
Region Namdal 
  

 

Referat fra møte i Region Namdal 10.04.2015  
 

Sted: Gjestegården, Høylandet.  

 

Tilstede:  

- Fosnes kommune v/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 

- Bindal kommune – ordfører Petter Bjørnli 

Forfall fra: 

- Leka kommune 

- Osen kommune 

Tilstede andre: 

- Tor Brenne, sekretær Region Namdal 

- Susanne Bratli, prosjektleder samferdsel 

- Aina Hildrum, partnerskapet HiNT 

- Lensmann Stein Egil Granli 

- Kommunaldirektør Hans Brattås 

Referat sendes også til: 

- Fylkesmannen 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- HiNT 

- INR  

- YNR 

 

 



Morten Stene ønsket velkommen til møtet. Innkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 1. Velkommen til Høylandet v/Hege Norheim Viken 
Presentasjon av Høylandet kommune og hvorfor de flyr høyt med begge beina trygt plantet på 

jorden. Næringslivet i Høylandet. Refleksjoner rundt kommunebarometeret som Høylandet 

har scoret høyt på i flere år. Viktigheten av frivillig sektor.  

 

Sak 2. Politireformen og ansvarlig alkoholhåndtering  
Innledning v/Stein Erik Granli 

Det er lagt fram en prop. til Stortinget med en politireform. Denne ble presentert av Granli. 

PP-presentasjonen sendes ut sammen med referatet. 

 

Kort fra debatten:  

Gjennomgående bekymring i forhold til tap av lokalkunnskap og responstid i distriktene som 

konsekvens av ny politireform. Motstand mot at antall lensmannskontor og plassering av disse 

tas ut av politisk kontroll. Avgjørende viktig at Namdal blir et politiområde.  

 

Prop’en behandles i disse dager i justiskomiteen. Region Namdal deltok i høringen i 

komiteen. Orientering om deltakelse i høring i Stortinget v/Morten Stene og Per Olav 

Tyldum.  

To områder ble vektlagt. (PP-presentasjonen sendes ut med referatet. ) 

 Responstid og lokalkunnskapen i distriktene. Plassering av lensmannskontor og hvem 

som skal ha beslutningsmyndighet for dette.  

 Alarmberedskap og 110-sentralene som også omfattes av forslagene i politireformen. 

Det vil bety at 110-sentralen i Namsos vil bli lagt ned.  

 

Høringsuttalelse fra Region Namdal sendt til justiskomiteen. Legges med referatet.  

 

RN ønsker at ansvarlig alkoholhåndtering tas opp i neste møte. Hva kan være felles politikk 

på området? AU arbeider videre med innspillet.  

 

Sak 3. Strategisk kart for RN - årsplan 2015 
Forslag vedlagt innkalling. Det var ikke kommet inn innsigelser innen fristen. Forslaget som 

ligger til behandling er dermed det samme som ble lagt fram på Hyllenget-møtet 14.12.14.  

 

Det etterlyses at det utvikles en nettside for RN der uttalelser, referater og innspill i møter kan 

gjøres tilgjengelig.  

 

Strategisk kart sendes ut til kommunene, og det anbefales at kommunestyrene får planen til 

orientering.  

 

Innstilling fra AU:  

Strategisk kart for RN - årsplan 2015 vedtas 



 

Vedtak:  

Strategisk kart for RN - årsplan 2015 vedtas 

 

Sak 4. Mineralprosjekt utkast til utredning «Transportalternativer og 

ringvirkninger ved utskiping av mineraler fra Indre Namdal» 
Utkastet til utredning vedlagt innkallingen.  

 

Sake ble behandlet av næringskomiteen 20.03.15. Fra referatet fra behandlingen i 

næringskomiteen 20.03.15: 

«Enighet i komiteen at dette er et godt utgangspunkt.  

 

Fokuset i en slik utredning må legges på tredje kulepunkt i målsettinger: Avledet virksomhet 

av mineralforekomster- mulighetsperspektiv på Namdalen. Viktige spørsmål som må stilles:  

Hva kan vi avlede av ringvirkninger? 

Hvilket alternativ gir mest ringvirkninger for Namdalen? 

Hvor legge til rette/rigge oss for å få mest mulig verdiskaping og vekst i Namdalen. 

 

Utkastes behandles av region Namdal den 10. april. Innspill fra næringskomiteen bes tatt med 

inn i saksutredningen og i forslag til vedtak.» 

 

Viktig at dette prosjektet sees som et avleda prosjekt fra mineralprosjektet.  

 

Forslag til vedtak: 

Region Namdal er positive til gjennomføring av et prosjekt knyttet til ringvirkninger og 

transportalternativer ved utskiping av mineraler fra Indre Namdal. 

Fokuset i en slik utredning må legges på tredje kulepunkt i målsettinger: Avledet virksomhet 

av mineralforekomster- mulighetsperspektiv på Namdalen. Viktige spørsmål som må stilles:  

 Hva kan vi avlede av ringvirkninger? 

 Hvilket alternativ gir mest ringvirkninger for Namdalen? 

 Hvor legge til rette/rigge oss for å få mest mulig verdiskaping og vekst i Namdalen. 

Region Namdal gir næringskomiteen fullmakt til å arbeide videre med innhold, finansiering 

og gjennomføring av prosjektet. 

 

Vedtak:  

Region Namdal er positive til gjennomføring av et prosjekt knyttet til ringvirkninger 

og transportalternativer ved utskiping av mineraler fra Indre Namdal. 

Fokuset i en slik utredning må legges på tredje kulepunkt i målsettinger: Avledet 

virksomhet av mineralforekomster- mulighetsperspektiv på Namdalen. Viktige 

spørsmål som må stilles:  

 Hva kan vi avlede av ringvirkninger? 

 Hvilket alternativ gir mest ringvirkninger for Namdalen? 



 Hvor legge til rette/rigge oss for å få mest mulig verdiskaping og vekst i 

Namdalen. 

Region Namdal gir næringskomiteen fullmakt til å arbeide videre med innhold, 

finansiering og gjennomføring av prosjektet. 

 

Sak 5. Kommunereformen 

Presentasjon av utredningen «Kommunereformen og øykommuner uten landfast forbindelse» 

måtte gå ut pga av forfall fra innleder Per-Helge Johansen 

 

Stortingsmelding 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» 

Innledning v/repr. fra FMNT v/kommunaldirektør Hans Brattås.  

 

Det er i ulike sammenhenger presisert at Stortingsmelding 14 er en melding som er fremmet 

av regjerningspartiene. Det vil være en prosess i Stortinget og med de to samarbeidspartiene 

før vi vet hva den endelige nye porteføljen vil bli.  

 

Stortingsmelding 14 indikerer at reformen har fått en utviklet seg fra en ren kommunereform 

til en helhetlig forvaltingsreform der alle 3 nivåene (herunder også fylkesmannsembetene) er 

med i vurderingen. Alt dette skal landes våren 2017. Våren 2017 skal også gjennomgangen av 

statlig styring av kommunene, ansvarfordeling barnevern og endring i kommuneloven som 

åpner for pålegg om kommunesamarbeid være ferdig. Det siste begrunnes med at det for de 

som geografisk ikke kan slå seg sammen med kan bli pålagt å samarbeide med andre. 

Generalistkommuneprinsippet er fortsatt det bærende prinsipp. Det nye elementet i St.meld 14 

er forslaget om at storkommunene skal kunne få mulighet til å ta over videregående skole og 

kollektivtrafikk.  

 

Forslaget om oppgavefordelingen omfatter både med rene forvaltningsoppgaver, overflytting 

av beslutningsmyndighet og ulike virkemidler som staten og fylkeskommunen i dag har. Det 

står en merknad under mange av punktene at «oppgaven kan overføres til større og mer 

robuste kommuner». Ennå uavklart hva dette vil bety i praksis. 

 

Fra debatten:  

 Det ble uttrykt frustrasjon over at så lite er avklart i prosessen og at oppgavemeldingen 

ikke har gitt forventet avklaring på oppgaveporteføljen.  

 Flere gir uttrykk for at det er og vil være vanskelig å arbeide videre med 

kommunereformen ut mot innbyggerne i egen kommune. Flere gir uttrykk for at det blir 

vanskelig å innfri de forventningene som staten har lagt i reformen i egen kommune, mens 

andre vil gjennomføre som planlagt.  

 Uoversiktlig prosess både fra staten og lokalt i Namdalen. Ulikt utgangspunkt for 

kommunene – for noen er alternativene klart definerte, mens for andre er det noe mer 

uklart.  

 Det nye i reformen med endringer i regionnivået (både inndeling og oppgaver) vil bli en 

viktig oppgave å følge med framover.  

 Mange uttrykker at forslaget om pålagt samarbeid står i grell kontrast med forslaget om 

fjerning av samkommunehjemmelen som kunne være en måte å organisere arbeidet på. 



Innspill på at det bør tas et nytt initiativ for å se på om det er mulig å få beholde 

samkommunehjemmelen. Utfordringen spilles over til MNS.  

 

De fleste kommunene er godt i gang med nabosamtalene. IN/MN alternativet er lagt på is 

inntil videre. IN går videre med de resterende alternativene.  

 

Sak 6. Regnskap 2014/budsjett 2015 

Regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015 sendt ut med innkallingen.  

 

Innstilling fra AU: 

Regnskap 2014 godkjennes, budsjett 2015 vedtas. 

 

Vedtak:  

Regnskap 2014 godkjennes, budsjett 2015 vedtas. 

 

Sak 7. Godtgjørelse styrer i interkommunale selskaper (IKS) 
Notat om godtgjørelse til styrer i IKS vedlagt innkallingen 

 

Innstilling fra AU: 

Det anbefales at det innføres samme godtgjøringer i Namdal Rehabilitering IKS, Museet Midt 

IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS som følger: 

Godtgjøring til styreleder: kr.50.000 pr. år. 

Godtgjøring til styremedlemmer: kr.10.000 pr. år + 3.000 pr. møte 

 

Vedtak: 

Det anbefales at det innføres samme godtgjøringer i Namdal Rehabilitering IKS, 

Museet Midt IKS og Midtre Namdal Avfallsselskap IKS som følger: 

Godtgjøring til styreleder: kr.50.000 pr. år. 

Godtgjøring til styremedlemmer: kr.10.000 pr. år + 3.000 pr. møte 

 

Sak 8: Eventuelt 
1. Søndagsåpne butikker – høring 

Det gjøres en uttalelse fra ordførerne i RN. Saken delegeres AU.  

 

2. Neste møte 4. og 5. juni. Lagt til Skorovatn i Namsskogan. 

 

 

Tor Brenne 

Sekretær 

Region Namdal  


