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Tema: Ytterøy i utvikling
Dato:
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Deltakere: 35-40 personer
Ref:

Tore Sæther

Arbeidsmøte
Møte ble avholdt på Samfunnshuset og var formidlet med annonser i lokalavisene og via
plakater som et åpent abeidsmøte.
Tema for møtet:
•

Næringsutvikling i Lierne, inkl. bakeriet v/Einar Kvemo

•

Informasjon fra prosjektet

•

Hva foreligger av forretningsidéer til fri bruk?

•

Gruppearbeid. Hva kan vi lære av ”Li-byggen”?

1. Næringssjef Grete Ludviksen ønsket velkommen og orienterte om
etablereropplæringa og presenterte programmet for kvelden.
2. Studenter fra HiNT (Stian, Endre, Dan og Mats) presenterte og prøvekjørte en
prototype av en interaktiv ”informasjonskiosk” om Ytterøy som ble godt
mottatt. ”Informasjonskiosken” kan plasseres som storskjerm (touchscreen) på
ferja og som nettløsning under Ytterøyportalen. Det videre arbeidet med
kiosken håndteres av Ytterøyutvalget. Studentene ble belønnet med
Ytterøykruset, overrakt av Kjell Vandsvik.
3. Geir Moe introduserte Einar Kvemo, en av ildsjelene i Lierne og som har lang
fartstid i Lierne Lefsebakeri. Lierne har vært i samme situasjon som Ytterøy og
har kommet seg opp og fram.
Einar Kvemo startet med å utfordret forsamlingen med følgende spørsmål:
Hvorfor være turist på Ytterøy?
Hvorfor flytte til Ytterøy?
Spørsmålene ble godt besvart av en engasjert forsamling
I 19 år har det blitt jobbet systematisk for å bygge opp Lierne lefsebakeri og ei
bygd som var preget av:
– jakt/fangst - veidemannskulturen
– bjørn: 1200 sau ble hvert år drept av bjørn på beite
– 56 sauebønder måtte gi opp
– ungkarer og underskudd på damer
– lavt utdanningsnivå på de som var igjen i bygda
– selvmord - og forskning på dette
– fortvilte innbyggere og politikere
– media gikk løs på alle som prøvde å beskrive virkeligheten,
ble bare beskyldt for å være sytere
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– media omskrev virkeligheten i Lierne, fikk rett og slett ikke spalteplass for
positive ting
– lav selvfølelse hos ungdom og voksne
I starten ble ildsjelene møtte med pessimisme både hos bank, politikere og
befolkningen. De ga ikke opp og kan i dag presentere:
•
•
•
•

en befolkning, unge som gamle, med identitet og stolthet
framtidstro og trygghet
en godt drevet kommune med god infrastruktur for befolkningen
en bedrift med over 100 ansatte,
o årlig vekst på kr 15-20 mill og 10-15 ansatte
o forventer omsetning i 2009 på kr. 100 mill.
o Namdalens største private arbeidsplass
o største private næringsmiddelbedrift nord for Trondheim
o Norges ledende produsent av lefser og selskapskaker

Einar Kvemo viste med stort engasjement og innlevelse at det meste går an med
systematisk arbeid, vilje og ukuelig optimisme.
4. Geir Moe orienterte om prosjektet Ytterøy i utvikling og om innkomne ideer.
De frammøtte fikk i oppgave å sette opp en prioritering av de innkomne ideene
og legge dette i prosjektets postkasse på Rampa. Det ble også orientert om
framtidige muligheter mht biogass.
5. Ketil Stavran orienterte om status for kyllingslakteriet. Det har vært en
krevende prosess som nå ser ut til å komme i mål, ikke minst på grunn av
velvilje på alle fronter, hos befolkningen, banken, Grillstad, Innovasjon Norge
og det offentlige for øvrig. Forventet oppstart i slutten av juni med ca. 15
ansatte. Miljøet omkring slakteriet besitter stor kompetanse som sammen med
viktige suksessfaktorer vil kunne gi trygge arbeidsplasser og et stort
vekstpotensiale. Statusinformasjonen ble godt mottatt og Stavran fikk applaus
for engasjementet og innsatsen, og ikke minst for å bidra til igjen å skape
optimisme.
6. Tre av de ni deltagerne ved etablererkurset presenterte sine forretningsideer.
Det er et bredt spekter av ideer som nå blir foredlet og dokumentert i
forretningsplaner i løpet av kursets 5 samlinger. Forretningsplanene vil i løpet
av høsten bli presentert for et kvalifisert panel som vil gi sin tilbakemelding og
råd for veien videre.
7. Hva kan vi lære av ”Li-byggen”?
Det ble en dialog omkring Kvemos sin presentasjon og det som er oppnådd i
Lierne. Flere av de tilstedeværende tilbakemeldt en optimisme som det skal
bygges videre på i prosjektet. Nye ideer ble foreslått og notert ned for videre
håndtering.
Møtet ble avsluttet ca. kl. 22.
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