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Referat fra møte i Region Namdal 13.02.15 

Sted: HiNT, Namsos 

 

Tilstede:  
- Nærøy kommune - varaordfører Tove Paulsen 
- Grong kommune - ordfører Skjalg Åkerøy  
- Vikna kommune - ordfører Reinert Eidshaug  
- Overhalla kommune - ordfører Per Olav Tyldum 
- Røyrvik kommune - ordfører Arnt Mickelsen 
- Namsos kommune - varaordfører Kjersti Tommelstad 
- Flatanger kommune - ordfører Olav Jørgen Bjørkås 
- Namdalseid kommune - ordfører Steinar Lyngstad  
- Lierne kommune - ordfører Alf Robert Arvassli 
- Leka kommune - ordfører Per Helge Johansen 
- Fosnes kommune - ordfører Bjørg Tingstad 

Forfall fra: 
- Namsskogan kommune 
- Høylandet kommune 

Tilstede andre: 
- Rådmann Trond Stenvik, Overhalla 
- Rådmann Gunnar Lien, Namsos 
- Tor Brenne, sekretær Region Namdal 
- Susanne Bratli, prosjektleder samferdsel 
- Bente Estil, daglig leder INR 
- Aina Hildrum, partnerskapet HiNT 
- Anne Sally Ryan, HiNT 

Referat sendes også til: 
- Fylkesmannen 
- Nord-Trøndelag fylkeskommune 
- HiNT 
- INR  
- YNR 

 



 

 

Sak 1. Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2. Presentasjon av 
prosjektsøknad 
(Saken ble diskutert og behandlet innen rammene av partnerskapsmøtet med HiNT.) 
 
RN vedtok følgende 15.12.15:  
"AU får ansvar for å fremme forslag til søknad om byregionprosjektet del 2, herunder 
prioritering av fokusområder til møtet i N 13.02.15. Bente Estil bes utarbeide forslaget 
til søknad med bidrag/bistand fra Tor Brenne, Susanne Bratli og Aina Hildrum." 
Prosjektmidlene for Byregionprosjektet del 2 ble lyst ut 4.februar. Det ble derfor ikke 
utarbeidet forslag til søknad til AU-møtet. Forslaget ble derfor lagt fram direkte for RN 
i møtet. 
 
Anne Sally Ryan presenterte anbefalingene fra fase 1 og Bente Estil presenterte 
forslagene til prioriterte områder og økonomiske rammer for fase 2. (presentasjonen 
er vedlagt referatet) 
 
Vedtak: 
Region Namdal vedtar å søke KMD om å få delta i Utviklingsprogrammet for 
byregioner fase 2 innenfor de skisserte rammene med følgende prioriterte områder:  
  
1.       Moderne infrastruktur 
2.       Koordinert og profesjonelt nøringsapparat 
3.       Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene.  
  
AU får mandat til å ferdigstille søknaden og sende den til kommunene for politisk 
behandling.  
Kommunene bes om å godkjenne deltakelse i prosjektet gjennom behandling i 
formannskap innen 20. april. 
 
 
 
 
 
Susanne Bratli 
sekr 


