
 

                Møtereferat 
 
 
 
 

Møte i arbeidsutvalget Region Namdal, 28. oktober kl 13.00 på Namdal Rehabilitering, 
Høylandet. 
 
Til stede: Arnhild Holstad, Per Olav Tyldum, Bente Estil, Hege Nordheim-Viken og Siv 
Merethe Belbo, NTFK. Dessuten møtte prosjektleder Ragnar Prestvik 
Bente Snildal og Alf Ebbe Andersen fra Visit Namdalen møtte under sak 2 og 3. 
Forfall: Steinar Aspli 
 
 

1. Dagsorden for Region Namdal på Namdalseid på Namdalseid 18. november. 
Prosjektleder hadde sendt ut forslag til dagsorden. 
 
Foreslått dagsorden godkjennes med noe justering av tidsplanen. 
 
 

2. Sluttrapport for prosjektet «Opplevelsesnæring knyttet til næring og mat». 
Bente Snildal orienterte om arbeidet med forprosjektet og hvilke strategier og tiltak som 
foreslås der. Forprosjektet er ei bestilling fra Region Namdal – om å etablere en 
utviklingsarena innenfor satsingsområdet opplevelsesnæringer/reiseliv. 
 
Oppgaven har bestått i å: 

- Kartlegge prosjekter som er gjennomført/gjennomføres innen mat og naturbasert 
reiseliv 

- Kartlegge produsenter og serverings-/utsalgssteder innen lokalmat i Namdalen 
- Utarbeide regionale strateger for Region Namdal til utvikling av 

opplevelsesnæring knyttet til natur og mat med mål om å få etablert en nærings- 
og utviklingsarena innen byregionprogrammet 

- Utarbeide en skisse til hovedprosjekt «Opplev en smak av Namdalen# med 
søknad om finansiering. 

 
Prosjektet skulle rapportere til næringskomiteen undervegs – det er ikke gjort. Arbeidet er 
utført raskere enn forutsatt. Rapporten og konklusjonene må forankres i hele Region 
Namdal.  
 
Det er i tråd med utviklingsavtalen utformet en skisse til hovedprosjekt med fire strategier: 

- Felles nettverks- og utviklingsarena  
- Rolledeling / Samarbeid / mobilisering  
- Kompetanseheving  
- Kommunikasjon og posisjonering 



 
Fra diskusjonen: 

- Et hovedprosjekt må være langsiktig, de «riktige» aktørene må være med, og det må 
være tilfredsstillende finansiering.  

- Ønske om at Region Namdal er prosjekteier (hovedprosjektet), men uten økonomiske 
forpliktelser. 

- Det ble ytret ønske om et mer detaljert (konkret) hovedprosjekt.  
- Det er viktig med skikkelig forankring i Region Namdal for at prosjektet skal bli 

vellykket.  
- Godkjenning av forprosjekt og forankring av hovedprosjekt gjøres i Region Namdal. 

 
AU konkluderer med at første møte (18. november) kommer for raskt og gir for lite 
tid/rom for presentasjon og diskusjon. Det tas derfor opp i første møte i 2017. 
 
 

3. Visit Namdalen – framtidig organisering, eierskap og reiselivssatsing 
Arnhild orienterte om Region Namdals drøfting i møtet i Trondheim der satsing på Visit 
Namdalen er tydelig signalisert av kommunene. 
 
Visit Namdalens deltakere uttrykte at det er sterkt ønskelig med et tydeligere eierskap fra 
kommunenes side. De oppfatter at det er et stort skritt i riktig retning når kommunene 
tydeliggjør eierskapet.  
 
Det må startes en prosess om nye modeller for eierskap/finansiering. Eierskap må forankres i 
kommunene, og Visit Namdalen, aktørene og kommunene må samhandle. 
 
På Helgeland slo fire destinasjonsselskaper slo seg sammen for fire år siden, 18  kommuner 
deltar. Fellesmarkedsføring, turistkontorer, kompetanse – har stor økning i trafikken. Fra 
kommunene på Helgeland ytes 65 kroner per innbygger.  
 
Namdalen MÅ spille i lag for å få samme utvikling. Det er mange små aktører i Visit 
Namdalen – de har ikke muskler til å greie jobben uten å ha kommunene i ryggen. 74 aktører 
i dag med kontrakt 
 
Må ha en oversikt over ressurser, oppgaver, ambisjoner – og ha alternativer for hva som er 
fornuftig organisering og ønsket utvikling. 2017 blir en prøvestein – eget regnskap under 
eget organisasjonsnummer (ikke lengre prosjektregnskap under Midtre Namdal 
Samkommune) 
 
Vil være nyttig å se hvor mange penger som brukes i kommunene til sammen. Må vurdere 
om disse pengene/ressursene kan samordnes. 
 
Det er slutt på prosjekttilskuddene fra eksterne bidragsytere (regionale næringsfond mfl) 
1/1-17. Finansieringsmodell er presentert til kommunene for 2016 og 2017 og fornyet 
søknad for 2017 er nylig oversendt. 
 



Ragnar og Bente blir bedt om å lage forslag til framtidig organisering og finansiering. 
Hvilke  oppgaver skal Visit Namdalen ivareta – hvilke ressurser kreves for å løse disse? 
Hvilke ressurser har vi allerede? Hva kan samordnes? Må tegne det optimale bildet – 
uavhengig av hva vi gjør i dag. Eventuelt skissere  andre alternativer med annen/mindre 
ressursbruk.  
Mål: Å bli best mulig i lag, med det utgangspunktet v har i dag. 
Frist: Første møte på nyåret. 
 
 

4. Hva nå – etter kystsone-workshopen 
 
Orientering om workshopen 26. oktober ved Ragnar – og forslag til oppfølging (igangsetting 
av planprosess). Region Namdal er bedt om å utarbeide forprosjekt/skissere planprosess. 
 
Forslag om å sette ned referansegruppe: Faglig sammensatt gruppe som bistår 
prosjektleder. Styringsgruppe: Opprettes straks. Forslag om blanding av rådmenn og 
ordførere – en person fra hver kommune for å sikre forankring hos alle. 
 
Fylkeskommunen er positive til både deltakelse i referansegruppa og finansiering. 
 
Beslutningsgrunnlag for Region Namdal lages av Ragnar og framlegges 18/11 – til 
utsending til kommunene for tilslutning. Formulering utsendes AU for godkjenning før det 
sendes ut til Region Namdal. 
 
 

5. Brannberedskap-/organisering – hva nå? 
 
Møtet i Trondheim og foredraget fra Hans Kristian Madsen i DSB er grunnlaget for 
diskusjonen. Ingen av dagens brannvesen i Namdalen er store nok til å oppfylle kravene 
alene.  
Blir Namdalen stort nok – er vi samordna godt nok til å gjøre dette i Namdalen? 
Kan Brann Midt være aktuelt å samle seg om (er sannsynligvis stort nok)? 
Hvor stort er stort nok? 
 
Vi må jobbe fort – men hvordan? 
 
Ragnar lager forslag til møtet i Namdalseid 18. november – om å gjennomføre møte med 
alle kommuner i november eller desember. Innledning ved brannsjef (Ståle Ruud og/eller 
en annen brannsjef). 
 
 

6. Møteplan 2017 
Framlagt forslag diskutert. 31. mars – uaktuell pga plankonferanse. Alternativt 7. april (evt. 
torsdag 6.april pga påska?). Øvrige datoer er OK.  
 
Forslaget er tentativt og fremmes på Namdalseid som AUs forslag. 
 



 
7. Eventuelt 

 
a) Tilbringertjenesten i Nord-Trøndelag 

Innledning og forslag til uttalelse ved Per Olav. Kan berge i 2017 – mer usikkert i 2018-2019. 
Viktig tilføyelse: At dette videreføres og etableres i hele Trøndelag. 
 
Ragnar bearbeider teksten, sender ut på godkjenning – og sender fylkeskommunene i 
Trøndelag pluss media. 
 
 

b) Politireformen 
Må spille inn flere steder (Flatanger og Leka/Bindal) med bakgrunn i krav fra POD 
(politidirektøren) om flere tjenestesteder. Ta utgangspunkt i forrige uttalelse og spisse 
denne.  
 
Ragnar bearbeider teksten. Må sendes innen høringsfristen. 
 
 

c) Ny runde domstoladministrasjonen 
Det varsles ny runde – vi må være obs. 
 
 
 
Ragnar Prestvik/ref. 
Prosjektleder 


