
 

                Møtereferat 
 

 
Arbeidsutvalget 
Møte i Namdalshagen 14. mars 2016 kl. 12.10-14.15 
 
Til stede: Arnhild Holstad, Steinar Aspli, Bente Estil, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim-Viken 
Dessuten møtte: Tor Brenne, Ragnar Prestvik, Siv Merethe G. Belbo 
 
 

1. Møteplan - justeringer 
 
Lierne Gjestegård opptatt 2.-3. juni. Enighet om å beholde datoen.  Sørgården er et alternativ 
og er ledig. Prosjektleder bestiller. 
Bente Estil og prosjektleder avklarer praktiske forhold knyttet til møtet. 

 
2. Forberedelse Region Namdal-møte på Jøa 1. april 

 
- Prosjektleders forslag til sakliste ble presentert. Angir tidsramme 10.15-15.30, tilpasset 

fergetider 
- Det foreslås å flytte Vrimmel-orientering til juni, og det gis tilsvarende mer tid til 

næringshage flyktninger.  
- Ønske om å få en status i Byregionprosjektet. Strategisk kart ivaretar statusbehovet i 

dette møtet. AU ønsker å gå dypere inn i ByR-2 i juni-møtet. 
- Hva skal Region Namdal være? Skisse fra prosjektleder til overskrift og innhold i bolken 

bifalles. Rådmennene Rønnaug Aaring og Gunnar Lien utfordres til å innlede om hvordan 
rådmennene ser for seg å bli involvert. Det forutsettes at de rådfører seg med 
andre/øvrige rådmenn slik at det de legger fram er representativt for rådmennene. 

- I stedet for 45 min på E6/fylkesvegplan gis det rom for 10 minutter fra hver komite.  
- FoU-høring med frist 6. april. Settes opp som sak 10. 15 minutter på slutten. 

 
Prosjektleder presenterte ei kort oppsummering av det felles kommunestyret basert på 
evalueringsskjemaet som ble sendt ut. 115 svar kom inn. 

 
VEDTAK: Opplegg for møtet vedtatt med de endringer som framkom i møtet.  

 
3. NTE-eierskapet, status og oppsummering. Vurdere tilleggsinnspill til høringa. 

 
Frist for høringa er 16. mars. Den offentlige debatten og Steinkjers endrede holdning dannet 
grunnlag for diskusjonen. Herunder; eierskap gjennom mellomliggende selskap kontra 
utviklingsselskap. Kan/bør dette være samme selskap?  
Hvilke formål utbytte kan/skal brukes til er vesentlig i refleksjonene om utviklingsselskap, 
kontra utbytte som overføres til eierkommunene. 

  
VEDTAK: AU finner ikke grunn til å formulere noe tilleggsinnspill til høringa. 

 



4. Etatsforslagene til Nasjonal transportplan 
 
Per Olav Tyldum orienterte om samferdselskomiteens betraktninger rundt etatsforslaget til 
Nasjonal Transportplan og utfordringer knyttet til  
- Ingen bevilgning til E6 Grong – Nordland grense 
- Fv 17 omgjøres til riksveg fra Asp til Brønnøysund 
- Prosent- og volumøkning på ulike transportområder 
- Namsosbanen foreslås nedlagt 
- Lufthavn- og trafikkutvikling 

 
5. Status i komiteene 

 
- Bente Estil om saklista i næringskomiteen. Innspill mht Heimkjær – bedre utnyttelse av 

ressursene 
- Per Olav Tyldum orienterte om luftfartsforum 
- Steinar Aspli om dialogmøte med Namdal Rehabilitering, som står seg bedre enn for 

noen år siden både mht økonomi og avtaler, og positivt møte med den nye direktøren i 
Helse Nord-Trøndelag  

- Hege Nordheim-Viken om partnerskapssaker og FoU-høring. 
 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
Prosjektleder 


