
 

 

 
 

         
 

Morten Stene 
Per Olav Tyldum 
Arnt Mickelsen 
Reinert Eidshaug 
 

Namsos 23.03.15 

Referat fra møte i AU 20.03.15 
 
 
Til stede AU: Morten Stene, Arnt Mickelsen og Reinert Eidshaug og Per Olav Tyldum 
Til stede andre: Tor Brenne, Susanne Bratli og Aina Hildrum 
 
Sakliste: 

1. Planlegging av RN-møtet 10.april på Høylandet: 

 Forslag til kjøreplan: 

o 10.00 -10.15:  Velkommen til Høylandet v/Hege 

o 10.15 - 10.30: Regnskap/budsjett 

o 10.30 - 11.00: Strategisk kart 

o 11.00 - 11.30: Kommunikasjonsstrategi/organisering 

o 11.30 - 12.00: Godtgjøring styrer IKS 

o 12.00 - 12.30: Lunsj 

o 12.30 – 12.50 : Forsvarlig alkoholhåndtering v/Stein Erik Granli 

o 12.50 – 13.50: Politireformen, innledning v/Stein Erik Granli, 

uttalelse fra RN 

o 13.50 - 15.30: Kommunereform, forslag til innhold: orientering fra 

Leka om utredninga for øysamfunn, oppgavemeldinga (dersom den 

er kommet), evt annet 

 

Vedtak:  

AU slutter seg til forslaget med følgende endringer:  

 Kommunikasjonsstrategi/organisering tas opp på junimøtet 

 Sak om mineralprosjekt utkast til utredning «Transportalternativer og 

ringvirkninger ved utskiping av mineraler fra Indre Namdal» som behandles 

i næringskomiteen 20.03.15 settes opp på saklista. 

 Fylkesmannen bes om å orientere om forslaget fra regjeringa om nye 

oppgaver til kommunene. 

 Kjøreplanen tilpasses etter behov 



 

 

 

 
2. Orientering om status prosjekter 

Det ble orientert om status for prosjektsøknaden til «Namdalen i lag» og 

«Utviklingsprogrammet for byregioner – fase 2». 

Det ble også orientert om et initiativ fra bl.a. HiNT til et interregprosjekt om 

samfunnsentreprenørskap og sosiale innovasjoner 

 

3. Planlegging av junimøtet 

 Møtet i juni legges til Skorovatn. 

 Oppsummering av fire år – hva har vi fått til 

 Invitere redaktørene i TA/NA for å si noe om hvordan de oppfatter Region 

Namdal 

 Festtale v/Inge Ryan 

 Kommunikasjonsstrategi 

 

4. Eventuelt  

 Det er høring om politireformen 24.03.15 i Stortinget. Morten Stene og Per 

Olav Tyldum representerer Region Namdal der. 

 AU ønsker en dialog med redaktøren i NA, gjerne på neste AU-møte. 

 

 

 

 
 
Susanne Bratli 

Sekr. 


