
Region Namdal 
  

 

Referat fra AU-møte i Region Namdal 15.12.2014  
 

Sted: Møterom Høihjelle, Namdalshagen, Namsos.  

 

Tilstede medlemmer: Arnhild Holstad, Steinar Aspli, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim Viken, Bente 

Estil 

Tilstede andre: Susanne Bratli, Ragnar Prestvik, Tor Brenne, Olav Weglo, Lars Petter Langås.  

 

1. NTE saken.  

Notat med forslag til vedtak sendt ut på forhånd. 

 

Notatet hadde innspill til vedtak i RN-møte 06.01. Susanne fullfører notatet i tråd med de 

elementer som kom fram i diskusjonen, og det sendes ut til RN’s medlemmer innen nyttår. Stian 

Brekkvassmo trekkes inn i arbeidet for å få inn LVK’s innspill. 

 

2. Trøndelagsutredningen, felles uttalelse fra RN? 

 

Prosjektleder (Ragnar Prestvik) lager et utkast til uttalelse som et utgangspunkt for diskusjon i 

RN-møte 06.01. 

 

3. DSB – uttalelse? 

Innspill fra Per Olav Tyldum 

 

Prosjektleder/sekretær lager et forslag til uttalelse om den prosessen som nå er satt i gang med 

adressat Justisdepartementet.  

 

4. Felles kommunestyremøte 05.02. 

 

Forslag fra Susanne lagt fram i møtet. Administrasjonen arbeider videre med møtet med denne 

skissen.  

 

5. Næringshage for flyktninger – oppfølging av vedtak i RN 

Vedtaket er fulgt opp med møter med FMNT og NTfk. Disse møtene har resultat at 

Namdalshagen AS har fått en utfordring med å lage en skisse for et forprosjekt. Dette ble 

presentert i møtet.  



 

Prosjektet må synligjøres at målet er å få til et pilotprosjekt for hele landet i Namdalen. 

Prosjektet må forankres i hele Namdalen. Skissen må synligjøre hvordan flyktningen skal kunne 

nyttegjøre seg den unike kunnskapen han/hun har med seg til Norge. Kompetanseutnytting er 

nøkkelordet. Grensesnittet mot den ordinære mottaksapparatet må beskrives/avklares.  

 

AU godkjenner skissen og ber administrasjonen gå videre med saken.  

 

6. Nytt inntektssystem for kommunene. Skal RN arbeide med denne saken og ev. hvordan?  

Settes opp som sak på neste AU-møte.  

 

7. Eventuelt 

a. Middag med Stortingspresidenten. Alle ordførerne inviteres til middagen.  

 

 

Tor Brenne 

Sekretær 

Region Namdal 


