
 

                Møtereferat 
 

Møte i samferdselskomiteen 14. mars 2017 
Overhalla kommunehus kl. 12.00-13.30 
 
Til stede: Per Olav Tyldum, Stian Brekkvassmo og Amund Hellesø (på telefon). Dessuten møtte 
prosjektleder Ragnar Prestvik og prosjektmedarbeider Ragni Stene. 
 

1. NTP 2017-2029 
NTP legges fram for Stortinget før påske – høring i Stortinget (ikke offentlig) etter påske. 
Vedtak i Stortinget i midten av juni.  
 
Drøfting om hvordan lobbyaktiviteten skal drives. Hvordan skal vi lykkes med å få 
gjennomslag? Forslag: 
- Flygeblad – med hovedargumentene for våre saker. 
- Arbeide både mot egne partier (egne stortingsrepresentanter, pluss transportkomiteen) 

og de partiene som sitter med makta  
- Hva er budskapet? 
- E6 hovedparolen – koble mot Fv17/riksveg. 
- Supplere med de øvrige momentene. 
Vi initierer møte i Oslo snarest, eventuelt neste uke. 
- Med Elin Agdestein. Henvendelse sendt. Per Olav melder tilbake hennes svar.  
- Med opposisjonen (Ingvild Kjerkol og Marit Arnstad) og eventuelt transportfraksjonene 

 
2. «Smart samhandling i Namdalen»  
«Tilgodelapp» for godskriving av økt arbeidsgiveravgift transportsektoren – bidrag som kan 
settes inn som egenkapital for å øke muligheten for nasjonal finansiering. En annen måte er 
potten med utviklingsmidler som foreslås avsatt til nytt regionråd. 
En forutsetning for å lykkes er å tenke/satse stort nok. 
 
3. Status andre saker 
a) Reguleringsplaner E6 

-Fjerdingelv, går sin gang. 
-Mediå/Grong – hvordan er ståa? Stian sjekker med Statens vegvesen. – Joar Nordtug eller 
Håvard Ven.  

b) Bompenger Fv17 – orientering. Må ha en ny diskusjon i Region Namdal om helhetlig 
vurdering av Asp-Namsos.  

c) Flyruter – direktefly, jamfør Luftfartsforum. 
FlyViking – kun interessert i det kommersielle. Må ikke redusere trafikken på FOT-rutene – 
avhengige av at disse opprettholdes og utvikles. Må holde tråden videre med Widerøe – også 
om direktefly – foreslå prøverute med direktefly en gang i uka. Vekst i januar/februar begge 
flyplassene.  Spennende å se hvordan dette utvikler seg når ruter inntrer.  
Det etableres med det første en flyplassallianse av vertskommuner. Namsos og Vikna deltar – 
har mål om å få representant i styret. Per Olav hører med Morten Stene om deres kontakt 
med FlyViking. 

 
Ragnar Prestvik/ref 


