
 
Vefsna Regionalpark 
Protokoll styremøte 28.04.2022 
 
Til stede: 
Styreleder:   Øyvind Nes 
Styremedlem:   Siri Kobberød med på Teams 
Styremedlem:   Siri Stabbforsmo 
Styremedlem:   Anita Sommerset 
Styremedlem:   Thomas Bjørnå 
Styremedlem    Margrethe Jønsson 
 
 
 
Tid:     28.04.2022 12:00 – 14:00 
Sted:     Væxt, Mosjøen  
 
 
Sak 8/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 
Sak 9/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.02.22 

   
Vedtak: Protokoll godkjent 
 

Sak 10/22: Orientering fra administrasjonen 
   

Prosjekt Stedsidentitet og merkevare: 
Starter arbeidet med visuell profil med en gruppe sammensatt fra 
kommunene, private aktører, representant fra ungdomsråd og en person fra 
sør-samisk miljø. Oppstart uke 22. 
 
Prosjekt Matopplevelser 
Har fått innvilget prosjektstøtte fra alle kommunene. Totalt 210.000. 
Oppstartsmøte er 4. mai. 
 
Prosjekt Reisemålsutvikling: 
Prosjektet er sluttfasen. Arbeidet med sluttrapport er i gang og skal være 
ferdig til 16.05. Rapporten skal behandles i styringsgruppen den 20.05.  
 
Vi er også inne i runde med orientering til kommunestyrene om foreløpig 
strategi og bærekraftsmerket. Gjennomført i Hattfjelldal og Grane. 
 
Sluttrapporten skal politisk behandles i alle tre kommunene før sommeren. 
Dette gjelder også hvorvidt de ønsker å gå i gang med Bærkraftsmerket for 
reisemål. 
 
 
 
 
Prosjekt Opplev Helgeland 



 
Prosjektet er ferdig, men her er det gjennomført prosjekt med foto/film. Her har 
vi kjørt to helger med fokus på gode vinterbilder. Filming har foregått i Sjøgata, 
Grane bygdetun og fra Sjåmoen til Sæterstad. Filmene skal være ferdig 
redigert innen juli 2022. 
 
Samarbeidsforum parker 
Helgeland har i en særstilling når det gjelder turisme basert på natur og kultur. 
Vi har Okstindan Natur og Kulturpark, Vefsna Regionalpark, Børgefjell 
Nasjonalpark, Lomsdal/Visten Nasjonalpark, Trollfjell Geopark og UNSCO 
verdensarv Vega. Gjennom et parkforum er hensikten å se på hvordan vi kan 
utnytte dette med tanke på skape produkter som er kommersielt salgbare.  

 
 
Sagavegforeningen 
Overtatt sekretariat på norsk side. Aktiv forening på svensk side. Litt mindre 
engasjement på norsk side. Det som jobbes konkret med er ny scooterløype 
fra Ørnsølsvik til Mosjøen.  
Årsmøte i Ørnsølsvik den 12.05. Her vil mottaker av Sagavegenstipendet 
vedtas. De som er innstilt fra norsk side er, Strandli gård og Sagbruket i 
Susendal. 
 
Vedtak: I Reisemålsutviklingen fase 3 er det viktig å invitere Vefsnlaks inn i 
arbeidet. Utover det tas informasjon til orientering 
 

 
 
Sak 11/22: Prioriterte oppgaver for parken 2022 -  

VRP er i gang med mange prosjekter. I tillegg vil strategien i 
Reisemålsutviklingen peker på helt konkrete prosjekter som skal 
gjennomføres fremover.  

- De prosjekter som allerede er startet  
- Bærekratsmerke 
- Infrastrukturplan for Vefsna 
- Grønn mobilitet 
- Årshjul – arrangementer 

Øvrige prosjekter 

- Villmarksveiuka 
- Partneravtaler- parkforum 
- Ung i Park 

Infrastrukturplan for Vefsna 
Denne planen ble startet i 2018 gjennom kommunene, men har ikke ført til et 
planverk. 
Ordførerne i kommunene har pekt på VRP som mulig prosjektleder for dette 
arbeidet. Dette er ennå ikke politisk behandlet.  
Daglig leder har sagt at det er en mulighet for at vi i VRP kan utføre denne 
oppgaven, med god bistand fra kommune og eksterne ressurser.    
Spørsmålet er om VRP har kapasitet og kunnskap nok til å gjennomføre et 
slikt prosjekt? Dette vil binde opp mye av ressursene som er i parken og det 



 
kan medføre mindre tid til de andre prosjektene, som er mer naturlig at parken 
holder i.  
 
Vedtak:.Daglig leder har dialog med ordførere i Vefsn og Grane i den hensikt 
å avklare de utfordringer dette arbeidet vil medføre for VRP. Styret er av den 
oppfatelse at et slikt prosjekt ikke er innenfor de oppgaver som VRP skal 
jobbe med.   

 
 
 Sak 12/22:  Regnskap 2021 
  Kort orientering om regnskapet per april 2022. Ingen avvik.  
 

Vedtak: Regnskap for per april tas til orientering  
 
 

Sak 13/22:  Styrehonorar 
Administrasjonen har sjekket ut saken om styrehonorar. Det ble i 2017 og 
2018 utbetalt honorar til styremedlemmene fra privatsektor. 
Det er ikke satt størrelse på beløp. 

 
Vedtak: Styret innstiller på utbetaling av styrehonorar for årene 2020 og 
2021til styremedlemmer fra privatsektor. Beløpet per år settes til kr. 10.000. 
Saken tas inn i saksliste til årsmøtet. 
 

Sak 14/22:  Eventuelt  
  Gjennomgang av årsmelding til årsmøte 19.05.22 
   
  Innkommende saker til årsmøte: 
  Fra ordfører Grane – Ellen Schølberg  

Det har kommet ny kommunelov siden vi etablerte et §27 selskap etter den 
gamle loven. Selskapsformen må nok tilpasses slik at vi har en korrekt struktur 
også etter ny kommunelov. Vi fikk råd fra advokat i Vefsn kommune angående 
selskapsform når parken ble etablert. Kanskje man kan få litt råd derfra også 
nå. Kontrollutvalgssekretariatet har en sak i vårt kommunestyre i dag, og dette 
er en sammenlignbar sak. Frist for å ha ny lovlig organisering på plass er 
innen høsten 2023. Da er det på tide å starte prosessen nå. 

   
 
Møtet slutt 14:15 
 
  

Mosjøen 28.04.2022 
 
 
Øyvind Nes   Thomas Bjørnå  Siri Stabbforsmo  
styreleder   styremedlem   styremedlem 
 
 
 
Siri Kobberød   Anita Sommerset  Margrethe Jønsson 
styremedlem   styremedlem   styremedlem 


