
 

                Møtereferat 
 
 
 
Møte i arbeidsutvalget Region Namdal 
Fredag 19. mai kl. 11.45-14.00 
 
 
Til stede: 
Arnhild Holstad, Per Olav Tyldum, Hege Nordheim-Viken, Steinar Aspli, Bente Estil. 
Dessuten møtte: Ragni Stene, Ragnar Prestvik, Siv Merethe Belbo, Aina Hildrum. 
 
 

1. Programmet for Region Namdal-møtet i Rørvik 
Tett nok, trenger å ha «luft» på disse samlingene. Korte ned tidsramme for 
vannregion/vannområde. Åpen post for RN til slutt. 
Debatten: 
Samordning av innspill, koordineres av komitelederne. Maks tre minutter hver. Lage salgbare 
budskap som presenteres i møtet og i media. 

 
2. Kompetanse/rekrutteringsprosjektet 

- Møte 30. mai – invitere bredt. 
- Bred tilnærming i prosjektet, men heller spisse 
- Oversikt og kunnskap om ulike aktører og tiltak som er gjort eller planlegges gjort 
- Avklare Heimkjær snarest (etter møtet 30/5) – evt. variere tiltak fra år til år. 

 
3. Status i komiteene 

- Samferdsel: Vakuum om NTP før stortingsbehandling, fylkesvegplan-uttalelse basert på 
opprinnelig strategi/prioritering lagt i 2012, luftfartsforum – møte med Widerøe 24. mai.  

- Helsekomiteen – orientering om legevakt/LINA – blir presentert på Rørvik. 
Ruskonferansen – følges opp med ei lita økt på Rørvik. Ønske om å få orientering om 
skjenkekontrollen. Fokus for politikontaktene – mht. forebyggende arbeid/rus og 
kulturen/foreldrerollen. Mobilt røntgen – arbeider for oppstart i høst. Kart over aktører 
og organ i helseforetaket og i kommunene. 

- Næring: Ikke hatt møte nå. Neste sak å ta tak i er mineraler – fastlegge vegen videre. 
Matprosjektet må tas fatt i når organisering av Visit Namdalen er klarlagt. Næringshage 
for flyktninger – avslag fra IMDI, men det jobbes videre med avklaring om det er andre 
finansieringsmuligheter. 

- Utdanningskomiteen: Bioøkonomistrategien – forbereder kronikk, pluss workshop. 
Kompetanse/rekruttering – se behandling av egen sak. Invitasjon til rådslag i KS om 
innovasjon i offentlig sektor. 
 

4. Regionråd – status 
Region Namdal er oppdragsgiver og har nedsatt arbeidsgruppa. Det må ligge i forslaget til 
vedtak i kommunene at arbeidsgruppa får fullmakt til å iverksette stiftelsesmøte, igangsette 
ansettelsesprosess osv. Sendes til Region Namdal for tilslutning før saksframlegg sendes til 
kommunene. Eget vedtak under samlinga i Rørvik. 



 
5. Kystsone 

Ragnar orienterte om prosessen, der forprosjekt er fullført og saksgrunnlag er utarbeidet og 
utsendt til kommunene 19. mai med frist for vedtak innen utgangen av juni.  
 

6. Erfaringer med felles møtedag 
Gode tilbakemeldinger både fra ordførere og selskaper. Godt å få unna flere møter på en dag 
– med dette sparer man tid, og det er effektivt. Bør fortsettes neste år. 

 
7. Eventuelt 

- Visit Namdalen. Ragnar presenterte forslag til vedtak i kommunene og betenkning fra 
styret/daglig leder i Visit Namdalen SA om gjennomføring av ny forretningsmodell i to 
etapper. Styret mener dette fortsatt vil gi uforutsigbarhet for selskapet. 
AU slutter seg til prosjektleders forslag til vedtak, men vil innarbeide betenkninga fra 
styret i Visit Namdalen i saksframlegget. 

(saksgrunnlag, forretningsmodell og div andre vedlegg utsendt til kommunene like etter 
møtet). 

 
 
 
Ragnar Prestvik/ref 
 
 
 


