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        Namsos 29.06.2015 

 

 

Til ordførerne i Region Namdal 

 

 

Innkalling til møte i Region Namdal 
 

Tidspunkt: torsdag 04.06.15 kl.10.00 til fredag 05.06.15 kl.14.00  
 

Sted:  Skorovatn. Oppmøte i Representasjonsboligen, møtet 
skal foregå i flerbrukshuset (butikken) 

 
Praktiske opplysninger: 

 Etter møteslutt første dag (kl.15.30) vil det bli «byvandring» i Skorovatn med 
direkte avgang fra møtelokalet. Kleskode er derfor fritidsantrekk. Ta med tursko. 
Byvandringa avsluttes på Skorovas  pub. 

 Festmiddag i Representasjonsboligen kl.20.00. 

 Fredag 05.06 er det frokost kl.8.00 og møtestart kl.9.00. 
 

Agenda for møtet: 
 
1. Velkommen til Namsskogan v/Stian Brekkvassmo 

 
2. Prosjektplan «Namdalen i lag» 

Orientering v/prosjektleder Susanne Bratli 
 

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

funksjonstid 4 år (kommunevalgperioden)." 

 

4. Saker fra samferdselskomiteen: 

 Sluttrapport «Strategi for politisk samhandling på infrastrukturområdet i 
Region Namdal" (sluttrapporten vedlegges) 

 Fylkesveg 17 som riksveg (se vedlagte saksfremlegg og innstilling til 
vedtak fra samferdselskomiteen) 

 Orientering om Avinors innspill til lufthavnstruktur 
 
5. Sak fra helsekomiteen 

Samlokalisering av AMK, 110-sentralen og politiet ved Sykehuset Namsos (se 
vedlagte saksfremlegg og innstilling fra helsekomiteen) 

 
6. Region Namdal – hva har vi oppnådd? 

Innledning v/Morten Stene. 
 
Slik ser vi Region Namdal: 

 Redaktør Kim Riseth, Namdalsavisa 

 Fylkesrådet v/Terje Sørvik 
 
7. Omstillingsprosjektet i Lierne 

v/Alf Robert Arvasli 
 

8. Kommunereform: 

 Presentasjon av utredningen «Kommunereformen og øykommuner uten 
landfast forbindelse» v/Per Helge Johansen 

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

 Gjensidig orientering fra ordførerne 
 

9. Interregprosjekt om sosiale innovasjoner 
Orientering v/Aina Hildrum, HiNT 
 
I tillegg til dette er Sigmund Alsaker fra Museet Midt invitert til å snakke om 
historien om Namdalen og namdalingen fredag kl.12.15. 

 
 
 
 

 
Morten Stene        Susanne Bratli 

Leder Region Namdal       Prosjektleder 
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Oversiktskart Skorovatn: 

 

 
 

Fra E6 

Grøndalselv 

Mot Røyrvik 

Representasjonsboligen 

Flerbrukshuset/ 

butikken 


