
 

 

 
 

         
 

Morten Stene 
Per Olav Tyldum 
Arnt Mickelsen 
Reinert Eidshaug 
 

Namsos 30.01.15 

Referat fra møte i AU 30.01.15 
 
 
Til stede AU: Morten Stene, Arnt Mickelsen og Reinert Eidshaug 
Forfall: Per Olav Tyldum 
 
Til stede andre: Tor Brenne, Susanne Bratli og Bente Estil 
 
1. Planlegging av RN møte i etterkant av årsmøtet i HiNT-partnerskapet 

13.02.15 
 

Oppstart kl.14.00 

Møtetid: 2 timer 

 

Sakliste: 

 

a. Byregionprosjektet del 2. presentasjon av prosjektsøknad 
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 lyses ut 1.februar. Det er derfor 
ikke utarbeidet forslag til søknad ennå. Forslaget blir derfor lagt fram direkte 
for RN 13.02.15 
 
b. Regnskap 2014/budsjett 2015 
Tor Brenne gikk gjennom regnskap og budsjett. 
Innstilling fra AU: regnskap 2014/budsjett 2015 godkjennes 

 
c. Rapport om arbeidet med nytt prosjekt 
Susanne Bratli orienterte AU om arbeidet med nytt prosjekt.  
Vedtak: tas til orientering 

 



 

 

 
d. Godtgjørelse styrer 
Notatet om godtgjørelse til styrer i IKS ble drøftet. 
 
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 

 
e. Strategisk kart for RN - årsplan 2015 

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

 
f. Kommunikasjonsstrategi: organisering av arbeidet i RN. 

 
Forslag:  

"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 (kommunestyrevalgperioden)." 

 

Forslag til endring i organisering ble drøftet. 
Saken oversendes RN uten innstilling 

 
 

2. Eventuelt 
 

Planlegging av møtene i RN i april og juni 
AUs medlemmer kommer med innspill til administrasjonen 

 

 
 
Susanne Bratli 

Sekr. 


