
 

                Møtereferat 
 

Samferdselskomiteen i Region Namdal 
Møte i Lierne kommunehus fredag 26. august 2016 kl 10.00-11.45 
 
Til stede: Per Olav Tyldum, Stian Brekkvassmo, Amund Hellesø. Dessuten møtte prosjektleder Ragnar 
Prestvik og RN-leder Arnhild Holstad 
 

1. Oppdatering/status 
- Flyruter 

Per Olav orienterte om status for arbeidet med å påvirke anbudskriteriene for flyrutene 
2017-2022. Samferdselsministeren har avvist å møte fylkeskommunen og Luftfartsforum 
Namdal for å drøfte kriteriene. Ordførere i Luftfartsforum, fylkesråden og adm. 
arbeidsgruppe har diskutert strategi for hvordan vi skal komme i drøftinger med 
selskapet som vinner anbudene.  
Diskusjon: Forslag fra Amund om at vi må rangere hva som er viktigst for oss – vår 
prioritet er morgenfly. Å endre etter vunnet anbud er tidligere oppfattet som 
vanskelig/umulig. 
Muligheter framover:  
1. Politisk dialog/arbeid mot Frp, Høyre, NHO.   
2. Forberede drøftinger med det selskapet som vinner anbudet.  
3. Orientering/status i Luftfartsforum (cirka midt i oktober, evt. tidligere). 

- Luftfartsforum Trøndelag 
AU i Luftfartsforum Trøndelag anbefaler at Luftfartsforum Namdal får 
observasjonsstatus. Behandles i forummøte 31. oktober – vi er invitert til dette møtet. 
Per Olav er innmeldt som vår observatør. 

- Fylkesvegplan 
Høringsrunde pågår. Drøfting om hvorvidt Region Namdal bør spille inn momenter som 
ikke direkte dreier seg om fylkesvegene: Kollektivtrafikk, gang- og sykkelveger – og 
distriktsbehov som tilsier annen prioritering enn i sentrale strøm. Må sjekke 
høringsfristen for å finne ut om vi skal gi innspill. 

- Trøndelag 2018 – samspill med fylkesrådet fram til sammenslåing 
Invitere fylkesråden for samferdsel inn i møte med komiteen. 
 

2. Namdalspakken 
Status for kontakten med Statens vegvesen. Hvordan bygger vi opp en slik pakke – innhold, 
form mv. Hvordan skal pakken brukes/promoteres? 
- Argumentasjon for og arbeid med helhetlig utbygging 
- Kartlegge hva som hindrer oppstart – hva som må avklares på «hjemmebane» 

(reguleringsplaner, traseer, kostnader) 
- Følge med framdrift/status i Helgelandspakken 
- Skape allianser innen Trøndelag 
- Be oss inn til møte med fylkesråden og vegvesenet om status for E6 og tankegangen om 

en samlet pakke – og mulig strategi framover – eventuelt vurdere om det er fornuftig 
med forgreininger til E6. Vertskommuneordførere må delta. 

 
Ragnar Prestvik/ref 


