kommunen

3.2.4 Kompetanse
Kompetanse for bedrifter og ansatte er en svært viktig faktor for å styrke konkurransekraften for
bedriftene. Kompetanse er derfor gjennomgående for alle innsatsområdene i Omstillingsplan.
Innsatsområdet dekker generelle kurs og tiltak for alle bedrifter, men kan være spesifikk for
bransjer og de andre innsatsområdene i planen.
Effektmål:
● En kompetent arbeidsstyrke som er tilpasset bedriftenes behov for kontinuerlig
forbedring, uavhengig av bransje
● Et utdanningstilbud tilpasset behovet for kompetanse og arbeidskraft i lokalt næringsliv
● Økt fag- og utviklingskompetanse i kommune og næringsliv
● Økt kjennskap til kompetansekrav i bedriftene
Resultatmål:
● Kartlagt kompetansebehov og -tilgang i arbeidsmarkedet
● Gjennomført fire relevante kurs- og utdanningstilbud i omstillingsperioden
● Økning av antall lærlingeplasser i kommune og næringsliv i omstillingsperioden
● Informasjon om lokalt næringsliv og arbeidsplasser
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Strategi:
E. Konkurransedyktig næringsliv – Øke kunnskap om løpende og fremtidig
kompetansebehov blant bedriftene, ledere og ansatte
F. Kompetansehevende tiltak – Tilby kurs for kompetanseheving og sertifiseringer, herunder
initiering og gjennomføring av tiltak i samarbeid med relevante FoU-miljø
G. Fremtidens arbeidsplasser – Tilrettelegge for flere traineeordninger og lærlingeplasser
samt næringsorientert utdanningstilbud i vgs.
H. Nettverkstilbud – Tilrettelegge for samarbeid og god ressursutnyttelse gjennom felles
kompetansehevende tiltak

3.2.5 Attraktivitet for næringslivet
Kommunenes rolle er å sørge for gode rammebetingelser for lokalt næringsliv. Innsatsområdet
Attraktivitet for næringslivet innebærer å kunne tilby næringslivet gode og relevante tjenester.
Næringslivet etterlyser felles møteplasser for næringsutvikling, og flere boligtilbud. I tillegg er
det behov for å bygge opp en sterk utviklingskultur for å lykkes med å etablere nye og
lønnsomme arbeidsplasser. Innsatsområdet må koordineres og gjennomføres i samarbeid med
Bolystprosjektet i Namsskogan og andre private og offentlige aktører.
Omstillingsprogrammet vil fremskaffe nødvendig kunnskapsgrunnlag for å avdekke behov og
initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet er svært viktig for å skape en varig
endringskultur og positiv utvikling i Øvre Namdal.
Effektmål:
● Et utviklingsorientert lokalsamfunn og næringsliv med kultur for samarbeid og nyskaping
● En attraktiv region å drive næringsvirksomhet i
Resultatmål:
● Kommunale planer som er relevant for næringslivet, er oppdatert
● Prosjekter og tiltak for forbedring av næringsarbeidet internt i kommunen er gjennomført
● Næringsarealer med nødvendig infrastruktur er utviklet
Strategi:
I. Næringsvennlig kommune – Styrke kommunene sin rolle som tilrettelegger og
samarbeidspartner for lokalt og regionalt næringsliv
J. Kommunal tilrettelegging – Utvikle og oppdatere aktuelle kommunale planer.
K. Boligmarked – Iverksette prosjekt for utvikling av botilbud i kommunene
L. Nettverk og samarbeid – Legge til rette for økt samarbeid og utviklingskultur mellom
bedrifter og samfunn
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3.2.6 Kultur og samfunn
Innsatsområdet dekker tilrettelegging for og utvikling av en sterk innovasjons- og
etablererkultur, ungdomssatsing, utbedrede sosiale møteplasser og andre tiltak som vil styrke
bostedsattraktivitet.
Namsskogan og Røyrvik har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste ti årene. Den
demografiske utviklingen i regionen viser en aldrende befolkning, og det er få innbyggere. For å
motvirke den negative utviklingen i kommunene blir det viktig å gjøre området til et attraktivt
sted å drive bedrift, besøke og bo. Det krever utvikling av lønnsomme bedrifter og
arbeidsplasser, gode offentlige tjenester og sosiale møteplasser.
Området har en stor populasjon samer, som gjennom flere hundre år har satt sitt preg på kultur,
språk, tradisjoner, og næringsvirksomhet. Omstillingsarbeidet må legge opp til å styrke
bostedsattraktiviteten ytterligere for samisk befolkning, og dermed også styrke grunnlaget for
samisk næringsaktivitet.
I tillegg må det arbeides med å profilere fjellregionen som et fremtidsrettet og bærekraftig
samfunn. Verdiskapning og ny forretningsvirksomhet skal ikke slite på naturressursene; naturen
skal komme både innbyggere og innflyttere til gode.
Effektmål:
● En attraktiv kommune å besøke, flytte til og bo i
● Et inkluderende lokalsamfunn med høy verdiskaping og bostedsattraktivitet
Resultatmål:
● Gode kommunale tjenester og fritidstilbud er etablert
● Lokale arrangementer og kulturtilbud er gjennomført
● Omdømmestrategi og tiltak for regionen som bo-, arbeids- og besøkskommune er utviklet
Strategi:
M. Kommunale tilbud – Være en pådriver for gode kommunale tjenester, folkehelse og
fritidsaktiviteter.
N. Bostedsattraktivitet – Bidra til å bygge kultur for fellesskap, samarbeid og et aktivt
lokalsamfunn. Herunder øke attraktiviteten for samisk befolkning gjennom å styrke og
utvikle samisk kultur, språk og tradisjoner.
O. Omdømmebygging – Utvikle riktig og nytenkende profilering og markedsføring av
kommunen som bo-, arbeids- og besøkskommune.
P. Rekruttering og tilflytting – Oppfølging av utflyttere, markedsføring av lokale bedrifter
mot ungdom, studenter og ferdigutdannede. Motivere til entreprenørskap og innovasjon
gjennom hele oppvekstløpet.
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4. Organisering av omstillingsarbeidet
Prosjekt- og styringsgruppen foreslår etablering av et felles omstillingsselskap for Namsskogan
og Røyrvik kommuner. Et felles omstillingsselskap er i tråd med vedtak i hovedutvalg for næring
i Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med bevilgninger til omstillingsprogrammene i de to
kommunene. Valget om et felles selskap vil bidra til etablering av et større, regionalt
utviklingsmiljø, med flere ressurser, mindre sårbarhet og bredere kompetansebase.
Selskapets formål er å gjennomføre omstillingsarbeidet i Namsskogan og Røyrvik på oppdrag
fra de to eierkommunene. Det skal utvikles en felles Omstillingsplan og årlig Handlingsplan for å
prioritere innsats og ressursbruk i omstillingsarbeidet.
Styret for omstillingsprogrammet skal bestå av representanter fra begge kommunene og
næringslivet. Det vil bli etablert en programledelse i selskapet. Observatører i omstillingsstyret
er Innovasjon Norge, Trøndelag fylkeskommune samt kommunedirektører og ordførerne i
Namsskogan og Røyrvik kommuner.
Det blir viktig at organisering og gjennomføring av omstillingsarbeidet sikrer og bygger
kompetanse lokalt i Namsskogan og Røyrvik.
Dokumentasjon for stiftelsen av Børgefjell utvikling er vedlagt i eget dokument: vedlegg 1.5 –
Stiftelsesdokument og vedlegg 1.6 - Vedtekter.
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5. Finansiering
5.1 Overordnet finansiering
Det er budsjettert med en økonomisk ramme for omstillingsarbeidet i perioden 2022 til 2026 på
MNOK 40. Finansieringen forutsetter årlige bevilgninger fra KMD via Trøndelag
fylkeskommunen samt Namsskogan kommune.
Årlige budsjettramme fordelt på finansieringskilde, oppgitt i millioner:
Finansieringskilde i MNOK

Andel

2022

2023

2024

2025

2026

Sum*

KMD
Trøndelag fylkeskommune

50 %
25 %

4
2

4
2

4
2

4
2

4
2

20
10

Namsskogan kommune

12,5 %

1

1

1

1

1

5

Røyrvik kommune

12,5 %

1

1

1

1

1

5

Totalt

100 %

8

8

8

8

8

40

* I Omstillingsplan for Namsskogan kommune er det budsjettert med bevilgninger for perioden
fra 2021 til 2026 som det vil bli søkt om for hvert omstillingsår. Målsetting om at
omstillingsarbeidet skal utløse andre midler (f.eks. INs eksisterende virkemidler)

5.2 Ressurser fordelt på områder og tiltak
Budsjetterte økonomiske rammer er fordelt på de valgte innsatsområdene. Av den samlede
årlige rammen er det inkludert kostnader til programledelse og prosjektrettet arbeid.
I årlig Handlingsplan vil det bli gjort en fordeling mellom prosjektrettet arbeid og søkbare midler
til bedrifter innenfor hvert innsatsområde.
Årlig budsjettramme fordelt på innsatsområder, oppgitt i norske kroner:
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Innsatsområder/
år
Nytt næringsliv
Etablert
næringsliv
Reiseliv
Kompetanse og
rekruttering
Attraktivitet for
næringsliv
Kultur og
samfunn
Programorganisasjonens
ressursinnsats*
Administrative
kostnader til
programledelse**
Sum

2022

2023

2024

2025

2026

Sum

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5 000
000
9 250
000
7 500
000
2 000
000
3 000
000
2 250
000
9 000
000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 850 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

600 000

600 000

600 000

600 000

600 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

400 000

400 000

400 000

400 000

400 000

2 000
000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

40 000
000

* Øvrige kostnader til programledelse er i hovedsak arbeid med prosjektutvikling,
nettverksbygging og oppgaver som beskrevet i de prioriterte innsatsområdene.
** Administrative kostnader knyttet til programledelse omfatter forberedelse og gjennomføring
av styremøter, saksbehandling, rapportering og annet nødvendig administrativt arbeid.
Bedriftenes og søkernes egenfinansiering og annen finansiering i prosjektene kommer i tillegg.
Det er et mål at omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler, både offentlige og
private.
I tillegg til Omstillingsplan skal følgende verktøy utarbeidet til bruk i omstillingsarbeidet:
•
•

Oppstartshåndbok for etablering av administrative rutiner i omstillingsprogrammet
Søknad og porteføljestyringsverktøy med beskrivelse av rutiner for rapportering fra
omstillingsprogrammet og bruk av regionalforvaltning.no

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres ved bruk av PLP – en prosjektlederprosess som eies av
Innovasjon Norge. Med PLP får ledere av omstillingsarbeidet og prosjektledere for
enkeltprosjekter i omstillingskommuner et verktøy for prosjektstyring. Se mer på
www.regionalomstilling.no.
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6. Bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global
retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. En sentral del av arbeidet med ekstraordinær
næringsutvikling er å bidra til å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv. Derfor er FNs
bærekraftsmål en naturlig og viktig del av omstillingsarbeidet i Øvre Namdal.

FNs bærekraftsmål hentet fra fn.no her.
Et overordnet mål for omstillingsarbeidet er å bidra til å iverksette flere bærekraftige prosjekter
og tiltak, i tråd med bærekraftstrategier definert av Namsskogan og Røyrvik kommuner. Det blir
viktig at omstillingsprogrammet er pådriver til at slike planer utarbeides og oppdateres av
kommunene, slik at omstillingsprogrammet prioriterer de rette prosjektene og tiltakene.

7. Kommunikasjonsstrategi
Et aktivt kommunikasjonsarbeid bidrar til å skape trygghet, forankring og engasjement blant
bedrifter, samarbeidspartnere, beslutningstakere og befolkningen for øvrig. For å lykkes med
omstillingsarbeidet er det derfor helt sentralt å utvikle en kommunikasjonsstrategi som en del av
Omstillingsplan og en kommunikasjonsplan i årlig Handlingsplan.
Kommunikasjonsstrategien for Børgefjell utvikling er vedlagt i et eget dokument. Denne
inneholder en beskrivelse av omstillingsprogrammets bakgrunn, sentrale kommunikasjonsmål,
kjernehistorie, prioriterte målgrupper, hovedbudskap samt kanalvalg og virkemidler.
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