
 
Vefsna Regionalpark 
Protokoll styremøte 05.10.2021 
 
Til stede: 
Styreleder:   Øyvind Nes 
Styremedlem:   Siri Kobberød med på Teams 
Styremedlem:   Siri Stabbforsmo 
Styremedlem:    Anita Sommerset 
 
Fravær: 
Styremedlem:   Margrethe Jønsson 
Styremedlem:   Thomas Bjørnå 
 
 
Tid:     05.10.2021 14:00 – 16:00 
Sted:     Væxt, Mosjøen 
 
 
Sak 13/21: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 
Sak 14/21: Godkjenning av protokoll fra styremøte 20.05.21 

   
Vedtak: Protokoll godkjent 
 

Sak 15/21: Orientering om pågående prosjekter i parken 
   

Reisemålsutvikling: 
Gjennomført 9 møter med presentasjon av prosjektet. 
Avholdt fysisk SG-møte med aktørmøte i Mosjøen 6. september 
Gruppeleder for arbeidsgruppe Travel green to the north, Arrangementer. 
Prosjektleder for prosjektet fra 1. september. 
 
Stedsidentitet: 
Startet prosjektet i sommer med hensikt å omforene en felles identitet for 
regionen. Prosjektet skal ha som målsetning å utarbeide en visuell profil innen 
mai 2022. Prosjektbistand fra Valdres Natur- og kulturpark v/ Henning 
Wangsnes. 
Gjennomført aktørmøte 22. september. 24 deltakere.  
Prosjektet delfinansieres gjennom Norske Parker med kr. 50.000  
 
Villmarksveiuka 
Gjennomført fra 8. – 15. august. God gjennomføring selv om vi var sent ute 
med planlegging. Variert program. Villmarksveien og aktiviteter rundt veien 
har et veldig stort potensial. Vi har planlagt evalueringsmøte i uke 41.   
 



 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 

 
 
Sak 16/21: Status daglig leder VRP 
 

Daglig leder har vært sykemeldt et år og går da i utgangspunktet over på 
avklaringspenger. Det vil si at arbeidsforholdet skal opphører og NAV overtar 
forpliktelsene. Daglig leder ser ikke for seg at hun kommer tilbake i nåværende 
stilling. Styreleder har hatt oppfølgingsmøte med daglig leder og det er 
utformet et notat fra møte med forslag om fratredelse fra stillingen. Notatet er 
foreløpig ikke underskrevet.  
 
Med at daglig leder mest sannsynlig ikke kommer tilbake i stillingen er hva 
som skal gjøres med denne. Det er ansatt en prosjektstilling frem til 02.05.22. 
Med de prosjekter som parken inne i, er det viktig å ha kontinuiteten i det 
arbeidet som ligger foran oss. En omgjøring av stillingen som prosjektleder til 
daglig leder er en mulig løsning. 
 
Vedtak: Styreleder utformer en oppsigelse av daglig leder i samsvar med 
lovverk og dialog med arbeidstaker. Det utformes en arbeidsavtale til 
prosjektleder om daglig ledere funksjon. Styreleder avklar denne endringen 
med eierkommunene.  

 
Sak 17/21: Eventuelt 
 

Permisjon styreleder 
Styreleder som i dag er ansatt i Hattfjelldal Vekst AS har fått et års permisjon 
fra sin stilling. I vedtektens §4 er det regulert at representanter skal fortrinnsvis 
velges fra kommunes egen næringsetat. 
Det er eierkommunene som velger representanter til styret.  
  
I tråd med funksjonen som styreleder har vedkommende en sentral rolle i 
Reisemålsutviklingen, hvor han sitter i styringsgruppen og i tillegg leder av 
arbeidsgruppen vinter og scooter. Arbeidsgruppene skal levere rapport til 
prosjektet innen 15. desember og i tillegg skal styringsgruppen leverer 
sluttrapport inn 1. april 2022. Det vil være uheldig for prosjektet hvis en ny 
representant oppnevnt fra styret i VRP måtte tiltre prosjektet.  
 
Styret må drøfte opp mot eierkommunene om det skal velges ny styreleder for 
VRP. I tillegg må det drøftes om nåværende styreleder skal sitte i 
Reisemålsutviklingsprosjektet til det er ferdigstilt.  
 
Vedtak: Styremedlem Siri Stabbforsmo tar kontakt med eierkommunen for å 
få deres mening. Det er avholdt møte med dem og det besluttes at Øyvind Nes 
fortsetter som styreleder.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regnskap per september 2021 
 
Det er utfakturert 945.000 til eierkommunene. Kun Hattfjelldal som har gjort utbetaling. 
Purrer på Grane og Vefsn. 
Ingen utbetalinger fra Innovasjon Norge rundt reisemålsutviklingen.  
Det skal i tillegg faktureres til eierkommunene kr. 300.000 til samme prosjekt. 
 
Vedtak: Regnskap tas til orientering   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hattfjelldal den 05.10.2021 
 
 
 
Øyvind Nes   Thomas Bjørnå  Siri Stabbforsmo  
styreleder   styremedlem   styremedlem 
 
 
 
Siri Kobberød   Anita Sommerset 
styremedlem   styremedlem   


