
 

                Møtereferat 
 
 
 

Arbeidsutvalget i Region Namdal 
Møte fredag 26. august 2016 kl. 12.00-14.00 på Lierne kommunehus 
 
Til stede: Arnhild Holstad, Bente Estil, Hege Norheim-Viken, Per Olav Tyldum, Steinar Aspli. 
Fra adm/regionene: Tor Brenne, Ragnar Prestvik, Jenny Domås. 
Fra NTFK: Siv Belbo 
Dessuten deltok ordførerne Skjalg Åkerøy, Stian Brekkvassmo, Hans Oskar Devik, Trygve Jonny 
Sandvik, Amund Hellesø og Per Helge Johansen under orienteringa i sak 2 (politireformen). Fra 
partnerskapet med Nord U/TFoU deltok Aina Hildrum.  
 

1. Status i enkeltsaker 
- Regionråd 

Bente orienterte om oppstartarbeidet i utvalget, om framdrift og møte med fylkesrådet. 
Namdalen er tidlig ute. Kan ikke forvente finansiering av regionråd framover. Mulig 
finansiering av omorganiseringsprosessen gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen 
(2016 og 2017). Prosjektleder utarbeider prosjektsøknad. 

- NTE 
Arnhild orienterte fra eierskapsgruppa. Studietur neste uke.  

- Flyruter 
Bygge allianser politisk mot Storting/regjering. Godt samspill med fylkesrådet. Må være 
forberedt opp mot tildeling av anbud. 
 

2. Status i politiets nye organisasjon m/Stein E Granli 
  
Lensmann Stein Erik Granli orienterte om prosessen med ny organisering. Styringsgruppe 
oppnevnt av KS med ordførere. Skjalg Åkerøy og Per Olav Tyldum deltar i denne gruppa. 
Frist for innspill til struktur: 4. september. 
Høringskonferanse: 27. september 
Deretter legges det ut på høring. 
Endelig forslag til POD innen utgangen av året. 
Antydet endelig beslutning sentralt innen 1. april. 
Politikontakt: Beskrivelse fra POD om hva oppgavene til politikontaktene er, ble referert. Vil 
være en erstatter for dagens lensmenn. Behov for generalister – sannsynligvis i 
kombistillinger (kombinert med andre politioppgaver). Mer politiarbeid, mindre sivilsaker, 
ivareta forebyggende aktivitet. 
Kontor/patruljer skal ha maks utrykningstid på 45 minutter til sitt distrikt. I Namdalen, med 
Nærøy, Namsos, Grong pluss evt. Lierne, vil Namdalen nå 82-85 prosent av befolkninga med 
dette kravet. Uten Lierne: Litt over 80 prosent.  
Momenter fra diskusjonen: 
- Ressurser som blir frigjort ved nedleggelse av lensmannskontorer, må tas i bruk til aktivt 

politiarbeid i Namdalen 
- Hver politikontakt må ikke ha ansvar for mer enn to-tre kommuner. Må være innhold 

som bidrar til attraktive stillinger (karrierestillinger) – og sikre fokus på dette området. 



- Viktig å stå sammen om å beholde Lierne-kontor/ressurs (tjenestested) (Antydet fra 
Granli hva dette innebærer: Tilgjengelige kontorer, garasje, materiell og to tjenestemenn 
med oppmøtested Lierne) 

- Nærheten til grensa. Tilsvarende reform på svensk side som kan føre til enda lengre 
avstand til nærmeste politistasjon 

- Ønske om en samla uttalelse fra Region Namdal. Ragnar lager utkast som spres i AU, 
senest onsdag – distribueres til øvrige ordførere før fristen. 

 
3. Næringsapparatet 

Kort orientering fra prosjektleder om forstudie om status og vegen videre. Saken behandles i 
næringskomiteen. Diskusjon. 
Kommer tilbake til beslutning 9/9. 

 
4. Orientering om næringshage for flyktninger  

Kort orientering om styringsgruppe som oppnevnes i næringskomiteen. Forslaget om 
rapportering til AU støttes. Region Namdal samla må også løpende oppdateres. 
 

5. Hans Barlien-pris.  
Per Olav T. orienterte om tiltaket – lansert av fylkesrådslederen i sin tale til fylkestinget i juni 
2016. Ønske om at dette skal være en regional pris, ikke bare for Overhalla. 
 

6. Program Region Namdal-møter i høst  
 
9. september, Namdals folkehøgskole, Grong. Start kl 09.30:  
- Velkommen til Grong  
- Namdals folkehøgskole 
- Arbeidsrettet rehabilitering v/vekstbedriftene 
- Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø (villaks/oppdrett) 
- Næringsapparatet 
- Saker fra komiteene 
- Status om arbeidet med nytt regionråd 
- Status i Byregionprogrammet 
- Andre rapporteringer 

 Ønske om at det settes opp tidsskjema og at større temaer kommer litt ut i programmet. 
 
14. oktober, Trondheim: 
- DSB, framtidig brannberedskap 
- Relasjonsbygging med andre rurale regioner i Trøndelag 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
Prosjektleder 

 


