
 

                Møtereferat 
 
 
 
 
 

Møte i arbeidsutvalget fredag 20. mai 2016 
Sted: NTEs administrasjon i Steinkjer kl 14.00-15.30 
 
Til stede:  
Arnhild Holstad, Hege Nordheim-Viken, Steinar Aspli, Bente Estil, Per Olav Tyldum. 
Dessuten møtte prosjektleder Ragnar Prestvik, administrasjonssjef Tor Brenne og Siv Merethe G. 
Belbo, fylkeskommunen 
 

1. NTE-saken – refleksjoner etter møtet med NTFK og øvrige ordførere 
Kort runde om møtet og foreslått prosess. Det ble konkludert med at det hadde vært en god 
start. 

 
2. Program for Region Namdals møte i Lierne 2.-3. juni 

Prosjektleder Ragnar Prestvik presenterte forslag til program. Innspill til noen justeringer slik 
at de viktigste sakene det arbeides med i komiteene og i Byregionprogrammet også 
reflekteres i programmet. 
Det ble tatt opp om det for framtida kan lages en samla plan for mer effektiv gjennomføring 
av årsmøter/generalforsamlinger i selskaper der alle – eller de fleste – ordførerne deltar. 
Region Namdal må ta dette koordineringsansvaret. 
 
VEDTAK: Programmet for Region Namdal-møtet i Lierne 2.-3. juni godkjennes med de 
endringer som framkom i møtet. 
 

3. Region Namdals framtid og rådmennenes rolle 
Prosjektleders diskusjonsnotat ble lagt til grunn for diskusjonen. Problemstillingene i notatet 
ble bifalt.  
Enighet om at avklaringer om Region Namdals rolle, og rådmennenes plass, er et svært viktig 
arbeid framover – i lys av kommunereformen og at regionrådene uansett må endre 
sammensetning. Samkommunen skal avvikles senest 1. januar 2020. 
Sammenslåing av fylkene til et felles Trøndelag fra 1/1-2018 bidrar også til at det blir 
forskyving i oppgaver og makt. Det ble poengtert at det er viktig at namdalskommunene 
forholder seg til dette og bereder grunnen for et sterkest mulig Namdalen i dette 
perspektivet. 
Det ble påpekt at det er viktig at Region Namdals rolle som politisk/strategisk 
samarbeidsforum ikke må svekkes dersom forumet blir et framtidig regionråd med formelle, 
lovbestemte oppgaver. 
 
VEDTAK: Arbeidsutvalget støtter innholdet og betraktningene i notatet. Det settes inn et nytt 
punkt 3 i «Mulig framtidig organisering» om at det må settes ned ei arbeidsgruppe som 
arbeider videre med spørsmålet. Rådmennene må være representert i arbeidsgruppa. 

 



4. Reiselivssatsing i Namdalen 
Prosjektleders notat om reiselivssatsing i Namdalen – kommunal deltakelse/medlemskap i 
Visit Namdalen og Foreningen Kystriksvegen lå til grunn for diskusjonen. Prosjektleder 
foreslår at Region Namdal tar initiativ til, og gjennomfører et arbeidsmøte/workshop tidlig på 
høsten 2016 for kommunene for å klargjøre bransjens behov og utfordringer og skape 
bevissthet om hva som er riktig strategi for å få utvikling. 
 
Det var tilslutning i møtet om behovet for å løfte Namdalen i reiselivssammenheng og at et 
slikt møte kan være både viktig og riktig. Blant annet for å prøve å definere hvordan 
kommunene sammen kan bidra til å utvikle Visit Namdalen til å bli det redskapet alle ønsker 
at det skal være. Det er også viktig å vise forskjellene på de to selskapene og avklare 
områder/oppgaver der det er «dobbeltarbeid». 
 
Det var et ønske at arbeidsmøtet/workshopen må ha en inspirasjonsdel som beskriver 
utviklingstrekk,  eksempler på hvordan satsinga gjøres andre steder og få fram endring i 
reisevaner. 
 
VEDTAK: Arbeidsutvalget slutter seg til forslaget om at Region Namdal arrangerer 
arbeidsmøte/workshop for kommunene i august/september 2016 med presentasjon av Visit 
Namdalens og Foreningen Kystriksvegens behov, strategier, roller og oppgaver. Målet med 
møtet er å gi kommunene kunnskap om bransjens behov og kan treffe beslutninger om 
eierskap som samsvarer med reiselivets egne strategier for utvikling. 
 

5. Kort orientering om saker i komiteene 
Følgende saker ble tatt opp/referert: 
- Samferdselskomiteen: Nasjonal Transportplan –arbeid med høringsuttalelse om 

etatsforslaget. Kommer til behandling i Lierne-møtet. 
- Partnerskapet: Campus-utvikling, Nord Campus Namdalen. Blir tatt opp i Lierne-møtet 
- Partnerskapet: Bioøkonomi-strategi for Namdalen. Blir tatt opp i Lierne-møtet. 

 
 
 
Ragnar Prestvik, prosjektleder 
Ref. 
 
 
  

 
 
 

 
 


