
Region Namdal 
  PROTOKOLL 

 

Møte i samferdselskomiteen i Region Namdal i Namdalshagen 22. januar 2016 kl. 09.00 

Til stede: Per Olav Tyldum, Amund Hellesø, Stian Brekkvassmo. Dessuten møtte prosjektleder Ragnar 

Prestvik som sekretær 

 

1. Reetablering av Luftfartsforum i Namdalen 

Gjennomgang av mandat og sammensetning. Det kalles inn til møte snarest.  Prosjektleder finner 

tidspunkt for møte innen medio februar og kaller inn. 

 I tillegg til faste medlemmer inviteres Sissel Bryhn, fylkeskommunen. 

Aktuelle saker til drøfting: 

- Søknad om etablering av direkterute Namsos-Oslo, uttalelse. 

- Rutetilbud- og tider  

- Regularitetsrapport 

 

2. Rutetider kortbane – plan for videre arbeid 

 

a) Viktig å være «på». Kunnskap om hva som skjer til enhver tid. Overvåkning av frister og saker 

som er på agendaen. Avklaring med Susanne hva hun har oversikt over. 

b) Jobbing mot Avinor, mot fylkeskommunen, Stortinget og samferdselsdepartementet 

(politisk) og andre aktører.  

c) Ønske om å komme inn i Luftfatsforum Værnes (Trøndelag?).  

 

3. Innspill RTP – fylkesvedtak i desember og oppfølging etter dette 

 

Gjennomslag for innspill fra Region Namdal i fylkestinget, etter forslag fra Bjørn Arild Gram. 

Dette ble enstemmig vedtatt. Dette må følges opp i arbeidet med NTP – finne allianser som 

kan bidra til å få gode framtidige løsninger.  Det vurderes tur til Oslo for å samtale med 

aktuelle aktører om «namdalspakke». Interne prioriteringer i Namdalen må også vurderes. 

 

4. Strategisk kart for Region Namdal 2015-2025. Restanser for samferdselsområde etter 2015. 

Innspill til handlingsplanen 2016 

 

Restanser 2015: Kystsoneplanlegging (hører mest naturlig til i næringskomiteen) 

 

Tiltak 2016: 

- Deltakelse i jernbaneforum (Nordlandsbanen, Ofotbanen) 18/2. (Ragnar deltar) 



- Namdalspakken, innhold og promotering 

- Anbudsrunden kortbanenettet – å påvirke til at vi får et tilbud som samsvarer med behovet 

- Havnespørsmålene i Namdalen 

- Følge opp prioriteringer i infrastrukturprosjektet (bl.a. bredbånd/mobil og kollektivtrafikk). 

 

5. Innspill felles kommunestyremøte 5. februar 

 

Prosjektleder lager en disposisjon for innlegg basert på intensjonene, hva er oppnådd, hva er 

strategiene videre.  

 

 

Ragnar Prestvik/ref 

 

 

 

 

 

 


