
 
Vefsna Regionalpark 
Protokoll styremøte 22.02.2022 
 
Til stede: 
Styreleder:   Øyvind Nes 
Styremedlem:   Siri Kobberød med på Teams 
Styremedlem:   Siri Stabbforsmo 
Styremedlem:   Anita Sommerset 
Styremedlem:   Thomas Bjørnå 
 
Fravær:    Styremedlem Margrethe Jønsson 
 
 
 
Tid:     22.02.2022 12:00 – 15:00 
Sted:     Væxt, Mosjøen og Teams 
 
 
Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
 Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent 

 
Sak 2/22: Godkjenning av protokoll fra styremøte 05.10.21 

   
Vedtak: Protokoll godkjent 
 

Sak 3/22: Orientering fra administrasjonen 
   

Prosjekt Stedsidentitet og merkevare: 
Brief ferdig desember 2021. Her er det også kommet forslag på visuell 
identitet. Videre arbeide i prosjektet er å lande hvor stor involvering skal det 
være i det videre arbeidet? Det som er viktig er at dette er en identitet for 
regionen og et ønske om at det visuelle merket skal brukes som en 
markedsmessig faktor i regionen. Prosjektet har som mål om å være ferdig 
juni 2022.   
Prosjektet delfinansieres gjennom Norske Parker med kr. 50.000  
 
Reisemålsutvikling: 
Arbeidsgruppene har levert sine rapporter til prosjektet 15. desember 2021. 
VRP har hatt ansvar for 3 arbeidsgrupper.  

• Mat & Måltidsopplevelser  
• Arrangements- og attraksjonsutvikling –fylle årshjulet  
• Travel slow & green to the North 

Det er gjennomført 3 styringsgruppemøter siden forrige rapportering. 2 fysiske 
og 1 elektronisk samlinger. Totalt 10 styringsgruppemøter er gjennomført. 
Økonomien for prosjekter er innenfor rammene. Totalt hadde vi 165.765 kr til 
disposisjon før siste styringsgruppemøte.  
 
 



 
 
 
Prosjekt Matopplevelser 
Utarbeidet søknad om støtte til forprosjekt til kommunene Vefsn, Grane og 
Hattfjelldal 29. november 2021. Fått innvilget tilskudd fra Hattfjelldal og Grane 
8. februar 2022. Kr. 70.000 fra hver kommune. Dialog med MON om 
søknaden som ligger til dem. 
Prosjektet har som mål om å være ferdig innen juni 2022, men med lang 
saksbehandlingstid på prosjektfinansiering er realistisk ferdigstillelse oktober 
2022.   
 
Vedtak: Informasjon tas til orientering 
 

 
 
Sak 4/22: Bærekraftsmerke for reisemål 

I forbindelse med Styringsgruppemøte 10. februar ble det også gjennomført 
møte med kommunene, politisk og administrativt for å forankre viktigheten av 
bærekraftsmerket i regionen for den videre prosessen i reisemålsutviklingen. 
Det er full støtte fra kommunene på at VRP er den naturlige prosjektleder av 
dette prosjektet.  
Finansieringen er i sin helhet fra Innovasjon Norge. De gir støtte til en halv 
stilling i 2 år. 
 
I dialog med ordførere og rådmenn i regionen er det ønskelig at vi ivaretar 
andre oppgaver som de ikke har menneskelige ressurser til å løse. Dette er 
rollen som Nasjonalparkkommuner og det siste som de ønsker bidrag til er 
infrastrukturplan for Vefsna.   
 
Med disse oppgavene vil det være behov for en prosjektstilling som har en 
varighet på 2 år – med mulighet for forlengelse. 

 
 
Vedtak: Styret gir sin tilslutning til utlysning av prosjektlederstilling i 100%, 
forutsatt at Innovasjon Norge gir finansiering til bærekraftsmerke, samt 
kommunen Hattfjelldal og Grane inngår avtale om kjøp av ressurs for 
ivaretakelse av funksjon som Nasjonalparkkommune.    

 
 
 Sak 5/22:  Regnskap 2021 

Prosjekter: 
Bedriftsnettverk – Opplev Helgeland 
For 2021 ble det et underforbruk på 166.822. Totalt for prosjektet som har gått 
siden 2019 ble det en kostnadssprekk på ca. 10.000.  
 
Reisemålsutvikling 
For 2021 ble det et overforbruk på 384.427. Dette har sammenheng med at 
det ikke er utbetalt 600.000 fra Innovasjons Norge og 300.000 fra 
kommunene. Prosjektet har god budsjettkontroll og vi har ca. 160.000 til 
disposisjon til sluttfasen av prosjektet. 
 
 
 



 
 
VRP-drift 
For 2021 har vi et underforbruk på 217.605. Dette skyldes i all hovedsak 
mindre lønnsutgifter, som skyldes sykemelding. Vi hadde for 2020 avsetning 
på fond på 819.816 og med underforbruket for 2021 vil fondet være på i 
overkant 1.000.000.  

 
Vedtak: Regnskap for 2021 godkjennes 
 
 

Sak 6/22:  Fastsettelse av årsmøte 
  I følge vedtektene skal årsmøte avholdes innen 31. mai.  
  Forslag fra administrasjonen er at årsmøtet avholdes i Mosjøen torsdag  

19. mai kl. 12:00. 
 
Vedtak: Årsmøtet avholdes i Mosjøen torsdag 19. mai kl. 12:00.         
Administrasjon sender forhåndsvarsel til kommunene. 
Administrasjon sjekker i tillegg ut styrehonorar  for private styremedlemmer. 
 

Sak 7/22:  Eventuelt  
  Spørsmål rundt fremtidig finansering fra kommunene. 

Administrasjonen redegjorde for dagens situasjon rundt forankring av parkens 
rolle i kommunene. Her er oppfattelsen at parken står sterkere nå enn for en 
tid tilbake. Signalene er at de fortsatt ønsker å bidra finansielt fremover.  
Ønske fra parken er at det gjøres langsiktige vedtak i kommunene rundt 
finansiering.  Det blir sendt brev fra VRP til kommunene om at 
utbetalingsanmodning/finansiering gjøres gjeldende for en 3-årsperiode.  
 
Fremtidig styremøtefrekvens. 
Det er ønskelig at det blir hyppigere styremøter. Styret besluttet at det skal 
avholdes styremøter 2. hver måned, med unntak i perioden 15. juni til 31. 
august. 
 
Datoer for styremøte (blir også sendt som elektronisk innkalling). Alle møtene 
starter kl. 12:00. Varighet ca. 2 timer.  
Tirsdag 26.04., tirsdag14.06., tirsdag 13.09., tirsdag 15.11., tirsdag 17.01.23 
og 14.03.23 
 
Møtet slutt 14:15.  
 
  

 
 
Mosjøen 22.02.2022 
 
 
Øyvind Nes   Thomas Bjørnå  Siri Stabbforsmo  
styreleder   styremedlem   styremedlem 
 
 
 
Siri Kobberød   Anita Sommerset 
styremedlem   styremedlem   


