
Region Namdal 
  

 

Referat fra møte i Region Namdal 04.06. og 
05.06.2015  

Sted: Flerbrukshuset Skorovatn, Namskogan.  

Tilstede:  
- Fosnes kommune - ordfører Bjørg Tingstad 

- Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo  

- Høylandet kommune - ordfører Hege Nordheim Viken  

- Nærøy kommune - ordfører Steinar Aspli 

- Grong kommune - ordfører Skjalg Åkerøy  

- Vikna kommune - ordfører Reinert Eidshaug  

- Overhalla kommune - ordfører Per Olav Tyldum 

- Røyrvik kommune - ordfører Arnt Mickelsen 

- Namsos kommune - ordfører Morten Stene 

- Flatanger kommune - ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

- Namdalseid kommune - ordfører Steinar Lyngstad  

- Lierne kommune - ordfører Alf Robert Arvassli 

- Leka kommune – ordfører Per Helge Johansen 

- Osen kommune – ordfører Jørn Nordmeland 

Tilstede andre: 
- Tor Brenne, sekretær Region Namdal 

- Susanne Bratli, prosjektleder  

- Aina Hildrum, partnerskapet HiNT 

- Bente Estil, daglig leder INR 

- Fylkesmann Inge Ryan (dag 2) 

- Fylkesråd Terje Sørvik (dag 1) 

- Kim Riseth, redaktør NA (dag 1) 

- Geir Almlid, Kunnskapssenteret (dag 2) 

- Sigmund Alsaker, direktør Museet Midt IKS (dag 2) 

- Kristian Stav, direktør NTE (dag 2) 

- Bjørnar Skjevik, styreleder NTE (dag 2) 

Referat sendes til: 
- Namdalskommunene 

- Fylkesmannen 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- Bindal kommune 

- Osen kommune 

- HiNT 

- INR  

- YNR 

- NA 

- TA 



1. Åpning av møtet: 

Morten Stene ønsket velkommen til møtet og ordfører Stian Brekkvassmo ønsket 

velkommen til Skorovatn. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

2. Prosjektplan «Namdalen i lag» 

Orientering v/prosjektleder Susanne Bratli 

 

PP-presentasjonen sendes ut sammen med referatet.  

 

Viktig å presisere at dette prosjektet ikke er et frittstående prosjekt, men et virkemiddel for 

å iverksette Region Namdals strategiske kart. Tiltakene skal iverksettes av AU og 

komiteene slik det er lagt opp til i kommunikasjonsstrategien.  

 

3. Kommunikasjonsstrategi: organisering av arbeidet i RN. 

 

Innstilling fra AU: 

Det opprettes faste komiteer som velges av RN for 4 år (kommunestyreperioden) 

 

Komité for kompetanse, utdanning, FoU og innovasjon 

Er også kommunenes representanter i partnerskapsstyret med HiNT. 

Leder og 2 medlemmer fra RN. (Ordfører i Namsos møter når komiteen er 

partnerskapsstyre) 

 

Komité for samferdsel 

Leder og 2 medlemmer fra RN. 

 

Komité for helse og omsorg 

Leder og 2 medlemmer fra RN 

 

Komité for næring 

Leder og 2-medlemmer fra RN 

 

AU består av ordføreren i Namsos (leder) og komitélederne. Får også funksjonstid 4 

år (kommunevalgperioden). 

 

Forslag fra Morten Stene på vegne av AU:  

 

Fylkeskommunen inviteres til å bli formelt medlem av RN og gis plass i AU.  

 

Vedtak:  

Forslag fra AU med tilleggsforslag fra Morten Stene enstemmig vedtatt. 

 

4. Saker fra samferdselskomiteen. 

Sakene presentert av leder for samferdselskomiteen Per Olav Tyldum.  

 

a. Sluttrapport «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i Region 

Namdal." Sluttrapporten ble vedlagt innkallingen.  

 



Prosjektet har med utgangspunkt i samferdsel gått opp løypa for hvordan 

samhandlingen kan skje i RN. Denne kommunikasjonsstrategien implementeres nå i 

hele RN. Prosjektet har arbeidet med en rekke politiske innspill og utviklet et system 

for løpende arbeid med samferdsel.  

 

b. Fylkesveg 17 som riksveg. Saksfremlegg og innstilling til vedtak fra 

samferdselskomiteen ble sendt ut sammen med innkallingen.  

 

Samferdselskomiteens innstilling til vedtak: 

Region Namdal vil ikke på nåværende tidspunkt gå inn for at FV17 skal bli 

riksveg. Region Namdal mener Nord-Trøndelag fylkeskommune er en god 

vegeier innenfor de økonomiske rammer fylkeskommunen har til rådighet. 

Region Namdal vil arbeide for økte overføringer til fylkeskommunen slik at den 

skal bli enda bedre i stand til å ivareta sitt ansvar for fylkesvegene. 

 

Saken er spilt inn fra Kystgruppen med en anbefaling om at RN går inn for at FV 17 

blir riksvei. Flere av ordførerne ga uttrykk for at det bør arbeides videre med denne 

saken før konklusjonen tas. Bl.a. bør det opprettes en kontakt med 

Nordlandskommunene om denne saken.  

 

Forslag fra Steinar Lyngstad: 

  

Saken sendes tilbake til samferdselskomiteen med en anbefaling om å arbeide 

videre med spørsmålet om riksveistatus for FV 17 bl.a. med kontakt med 

kommunene knyttet til FV 17 i Nordland.  

 

Forslaget fra Lyngstad enstemmig vedtatt. 

 

c. Orientering om Avinors innspill til lufthavnstruktur.  

Begge flyplasser foreslås opprettholdt av Avinor. Tidsperspektivet er nå 4 år. 

Samferdselskomiteen arbeider videre gjennom det nyetablerte Luftfartsforum Namdal 

for å bedre tilbudet både i forhold til avganger og regularitet.  

 

5. Sak fra helsekomiteen 

 

Helsekomiteen har hatt et møte med HNT der bl.a. den bebudede stortingsmeldingen om 

spesialisthelsetjenesten ble behandlet.  

 

a. Samlokalisering av AMK, 110-sentralen, felles legevakt og politiet ved Sykehuset 

Namsos  

 

Saken behandlet av helsekomiteen og innstilling er gitt til RN.  

 

Helsekomiteens innstilling til vedtak: 

Region Namdal ønsker en samlokalisering av AMK, 110-sentralen, felles legevakt og 

politiet i tilknytning til Sykehuset Namsos. Vi ber om at Helse Nord-Trøndelag legger 

til rette for det når de nå skal bygge nytt bygg ved Sykehuset Namsos. En slik 

samlokalisering vil styrke det faglige miljøet og beredskapen i Namdalen, samtidig 

som tilknytningen til sykehuset vil forsterke sykehusets akuttfunksjoner. 

 



Vedtak: 

Innstillingen fra helsekomiteen enstemmig vedtatt 

 

b. DPS Kolvereid 

 

Innspill fra Steinar Aspli med forslag til uttalelse fra Region Namdal:  

 

Vedr. forslag om nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid 

 

Konsekvenser for psykiatritilbudet i Namdalen  
 

Region Namdal har fulgt nøye med i prosessen knyttet til nedleggelse av sengeposten 

på DPS Kolvereid og mener en slik avgjørelse er svært negativt for tilbudet til en del 

av befolkningen i Namdalen. Region Namdal slutter seg med dette til kravet fra 

kommunene i BYN – regionen om at tilbudet må videreføres. Det bemerkes også at 

det er påfallende at HNT foretar et slikt grep når tidligere erfaring viser at 

helseforetaket har vært svært opptatt av likeverdige tjenestetilbud over hele fylket. 

Samtidig er det paradoksalt at en slik tjeneste skal bygges ned i Namdalen når de 

nasjonale styringssignalene er entydige på at psykisk helsevern og rusbehandling skal 

opprioriteres og styrkes. 

 

Kommunene i BYN – regionen har gått i front, sammen med helseforetaket, for å 

kunne utvikle nye arbeidsformer i forhold til det som er kommunenes ansvar og i 

grensesnittet mellom 1- og 2.linjetjenesten. Region Namdal vil berømme at vi har 

kommuner som ønsker å delta i nasjonale pionerprosjekter for å utvikle framtidas 

psykiatri, som ikke minst tar hensyn til likeverdige og styrkede tilbud over hele landet. 

Sett i lys av dette oppleves det som oppsiktsvekkende at helseforetaket i påvente av en 

slik prosess ikke utnytter dette potensialet sammen med kommunene, men heller velge 

å legge ned sengeposten og dermed svekke muligheten for å bli aktuell i en 

prøveordning med å overføre DPS som en spesialisthelsetjeneste til kommunene. 

 

Helsekomiteen i Region Namdal har tidligere orientert oss om at en eventuell 

nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid vil ha konsekvenser for 

psykiatritilbudet i hele Namdalen. Dette er også bekreftet gjennom rapport ” 

Konsekvensutredning av Namdalspsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av 

sengeposten ved DPS Kolvereid”, som entydig konkluderer med at det ikke vil være 

kapasitet ved sengeposten i Namsos til å ivareta nødvendige innleggelser fra 

kommunene i BYN – regionen. Dette kan også knyttes til statistikk som viser høy 

beleggsprosent og at kommunene fra før har et lavere tilbud med sengeplasser pr. 1000 

innbyggere enn resten av fylket og landet forøvrig. 

 

Konsekvensene ved nedleggelse vil være et betydelig dårligere tilbud til en utsatt og 

svak gruppe i samfunnet, med ytterligere økt ventetid på behandling, flere 

akuttinnleggelser og lengre liggetid. Region Namdal mener at dette vil føre til økt 

press på kommunale tjenester uten at kommunene er rustet til dette kompetansemessig 

og økonomisk, eller gjort avtale om slik intensjonsavtalen mellom kommunene og 

helseforetaket beskriver. Dette er en utvikling Region Namdal ikke kan akseptere og 

anmoder om at sengeposten ved DPS Kolvereid videreføres. Psykiatritilbudet i hele 

Namdalen bør styrkes i tråd med regionale og nasjonale føringer. Region Namdal vil 

ha et likeverdig og godt tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet i hele regionen. 



Region Namdal henstiller på det sterkeste om at HNT fortsatt bidrar til å oppfylle 

intensjonen om fullverdige og likeverdige psykiatritjenester i hele Namdalen. 

 

Vedtak: 

Uttalelsen enstemmig vedtatt.  

 

6. Region Namdal – hva har vi oppnådd? 

Innledning v/Morten Stene. 

Gjennomgang av starten og historien for Region Namdal siden starten i 2009 og fram til i 

dag eksemplifisert med oppslag i pressen.  

 

Slik ser vi Region Namdal: 

 

 Redaktør Kim Riseth, Namdalsavisa 

NA har en visjon om å bidra til samfunnsutviklingen. Der er sammen med Sykehuset 

Namsos de eneste institusjonene som knytter hele Namdalen sammen. NA er avhengig 

av at namdalingene kjenner seg som en kulturell og geografisk enhet og bygger en 

namdalsk identitet og stolthet. Viktig å bygge omdømme til Namdalen, markedsføre 

Namdalen både for de som kommer som reisende og for å bedre rekrutteringen til 

regionen.  

 

RN utfordres til å invitere NA til et samarbeid om en god samfunnsutvikling i 

Namdalen. Dette kan være å holde kontakt med ungdommen fra Namdalen rundt 

omkring i verden, benytte den kompetansen NA har om den nye digitaliserte verden. 

Etterlyser også et tettere samarbeid med Visit Namdalen som vil kunne ha nytte av å 

brukes NA’s nettverk og kompetanse.  

 

 Fylkesrådet v/Terje Sørvik 

 

Fylkesråden tok utgangspunkt i Namdalens natur, samfunn og næringsstruktur. Viktig 

utvikling at det er positiv utvikling av at Namdalen har samlet seg om felles 

prioriteringer. Snakker mer med en samlet stemme.  

 

Samfunnstrender som virker sentraliserende. Desto viktigere er det å samhandle for en 

positiv utvikling, skape attraktivitet.  

 

Vektlegger prosjektet «Namdalen i lag – politisk samhandling i Namdalen». Viktig 

prosjekt som fylkeskommunen støtter økonomisk og idemessig.  

 

Økt tillit mellom ordførerne, mellom kommunene og mellom regionene.  

 

Adresserer utfordringer og forventinger: 

o Passe på overgangen fra prosjekt til løpende drift/arbeid 

o Del erfaringer og kunnskap fra prosjekter i regionene.  

o Øke næringsperspektivet i Region Namdal 

o Samhandlingsprosjekt mellom kommunene i Namdalen og fylkeskommunen.  

 

7. Omstillingsprosjektet i Lierne 

v/Alf Robert Arvasli 

 



Nedlegging av Lierne lefsebakeri har ført til at Lierne nå har fått omstillingsstatus. Det 

har vært avgjørende at fylkeskommunen har støttet helhjertet opp om saken. Med hjelp 

fra fylkeskommunen fikk Lierne på plass en prosjektleder som har hatt som 

hovedoppgave å skrive søknaden om omstilling. Men prosessen med omstilling ble startet 

umiddelbart gjennom en kartlegging av potensiale i eksisterende næringsliv. Proneo ble 

også brukt i denne prosessen. I tillegg ble også nye muligheter både i privat og offentlig 

virksomhet kartlagt.  

 

Lierne kommune fikk hjelp av Elin Agdestein for å markedsføre søknaden overfor 

departementet. Omstillingsperiode 6 år. Totalramme 60 mill. Fordeling 50% stat, 25% 

fylkeskommune og 25% kommunen. Kommunen forhandlet med Orkla som besluttet å 

støtte kommunen med 4 mill. Mål for omstillingsprosjektet 130 nye arbeidsplasser.  

 

Prosessen så langt har ført til ei dugnadsånd i det lokale næringslivet. Etablert et eget 

selskap Lierne Utvikling som skal fungere som redskap i denne prosessen. Det er lyst ut 

daglig lederstilling i selskapet. Liernesamfunnet er preget av optimisme og framtidstro til 

tross for tapet av den store arbeidsplassen.  

 

8. Kommunereform: 

 Presentasjon av utredningen «Kommunereformen og øykommuner uten landfast 

forbindelse» v/Per Helge Johansen 

 

Leka har sammen med 9 andre øykommuner utredet konsekvenser av 

kommunereformen for denne type kommuner. Utgangspunktet har vært en skepsis til 

kommunereform for disse øykommunene bl.a. pga. geografien rundt disse 

kommunene. Spørsmålet er det er politisk vilje i storsamfunnet for at disse små 

kommunene skal kunne overleve. Senter for bygdeforskning har gjort utredningen. De 

konkluderer bl.a. med at disse kommunene må kreve særbehandling. Lekaordføreren 

fremholdt at Leka kun har en plan: Å bestå som egen kommune.  

 

 Hvordan løse demokratiutfordringene ved en kommunesammenslåing? v/Geir Almlid, 

Kompetansesenter for distriktsutvikling 

 

KDU har et mandat fra departementet om å samle og dele kunnskap om 

kommunesammenslåing. Er også blitt bedt om å se spesielt på demokratiutfordringer 

knyttet til kommunesammenslåinger. De har også laget en nærdemokrativeileder som 

vil presentert av Sanner i slutten av juni.  

 

PP-presentasjonen følger med referatet.  

 

Utfordringer ved en kommunesammenslåing:  

o Valgdeltakelse 

o Deltakelse mellom valg 

o Færre kommunestyrerepresentanter 

o Lokal identitet.  

o Forståelse av lokalpolitikken og ønske om politiske verv 

o Tillit til lokalpolitikerne 

o Større, mer profesjonaliserte administrasjoner effekt på demokratiske prosesser 

o Reell politisk kontroll over lovpålagte oppgaver 

 



Mulige løsninger: 

o Kan nærdemokrati være med å kompensere noen av ulempene med større 

kommuner og hvilke utfordringer kan dette i sin tur gi.  

o Hva skal til for at en nærdemokratisk ordning skal fungere.  

 

9. Namdalingen 

Foredrag fra direktør Sigmund Alsaker i Museet Midt: Historien om Namdalen og 

namdalingen  

 

10. Interregprosjekt om sosiale innovasjoner 

Orientering v/Aina Hildrum, HiNT 

 

PP-presentasjonen legges med referatet. 

 

HiNT via partnerskapet inviterer Region Namdal til å delta i et interregprosjekt som 

omhandler sosiale innovasjoner. Region Namdal skal ha et delprosjekt i eget område 

sammen med andre regioner i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Midt-Sverige som skal 

bidra til forskningsresultater i et større prosjekt som HiNT og Mittuniversitetet skal ha 

sammen.  

 

Namdalsprosjektet skal finansieres med verdi av eget arbeid og gjennom en søknad om 

skjønnsmidler.  

 

Vedtak: 

Region Namdal vedtar å be Namsos kommune om å søke skjønnsmidler på vegne av 

kommunene i Namdalen for å kunne delta i interregprosjektet «Sosiale innovasjoner».  

 

11. Åpen post 

a. NTE og eierskap 

Direktør Kristian Stav og styreleder Bjørnar Skjevik 

Presentasjon av prosessen fram til nå i NTE. Det vises bl.a. til fylkeskommunens 

eiermelding og til utredning om ulike eierskapsmodeller for NTE. 

Eierskapsmeldingen og utredningen skal behandles i fylkestinget 8. – 11. juni.  

 

Det er sterke endringer i de markedene NTE opererer i. Det betyr at de vil ha behov 

for større fleksibilitet for å ta viktige beslutninger i framtiden. NTE har gjort og vil 

komme til å gjøre investeringer som er risikofylte. De mener at endringsevne vil være 

den viktigste kompetansen framover. NTE har bl.a. store planer for utbygging både 

vann og vind, mye større enn det de har kapasitet for med egne ressurser. De vil 

derfor ha behov for kapital dersom NTE skal kunne investere i alle disse prosjektene. 

Anslagvis kan dette dreie seg om 3,5 milliarder kr.  

 

Region Namdal takket for orienteringen. Det ble ikke fattet eget vedtak om en 

uttalelse i saken.  

 

 

 

Tor Brenne 

Sekretær 

Region Namdal  


