
Region Namdal 

  
 

 

        Namsos xx.10.2015 

 

 

Til ordførerne i Region Namdal 

 

 

Innkalling til møte i Region Namdal 
 

Tidspunkt: Torsdag 19.11.15 kl. 10.00 – 17.00 

  Fredag 20.11.15, kl. 08.30 – 15.00 

 

Sted: Hotell Scandic Rock City, Namsos 

 

Region Namdal starter opp igjen etter valget med et todagers møte på Hotell Rock City i 

Namsos.  

 

Hovedfokus i møtet er at den nye ordførergruppen skal bli kjent med hverandre og med 

Region Namdal i forhold til politikk, arbeidsmetodikk og pågående prosjekt og prosesser. 

Kort sagt «riste den nye ordførergruppen sammen» og skape eierforhold til Region Namdal. 

 

Det er bestilt overnatting på hotellet. Hotellet har rom med navn fra kommunen i Namdalen. 

Vi satser på at ordførerne får bo «sitt rom». Bevertning under møtet og fellesmiddag går på 

felles regning og dekkes av Region Namdal. Dere må gjøre opp for overnatting selv direkte 

med hotellet. 

 

Invitasjonen til møtet går til ordførerne i Namdalen samt Bindal og Osen. Som vanlig 

inviteres også Fylkesmann og fylkesråd med, samt daglig ledere for regionråd i Namdalen, 

daglig leder for partnerskapet med HiNT og styringsgrupperepresentant fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune i prosjektet «Namdalen i lag». Dersom noen er forhindret fra å møte ordner 

dere selv avtale med varaordfører (stedfortreder). For å holde oversikt over antallet til middag 

og til overnatting, ber vi denne gang om påmelding. Ber om svar på hvem som kommer, 

hvem som blir med på middag og hvem som skal overnatte innen 13.11.15.  
 

Middag blir på en uformell sammenkomst på Finnanger Brygge. Vi ordner med buss.  

 

Om du vil forberede deg til møte ligger det ute dokumentasjon om Region Namdal på denne 

linken: Region Namdal Der finner du litt om Region Namdal, strategisk kart, referater fra 

tidligere møter og dokumentasjon om de pågående prosjektene.  

 

Vel møtt. 

 

Tor Brenne 

Sekretær Region Namdal  

http://www.midtre-namdal.no/region-namdal.339340.no.html


Region Namdal 

  
 

 

Torsdag 19.11.15: Scandic Rock City 

 
 

10.00 Åpning av møte i Region Namdal og velkommen til Namsos kommune. 
v/ordfører i Nærøy og nestor Steinar Aspli og ordfører i Namsos Arnhild Holstad 

 

Konstituering 

 

Bli kjent runde 

 

Fylkesmann Inge Ryan. Hvorfor er Region Namdal viktig? 

 

  

11.00 NTE og framtidig eierskap  

v/styreleder Bjørnar Skjevik og direktør Kristian Stav 

  

12.00 Lunsj 

  

12.45 Region Namdal – Grunnidé, historikk, strategisk kart, organisering og 

arbeidsmetodikk.  

v/ordfører i Nærøy Steinar Aspli og ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad 

 

  

13.30 Namdalen i lag og Byregionprosjektet 

v/prosjektleder Susanne Bratli og ordfører i Lierne (og tidligere prosjektleder for 

Byregionprosjektet) Bente Estil.  

 

  

14.15 Komiteenes arbeid i Region Namdal 

 

Helsekomiteen v/ordfører i Nærøy Steinar Aspli 

Næringskomiteen v/ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås 

Samferdselskomiteen v/ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum 

Partnerskapsavtalen med HiNT og TFoU v/daglig leder Partnerskap Namdal Aina 

Hildrum 

 

  

15.00 Kaffe med noko attåt 

  

15.15 Region Namdal 2015 – 2019 

 Debatt om strategisk kart, handlingsplan 

 Valg til komiteene for denne valgperioden. Forslag fra AU legges fram i 

møtet.  



 

  

16.15 Aktuelle politiske saker for Region Namdal v/ordfører i Namsos Arnhild 

Holstad 

 Omorganisering av domstolene.  

 110 sentralene 

 

  

18.00 Fellesmiddag og sosialt samvær på Finnanger Brygge 

 

 

Fredag 20.11.11. Scandic Rock City 
  

08.30 Fylkesrådsleder Terje Sørvik:  

 «Namdalen i lag» og Nord-Trøndelag fylkeskommune på lag 

 Trøndelagsutredningen 

 

  

09.15 Pågående prosjekter:  

 Visit Namdalen v/prosjektleder Bente Snildal  

 Skogpådriverprosjektet v/Knut Sklett 

 Heimkjær v/prosjektleder Edel Holand 

 

  

10.45 Lensmann Stein Erik Granli – Politireformen og samarbeid 

kommune/politi 

 

  

11 45 Lunsj  

  

12.30 Sykehusdirektør Arne Flaat: Sykehuset Namsos og Sykehusmeldingen  

 

  

13.30 Nord Universitet - HiNT inn i ny organisasjon. 

Siste nytt om fusjonsprosessen med UiN og HiNe 

Hvilke muligheter gir en fusjon for Namdalen 

 

  

14.30 Åpen Post 

Mulighetsrommet for innspill og informasjon av alle slag.  

 

15.00 Møtet avsluttes 

 

 

 


