
 

                Møtereferat 
 
 

Møte i arbeidsutvalget i Region Namdal 7. april 2017 kl. 08.30-11.30 i 
Namdalshagen, Namsos 
 
Til stede: Arnhild Holstad, Steinar Aspli, Per Olav Tyldum, Bente Estil. Forfall: Hege Nordheim-Viken. 
Ellers møtte: prosjektleder Ragnar Prestvik, prosjektmedarbeider Ragni Stene, Siv Merethe G. Belbo, 
NTFK.  
Bente Snildal, Visit Namdalen møtte under sak 1 
Torbjørn Aas og Svein H. Karlsen, Helse Nord-Trøndelag og Ståle Ruud, teknisk sjef i Namsos 
kommune møtte under sak 2 
Edel Holand, Heimkjær møtte under sak 3. 
 
 

1. Visit Namdalen – videre framdrift og innhold 
 
Drøfting med bakgrunn i utsende notater og forslag til beslutningsgrunnlag i kommunene. 

 
Konklusjon – som går som anbefaling til Region Namdal-møtet 19. april:  

- Visit Namdalen omdannes til aksjeselskap. Prisen per aksje sette til kr 3.000 – som prisen på 
andeler i Visit Namdalen SA i dag 

- Kommunene skal ha aksjemajoritet, men bedrifter kan delta som eiere  
- Det tas sikte på en aksjekapital på cirka 1 mill. kroner for å sikre en trygg base for selskapet  
- AU anbefaler at vi benytter samme fordelingsmodell som vi kommer til for framtidig 

regionråd og at dette også kan være hovedregelen for andre samarbeidsområder 
- Det utarbeides et eget notat med driftsmodell innen Leka-møtet som tar utgangspunkt i at 

det skal satses på reiselivet i Namdalen, og at selskapet er mer robust enn det har vært fram 
til nå. 

- Selskapet skal ha daglig leder/reiselivssjef pluss tre regionledere som har ansvar for drift av 
tre helårsåpne turistkontorer i Ytre, Midtre og Indre Namdal. Alle skal delta i utviklingsarbeid 
og som rådgivere for reiselivets aktører og kommunene.  

- Det må være et kompetent styre – med både solid styreerfaring- og bransjekunnskap. 
Viktigere enn at alle interesser skal være representert. 

 

2. Helse Nord-Trøndelag og kombinasjonsbygg 
 
Torbjørn Aas og Svein H. Karlsen fra Helse Nord-Trøndelag HF orienterte om første utkast fra 
Sykehusbygg til nytt kombinasjonsbygg, Sykehuset Namsos. 
 
Stikkord fra innledning og diskusjon: 

- Det er utarbeidet et faktagrunnlag for å kunne bygge et bygg. Det er behov for å utvikle 
operasjonsfasiliteter og poliklinisk kapasitet  

- Helseforetaket skisserer en ramme og ber Sykehusbygg om å få et bygg tilpasset denne 
rammen 

- Konseptprosessen starter etter sommeren 



- Ikke satt av midler til prosjektet ennå 
- Hvordan kan kommunenes behov innpasses i prosjektet – eget bygg eller i samme bygg 

(jamfør Nordfjord sykehus) 
- Framskrivinger innenfor alder, sykehusforbruk, dialysebehov mm tilsier økte behov i nær 

framtid – og utviklinga tilsier andre krav til funksjonalitet (blant annet takhøyde) 
- Sykehusbygg planlegger for nye behov – men det er også behov for endringer i eksisterende 

bygg 
- Helikopterlandingsplass – plassering oppe på tak er av flyfaglig ekspertise ikke anbefalt pga. 

topografi. Det kreves også annen lokalisering enn i dag. Det vil således bli en frittstående 
plattform.  

- Har relativt mange helikopterlandinger i forhold til andre sykehus (ca. 160 i 2016) 
- Flyplassen som landingsplass er en vesentlig dårligere løsning enn dagens løsning 
- I strategisk sammenheng viktig å se helikopterlandingsplass uavhengig av behovene for bygg 
- Parkeringsløsning-/behov er ei utfordring/mulighet 
- Legevakt og andre kommunale behov må avklares 
- Trenger tida for å gjøre en god jobb i lag – gjensidig, forpliktende samarbeid ønskes.  
- Samhandlingsreformen har sovnet, men intensjonene i den kan hentes fram og utnyttes. 
- Aktuelt å besøke Nordfjordeid – eventuelt andre steder? Alta (nærsykehus) 
- Oppbygging rundt akuttfunksjonene 
- Forbedre infrastrukturen internt i sykehuset (legevakt – akutt-/operasjon – poliklinisk 

virksomhet) 
- Konseptfase starter etter sommeren – rigge prosjektorganisasjon 
- Samarbeidsorgan med kommunen – og/eller andre – en arena for samhandling og utvikling 

av bygg, infrastruktur, logistikk, behandlingstilbud 
- Mulighetsstudium. Vurdere nytt bygg kontra bedre utnyttelse av eksisterende areal. Bedre 

utnyttelse er billigere å realisere enn nybygg. 
- Vil primært bygge selv, men åpen for samarbeid om utvikling 
- Ta godt imot medisinstudenter – også i kommunene – for å sikre at en får og beholder 

kompetanse.  
- Presentere tanker om sykehusbygg/utvikling i Region Namdals møte i Rørvik i juni. Liv 

Haugen i Sykehusbygg + Torbjørn Aas/Svein H. Karlsen. 
- I konseptfasen: Referansegruppe med HNT og kommunene. Må gjøre det i lag slik at alle kan 

følge prosessen.  
 

3. Rekruttering og kompetanse 
 
v/Edel Holand, supplert av Siv Merethe G. Belbo. 
- Behov for helhetlig oversikt og kartlegging 
- Det er gjort en del arbeid tidligere (Nav, blå sektor, Lierne. Andre prosjekter i støpeskjeen – 

bl.a. Midtre Namdal) 
- Fylkeskommunen i gang med et arbeid som forutsetter kartlegging (regional strategi for 

arbeidskraft – en del av fylkesplanarbeidet). 
- Kan koble vårt behov sammen med fylkets behov/strategi. 
- Foreslår forprosjekt: Lage et hovedprosjekt med basis i tilgjengelig kunnskap (allerede utførte 

kartlegginger) 
- Vil vi være pilot for fylkeskommunen? (Ja) 
- ST deltatt i nasjonalt prosjekt – kartlegginger i Oppdal/Rennebu og Hitra/Frøya. Erfaringer 

stilles til disposisjon. 
- Hvor lang tid skal vi bruke – og hvilke ressurser kreves? Må kartlegges og defineres i 

forprosjektskisse. 
- 100.000 kroner i bidrag fra FK – sammenfatte tall fra Nav og andre kartlegginger. 



- Bruke noe av diskusjonstida på Leka til drøfte hvordan vi skaper innovasjonskraft og 
iverksetter rekrutteringsstrategier. 

 
Forprosjekt: Finansieres med bidrag fra NTFK (100.000), TFoU/Nord – kfr Byregionprogrammet 
utfordres på deltakelse. Namdalsmidler i Nord U, evt eget bidrag fra byregionprogrammet. 
Avklare med TFoU og Nord U om hva som kan være deres bidrag inn i prosjektet. Pluss evt. andre. 
(Midtre Namdal er i gang med et arbeid – kan dette kombineres?) Hva kan Namdalshagen bidra med 
(må avklares). Utbygge prosjektet med bidrag fra andre aktører som har vært eller er i aktivitet.  
 
Organisering av forprosjektet (prosjektledelse/opprettelse av styringsgruppe) gjøres etter møtet på 
Leka. 
 
Ragni Stene får oppfølgingsansvar i Region Namdal sammen med prosjektleder. 
 

4. Programmet for Region Namdals møte på Leka 19. april 
Programmet godkjennes som foreslått. Henvendelse fra Indre Namdal regionråd om å drøfte 
legevaktsamarbeidet (LINA). Prosjektleder gir beskjed om at dette blir tema på junimøtet. 
 

5. Orienteringer 
- Regionråd – Bente. Møte med fylkeskommunen i Stjørdal var positivt. Lage oppsett over 

anbefalinger fra arbeidsgruppa til orientering på Leka 
- Kystsone – Ragnar. Oversikt over opplegget for planprosessen utsendt til aktuelle kommuner. 
- Mineraler – orientering gitt næringskomiteen om sluttrapporten for mineralprosjektet i Indre 

Namdal. Stian Brekkvassmo gir kort orientering på Leka. 
- Næringshage flyktninger. Hege sender ut referat/orientering etter møte i styringsgruppa. 
- Byregionprogrammet – samling i Ålesund. Kort oppsummering av innhold og erfaringer fra 

samlinga ved Steinar, Ragni og Ragnar. 
 

6. Ruskonferansen 10. mai 
Opplegget for konferansen presentert og godkjent. Konferansen blir lagt til Lierne 
samfunnshus 10. mai kl. 10.00-15.00, evt. med mulighet for en halvtime ekstra for å få en 
god diskusjon om problemstillingene. 
Snåsa, Bindal og Osen må inviteres. 
Det er kommet forslag om at rektorer i ungdomsskoler og videregående skoler inviteres, 
likeså ungdomsråd. Rådmenn og ordførere får invitasjon og bes ta med alle relevante aktører 
fra egen kommune. Ikke-kommunale aktører inviteres direkte av Region Namdal. 
Region Namdal dekker møte- og oppholdskostnader. Deltakerne dekker egen reise. 

 

7. Diverse informasjon 
- NTP: Per Olav og Amund har hatt møte med Elin Agdestein i Stortinget. Ingen bevilgninger til 

Namdalen på veg, men E6 ikke tatt ut. Ellers lite nytt – dårlig uttelling for Nord-Trøndelag. 
- Flyplasser: ikke endring i struktur. Jernbane: Ikke noe nytt. Ingen fylkesveger blir 

omkategorisert til riksveger. 
- Flyruter: Fly Viking avventes. Møte med Widerøe 8.-10. eller 11. mai. Nye ruter: Noe positivt, 

noe negativt. Ikke alle ruter som passer med behovet og stemmer ikke med 
viderebefordring.  Avinor-sjefen Namsos bekymret for totaliteten. 

- Høring om fylkesvegplanen. Kommunene uttaler seg innen 3. mai – evt en samla uttalelse fra 
RN  
 

Ragnar Prestvik/ref 



 


