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        Namsos 29.06.2015 

 

 

Til ordførerne i Region Namdal 

 

 

Innkalling til møte i Region Namdal 
 

Tidspunkt: fredag 10.04.15, kl. 09.00 – 15.00  
 

Sted: Kommunestyresalen, Høylandet 
 
Agenda for møtet: 
 
1. Velkommen til Høylandet v/Hege Norheim Viken 

 
2. Politireformen mm 

Innledning v/Stein Erik Granli 
Orientering om deltakelse i høring i Stortinget v/Morten Stene/Per Olav Tyldum 
 

3. Strategisk kart for RN - årsplan 2015 
Forslag vedlegges 

 
Innstilling fra AU: Strategisk kart for RN - årsplan 2015 vedtas 
 
 

4. Mineralprosjekt utkast til utredning «Transportalternativer og ringvirkninger 
ved utskiping av mineraler fra Indre Namdal» 
Utkastet til utredning legges ved. Dette 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. 
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Utkastes behandles av region Namdal den 10. april. Innspill fra næringskomiteen 
bes tatt med inn i saksutredningen og i forslag til vedtak.» 
 
 
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. 

 
5. Kommunereformen 

Presentasjon av utredningen «Kommunereformen og øykommuner uten landfast 
forbindelse» 
Innledning v/Per-Helge Johansen 
 
Stortingsmelding 14 (2014-2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større 
kommuner» 
Innledning v/repr. fra FMNT 
 

6. Regnskap 2014/budsjett 2015 
Se vedlegg. 
 
Innstilling fra AU: 
Regnskap 2014 godkjennes, budsjett 2015 vedtas. 

 
 

 
7. Godtgjørelse styrer i interkommunale selskaper (IKS) 

Notat om godtgjørelse til styrer i IKS vedlegges 
 

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 + 3000 pr.møte 
 
 

 
 
Morten Stene        Susanne Bratli 

Leder Region Namdal       Prosjektleder 


