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Morten Stene 
Per Olav Tyldum 
Arnt Mickelsen 
Steinar Aspli 
 

Namsos 29.06.15 
 

Referat fra møte i AU 07.05.15 
 

Til stede AU: Morten Stene, Arnt Mickelsen, Per Olav Tyldum og Steinar Aspli (vara 
for Reinert Eidshaug) 
Forfall: Reinert Eidshaug 
Til stede andre: Tor Brenne, Susanne Bratli og Bente Estil 
 
 

1. Prosjektet «Namdalen i lag – politisk samhandling i Region Namdal» - 
oppsummering av status, skisse for vegen videre 

 
Status for prosjektet:  

 Vi er tildelt kr.300.000 i skjønnsmidler fra fylkesmannen (som omsøkt) 

 Vi er innvilget kr.700.000 i RUP-midler fra fylkeskommunen (som omsøkt) 

 Vi kommer til å søke de regionale fondene slik som skissert i prosjektplanen 
(kr.150.000 i 2015, 300.000 i 2016 og 200.000 i 2017) 

 Medlemsavgiften for kommunene økes ihht tidligere vedtak (50% i 2015 og 
ytterligere 50% i 2017) 

 Fylkeskommunen forutsetter i sitt vedtak om støtte til prosjektet at: 
o En konkretisering av det strategiske arbeidet innenfor de fem nevnte 

samfunnsområdene skjer i tett dialog med fylkeskommunen 
o Fylkeskommunen gis plass i styringsgruppa 

 
Konklusjon: 

 Fylkeskommunen inviteres inn som medlem av arbeidsutvalget, og dermed også 
inn i styringsgruppa. Siden AU er et politisk organ er det ønskelig at 
fylkeskommunen er politisk representert i AU. 

 Det legges opp til et første møte i styringsgruppa i forkant av RN-møtet i 
Skorovatn 4.-5.juni 
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2. Orientering om søknaden til «Utviklingsprogrammet for byregioner» 
 

Bente Estil orienterte om at søknaden er sendt inn før søknadsfristen 5.mai. Alle 
kommunene har behandlet saken og sluttet seg til at Region Namdal søker på fase 2 
av programmet. 
 
 
3. Orientering om behandlinga av saken om alkoholhåndtering i 

Helsekomiteen  
 
Fra siste møte i Region Namdal var det et ønske at RN arbeider med saken om 
alkoholhåndtering slik at det kan ende opp med mest mulig lik praksis i 
namdalskommunene når det bla gjelder skjenketider og aldersgrenser for å gå på 
fest. Det må være en målsetting å øke debutalderen. 
Helsekomiteen behandlet saken i sitt møte 16.04.15 med følgende konklusjon: 
Det hentes inn status for den enkelte kommune som grunnlag for en sak for 
ordførergruppen etter kommunevalget. Målsettingen er å ende opp med en 
anbefaling fra RN til kommunene i forkant av at de nye kommunestyrene skal 
behandle alkoholpolitikken i sin kommune. 
 
Fra AU fremkom det i tillegg et ønske om at det arrangeres en konferanse om temaet 
for kommunestyrerepresentantene i januar/februar 2016. 
 
Konklusjon: 
Det arbeides videre med saken fra RN etter vedtaket i helsekomiteen. I tillegg tas det 
kontakt med fylkesmannen og politiet for å lufte ønsket om en konferanse.  
 
 
4. Forberede junimøtet 
Saken ble ikke diskutert. Planlegginga har så langt fulgt de innspill som kom fra AU 
på forrige møte. Det sendes ut mail til AU med skisse til opplegg som AUs 
medlemmer kan respondere på. 
 
 
5. Høring – forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne 

butikker, høringsfrist 30.juni  
Det var utsendt forslag til høringsuttalelse. 
 
Vedtak: 
Region Namdal går i mot endringer av helligdagsloven for å tillate søndagsåpne 
butikker. Søndagsåpne butikker er ikke etterspurt av innbyggerne, av arbeidstakerne 
eller av næringslivet. En endring av loven vil føre til at de aller fleste butikker vil holde 
åpent av konkurransehensyn. Søndagsåpent vil øke lønnskostnadene, men 
utredninger viser at omsetningen ikke vil øke. Dette vil føre til at de minst lønnsomme 
butikkene, som ofte er mindre butikker i små kommuner, ikke vil overleve og mange 
vil miste jobbene sine. Dette vil være særlig negativt i distriktskommunene. 
 
Region Namdal mener det må være lik praktisering av helligdagsloven og 
søndagsåpne butikker over hele landet og er derfor negativ til forslaget om å legge 
beslutningsmyndighet til den enkelte kommune. 
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6. Møte med Andre Skjelstad om utflytting av statlige arbeidsplasser – 
strategi fremover 

I møtet med Andre Skjelstad kom det bl.a. fram følgende råd om strategi framover: 

 Ta utgangspunkt i naturgitte fortrinn Namdalen har, hva vi er gode til 

 Sannsynliggjør at det er tilgang på kompetent arbeidskraft 

 Vis frem andre fortrinn (f.eks. muligheter til få skreddersydd utdanning både 

ved HiNT og ved de videregående skolene) 

 Sørg for å opprette kontakten snarest mulig med stortingsbenken, 

regjeringspartiene og samarbeidspartiene 

 Opprette kontakt med og presentere Namdalen for den politiske ledelsen i 

departementene 

 

 

 
 
Susanne Bratli 

Sekr. 


