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Grane Næringsutvikling AS

Daglig drift
Det er i 2020 gjennomført seks styremøter og behandlet 37 saker
Det ene av to kontor ble ryddet og utlyst som gratis kontorlokale fra 20.02 og fikk bestillinger fra to
ulike aktører som til sammen fylte kontorkapasiteten fram til sommeren. Det ble imidlertid en
kortvarig bruk, da koronasituasjonen satte en stopper fra 12. mars.
Fungerende daglig leder hadde en periode med hjemmekontor i mars-april pga koronasituasjonen.
Aktiviteten og henvendelsene til selskapet var av samme årsak lav i denne perioden, og til dels over
sommeren. Mesteparten av møtevirksomhet og kontakt med kunder har foregått digitalt via Teams.
Det ene kontoret ble sagt opp f.o.m. desember pga bemanningssituasjonen.
To ledige aksjer i selskapet ble lagt ut for salg og kjøpt av Grane Maskinlag i november.
Daglig leder har ivaretatt drift av nettsiden www.granenu.no og Facebooksiden Grane
Næringsutvikling, samt publisert nyheter og bedriftspresentasjoner i Grane Bygdeblad.
Styret planla oppstart av strategiarbeid for selskapet høsten 2020. Dette ble utsatt pga
koronasituasjonen.
Daglig leder var sykemeldt fra 10.10 og ut året. Løpende oppgaver ble i denne perioden ivaretatt av
styreleder Sissel Hesjedal.

Oppgaver for Grane kommune
Nasjonalparkkommune
GNU utarbeidet i november 2019 handlingsplanen som lå til grunn for kommunens søknad om
godkjenning som nasjonalparkkommune etter de nye kriteriene fra Miljødirektoratet. Kommunens
søknad ble innvilget 24.01.2020. GNU påtok seg rollen som kommunens administrative kontaktledd
for et par år siden, som en del av selskapets oppdrag. GNU har hatt arbeidsmøter med servicetorget
for å lage «landingsside» for Grane nasjonalparkkommune på kommunens egen nettside.

Distriktskommune 3.0
Prosjektet skal bidra med å koble planarbeid og utviklingsarbeid sterkere sammen, og Grane er valgt
som en av seks pilotkommuner. Prosjektledelse ved Distriktssenteret, i samarbeid med Nordland og
Trøndelag Fylkeskommuner samt Ruralis og Nordlandsforskning. Prosjektperiode 2020-2023.
GNU er invitert med av kommunen til å delta i prosjektet. Første samling var i Bodø i mars, deretter
har møtene foregått digitalt.
Oppfølging av Næringsplan 2019-2022
Næringsplanen benyttes som et arbeidsdokument for GNU, og GNU har alene eller i samarbeid med
andre aktører ansvar for noen av tiltakene i planen. Framdrift rapporteres til styret. Flere planlagte
tiltak i 2020 ble satt på vent pga at koronasituasjonen ikke gjorde det mulig å ha fysiske møter.
Men samhandlingsmøter avhold med kommunen, med Helgeland Friluftsråd om fiskeplasser og med
Vefi om gyrosituasjonen. Samt arrangert infomøte for reiselivs- og servicebedrifter før
sommersesongen 2020.

Førstelinjetjeneste
Koronasituasjonen:
Forholdene etter 12. mars førte til en vanskelig situasjon for mange bedrifter, også her i Grane.
GNU har delt informasjon om støtteordninger på sin Facebook-side, og oppfordret bedrifter til å ta
kontakt for bistand.
Har på forespørsel bistått fem bedrifter i denne forbindelse.
Generelt:
GNU har bistått 15 ulike aktører i forbindelse med bedriftsetablering og -utvikling. Herunder
bokutgivelse/utvikling av eget forlag, flytting av netthandel fra utlandet til Grane, etablering av ny
maskinentreprenørbedrift, etablering av ny digital veterinærløsning, kjøp av lokaler og
videreutvikling av produksjonsbedrifter.

Tjenestesalg
Vefsna regionalpark
GNU har på oppdrag av parken utarbeidet skisse til Vefsna-UNG for en godtgjørelse på 50.000,-.
Denne er ført på 2019, selv om skissen ble jobbet med til midt i januar. Daglig leder er forøvrig
medlem i styret for regionalparken.
Bokprosjekt «Skogstuer og skogsarbeiderliv»
Oppfølgingsbok til «Vefsnavassdraget – 100 år med tømmerfløyting». GNU tok på seg
prosjektadministrasjon for dette for kr. 30.000,-. Både arbeidsinnsatsen og derav inntekten er delt på
2019 og 2020. Prosjektet skulle ferdigstilles i 2020, men ble pga økt tilgang på stoff er publisering
utsatt til 2021.
Bedriftsnettverket Opplev Helgeland
GNU har hatt prosjektlederrolle i nettverket, som har tilskudd fra Innovasjon Norge. Prosjektet er i
exit-fase, og det er avholdt møter for å avklare nettverkets siste aktiviteter og vurdering av evt.
videreføring. Planlagt studietur i mars utgikk pga koronasituasjonen.

Prosjekter
Utviklingsprosjekt– Treklynge Indre Helgeland
Prosjektet mål var å danne grunnlag for etablering av «treklynge» på Indre Helgeland gjennom
samarbeid mellom relevante aktører i Grane og Hattfjelldal.
Prosjektet ble startet ved nyttår og var ferdigstilt i juli 2020. Tre bedrifter fra Grane deltok.
Bedriftene ønsket ikke å gå videre med søknad om bedriftsnettverk til IN. GNU bidro med egeninnsats.

Skogkveld i regi av prosjektet samlet 30 deltakere på Gammelsagmaro i mars.

Tilrettelegging i Simskardet – innfallsport til Børgefjell/Byrkije:
Samarbeidsprosjekt mellom Statskog, Børgefjell nasjonalparkstyre, Grane kommune og GNU. Søknad
om finansiering fra Miljødirektoratet ble innvilget med kr 225.000,- mot omsøkte kr 262.500,- for
2020. To befaringer sommeren 2020 som grunnlag for skisse. Prosjektet er toårig og skal ferdigstilles
i løpet av 2021.

Yrkesinspirator:
Yrkesinspirator tar sikte på å bedre samarbeidet mellom skole og arbeidsliv i Grane. Representanter
for lokalt arbeidsliv («yrkesinspiratorer») stiller seg til rådighet til å besøke klasser for å fortelle om
yrket sitt og dets egenart. En arbeidsgruppe bestående av rådgiver på Grane barne- og
ungdomsskole, leder i Grane Næringsutvikling AS, en representant for næringslivet i Grane kommune
og en representant fra Karrieresenteret Mosjøen driver prosjektet, i tett samarbeid med lokalt
næringsliv. Arbeidsgruppen skulle stå som arrangører for miniyrkesmesse ved GBU i april, men denne
har også blitt avlyst pga. koronasituasjonen. Aktiviteten i prosjektet er av samme grunn veldig
redusert. GNU bidrar med egeninnsats.
I sammenheng med dette prosjektet økes innsats og fokus på kommunens lærebedrifter. Mål om å
øke antall godkjente og aktive lærebedrifter, som et ledd i ivaretakelse av Samfunnskontrakten.
FoU-prosjekt «Hemmere og fremmere for kommunal næringsutvikling»
Oppfølgingsprosjekt av prosjektet Treklynge Indre Helgeland. Forprosjektet ble beskrevet og
forankret høsten 2020, og søknad om finansiering innvilget av Nordland fylkeskommune. Mål er
kartlegging av hvordan og i hvilken grad virkemiddel apparatet fungerer i forhold til næringslivets
behov og forventninger. Prosjektet vil starte opp i januar 2021, med Gnu som prosjekteier sammen
med Hattfjelldal Vekst.

