Møteinnkalling

Utvalg:

Namdal regionråd

Møtested: Eldhuset, Haugum gård
Dato:
19.11.2018
Tidspunkt: 10:00
De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin
habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
PROGRAM FOR MØTET
09.30
10.00
12.00
12.45
13.30
14.15
Ca. 15.30

Ankomst, kaffe
Behandling av saker
Ca. 11.00 innledning til sak 23/18: samferdselsdirektør Erlend Solem
Lunsj
Trøndelag – matregion nummer 1. Innlegg ved daglig leder i Oi Trøndersk Mat
og drikke, Aslaug Rustad og styreleder Ida Stuberg. Trøndersk matmanifest,
satsing på mat som reiselivsprodukt
Helseplattformen. Orientering ved Tor Erling Evjen, prosjektleder for
opsjonskommuner i Midt-Norge
Behandling av saker fortsetter
Avslutning

(Kommunene i Namsen vannområde er invitert til et kort møte umiddelbart etter møteslutt)

1. Behandling av saker
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 17/18

Deltakelse i fjellnettverket

PS 18/18

Digital infrastruktur i Namdalen

PS 19/18

Prosjekt "Lakseveg nord"

PS 20/18

Intensjon om realisering av bind 3 av Namdalens historie

PS 21/18

Oppretting av frivillighetspris

PS 22/18

Møteplan Namdal regionråd 2019

PS 23/18

Valg av representanter til arbeidsgruppe

PS 24/18

Utredning om utvidet eierskap Museet Midt - valg av representanter
til arbeidsgruppe

2. Orienteringssaker (presentasjoner maks 5 min.):
- Orientering fra komiteene
- Orientering fra rådmannsforum
- Orientering om temadag prehospitale tjenester v/Skjalg Åkerøy og Svein H. Karlsen
- Etablering av felles skoleutvalg for videregående skoler i Namdalen v/Arnhild Holstad
3. Referatsaker
Protokoll fra regionrådets møte 24.09.18
Rådmannsforum – saksfremlegg til kommunene om felles vannkoordinator
Avgitte uttalelser:
a) Responstid og trygghetsfølelse (endelig tekst)
b) Ingen namdalslaks over fra veg til sjø (endelig tekst)
c) Pådriverordning i skogbruket i Trøndelag
d) Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge
4. Oversikt over forestående høringer/høringsmøter:
(se «politikk» på www.trondelagfylke.no hovedutvalgenes møter i uke 46)
a) Delstrategi gods, Trøndelag FK
b) Delstrategi trafikksikkerhet, Trøndelag FK
c) Delstrategi sjø, Trøndelag FK
d) Delstrategi mobilitet, Trøndelag FK
e) Kompetansestrategi for Trøndelag FK

Namsos, 14.11.18
Amund Hellesø/sign.
Leder

Ragnar Prestvik/sign.
Daglig leder

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 17/18

Deltakelse i fjellnettverket

PS 18/18

Digital infrastruktur i Namdalen

PS 19/18

Prosjekt "Lakseveg nord"

PS 20/18

Intensjon om realisering av bind 3 av Namdalens historie

PS 21/18

Oppretting av frivillighetspris

PS 22/18

Møteplan Namdal regionråd 2019

PS 23/18

Valg av representanter til arbeidsgruppe

PS 24/18

Utredning om utvidet eierskap Museet Midt - valg av representanter
til arbeidsgruppe

Saksmappe: 2018/11319-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Deltakelse i fjellnettverket
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
21/18
17/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
1. Namdal regionråd tar informasjon fra Trøndelag fylkeskommune om deltakelse i
fjellnettverket til orientering. Regionrådet vil vurdere deltakelse i nettverket når
fylkeskommunen har behandlet saken og det er avklart om Lierne og Røyrvik ønsker å
delta.
2. Namdal regionråd synes det er interessant for potensielle deltakerkommuner og
regionrådet at fylkeskommunen deltar i nettverket.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
3. Namdal regionråd tar informasjon fra Trøndelag fylkeskommune om deltakelse i
fjellnettverket til orientering. Regionrådet vil vurdere deltakelse i nettverket når
fylkeskommunen har behandlet saken og det er avklart om Lierne og Røyrvik ønsker å
delta.
4. Namdal regionråd synes det er interessant for potensielle deltakerkommuner og
regionrådet at fylkeskommunen deltar i nettverket.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

26.10.2018 Deltakelse i fjellnettverket

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Fylkestinget i Trøndelag vedtok i sitt møte 3. oktober som svar på en interpellasjon om
deltakelse i det nasjonale Fjellnettverket: «Fylkestinget i Trøndelag ber fylkesrådmannen om å
utrede mulig deltakelse i Fjellnettverket i dialog med aktuelle kommuner og regioner».
Nettverket er et politisk samarbeidsforum der fylkeskommuner, regionråd og kommuner kan
være medlemmer, hver for seg eller sammen.
Fylkesadministrasjonen arbeider med saksframlegg til fylkestinget og stiller følgende spørsmål
til aktuelle kommuner:
1. Er det interessent for kommunen/regionrådet å vurdere spørsmål om medlemskap?
2. Er det interessant for kommunen/regionrådet at fylkeskommunen deltar i nettverket?
Fjellnettverket stiller som krav for medlemskap at kommunene som tas opp har minst 50 prosent
av sitt areal 700 meter over havet som fjellområde (600 meter nord i fylket). I Trøndelag er 11
kommuner definert som fjellkommuner, deriblant Røyrvik og Lierne.
Fjellnettverket er et nettverk for fylkeskommuner, regionråd og kommuner som faller inn under
definisjonen for fjellkommuner samt andre relevante samarbeidspartnere, og legger vekt på å
engasjere seg i saker som er viktig for fjellområdene. Visjonen er «Levende og livskraftige
fjellbygder», og formålet er å være pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier i
fjellområdene gir grunnlag for utvikling og trivsel i fjellområdene i Norge,
I strategidokumentet er hovedstrategiene:
- Være en aktiv deltaker og leverandør i regional- og nasjonalpolitiske diskusjoner
- Formidle kunnskap om fjellområdene
- Delta aktivt i internasjonalt samarbeid
- Iverksette egne prosjekt og tiltak
Landbruk og reiseliv er viktige satsingsområder for fjellnettverket. Fjell-Norge er av Landbruksog matdepartementet tatt ut til å representere Norge på Grüne Woche i Berlin i 2019.
For kommunene er medlemskriteriene kr. 3,- per innbygger, og rett til 1 representant per
kommune i rådet og samlet har deltakende regioner 4 representanter i styret.
Regionrådene må betale kr. 3,- per innbyggere, og maks kr. 65.000 i året. Regionrådene kan ha
to representanter i rådet og deltakende regioner har til sammen 4 representanter i styret.
Fjellnettverket deltar i det europeiske samarbeidet Euromontana. Formålet her er påvirkning av
EUs politikk og skape samarbeid på tvers av landegrenser.

Vurdering
Utvikling i innlandskommunene trenger stimulans og samarbeid på tvers av region- og
fylkesgrenser. Deltakelse i nettverket kan derfor synes fornuftig for kommunene da det vil skape
et interessefellesskap/en allianse også mellom de trønderske fjellkommunene.
Fjord- og kystkommunene har også et tilsvarende nettverk, som engasjerer sine
medlemskommuner. Kommunene i Ytre Namdal har prioritert deltakelse i sitt kystnettverk og
ser åpenbart nytta av deltakelse.
Regionrådet er ikke med i kyst- og fjordnettverket, som dekker langt flere av regionrådets
medlemskommuner. Det synes derfor mer tvilsomt om regionrådet skal bruke ressurser på
deltakelse i et nettverk som dekker bare to av kommunene. Men det kan synes mer fornuftig at
Trøndelag fylkeskommune deltar i nettverket sammen med aktuelle kommuner. Fjellnettverket
er per i dag dominert av fjellkommuner på Østlandet, og både fylkeskommunene og
regionrådene ser ut til å delta i nettverket – og i sterkere grad enn fjellkommunene selv.
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11328-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Digital infrastruktur i Namdalen
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
22/18
18/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Namdal regionråd gjennomfører ei kartlegging av status for høyhastighets bredbånd og
mobildekning i namdalskommunene. Kartlegginga skal gi grunnlag for å kunne vurdere om det
er mulig å gi alle innbyggere tilfredsstillende dekning ved å fremme en felles, regional søknad
om finansiering.
Det engasjeres ekstern bistand til å gjennomføre kartlegginga innenfor en ramme på 150.000 kr.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Namdal regionråd gjennomfører ei kartlegging av status for høyhastighets bredbånd og
mobildekning i namdalskommunene. Kartlegginga skal gi grunnlag for å kunne vurdere om det
er mulig å gi alle innbyggere tilfredsstillende dekning ved å fremme en felles, regional søknad
om finansiering.
Det engasjeres ekstern bistand til å gjennomføre kartlegginga innenfor en ramme på 150.000 kr.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

26.10.2018 Digital infrastruktur i Namdalen

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
I Namdalsstrategien er ett av tiltakene innenfor samferdsel å skaffe tilfredsstillende
fiberbredbånd og mobildekning til alle innbyggere. Samferdselskomiteen ønsker å skaffe
oversikt over eksisterende dekning og definere behov og kostnader (tiltak 18).
Komiteen ønsker derfor snarest å sette i gang ei kartlegging for å sikre en samla oversikt over
dekningsgrad- og behov i kommunene. Hensikten er å kunne ha god dokumentasjon på status –
for om mulig å fremme en samla regional søknad om finansiering.
Vurdering
Kartlegginga er i samsvar med Namdalsstrategien og anses som et nødvendig grep dersom
regionrådet i samråd med aktuelle kommuner skal kunne fremme en felles søknad. Etter
kartlegginga må det vurderes om det er grunnlag for å gå videre med et større prosjekt der
konkrete behov, løsninger og kostnader blir definert med sikte på felles søknad.
Samferdselskomiteen har gjennomgått en dekningsoversikt fra NKOM over høyhastighets
fiberdekning i kommunene og slår fast at mange kommuner har mye ugjort. Flere kommuner er
i ferd med, eller er ferdig med, utbygginger som bidrar til bedre status enn NKOMs oversikt
viser.
Tilfredsstillende bredbånds- og mobildekning er en forutsetning for å kunne gjennomføre ønsket
digitalisering som dekker både innbyggernes og kommunenes egne behov.
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11330-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Prosjekt "Lakseveg nord"
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
23/18
19/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
1. Namdal regionråd tar initiativ til at det settes ned ei prosjektgruppe med mandat å fremme
forslag til hvordan planlegge, organisere og finansiere snarest mulig oppstart av «Lakseveg
nord» - fylkesvegstrekninga Fv 770 Flerengstrand-Foldereid, Fv 17 Foldereid-Høylandet og
Fv 775 Høylandet-Gartland.
2. Samferdselskomiteen får fullmakt til å etablere prosjektgruppa med deltakere fra
kommunene (regionrådet), næringslivet, fylkeskommunen og Statens vegvesen.
3. Gruppa bes avklare muligheter for å sette i gang planlegging i handlingsplanperioden 20192022 og snarest mulig oppstart for bygging/rehabilitering av vegstrekninga etter 2022.
4. Gruppa bes også se på mulighetene for å gjøre dette til et større regionalt prosjekt med flere
faser og delprosjekter, og utrede mulig bruk av brukerfinansiering.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
5. Namdal regionråd tar initiativ til at det settes ned ei prosjektgruppe med mandat å fremme
forslag til hvordan planlegge, organisere og finansiere snarest mulig oppstart av «Lakseveg
nord» - fylkesvegstrekninga Fv 770 Flerengstrand-Foldereid, Fv 17 Foldereid-Høylandet og
Fv 775 Høylandet-Gartland.
6. Samferdselskomiteen får fullmakt til å etablere prosjektgruppa med deltakere fra
kommunene (regionrådet), næringslivet, fylkeskommunen og Statens vegvesen.
7. Gruppa bes avklare muligheter for å sette i gang planlegging i handlingsplanperioden 20192022 og snarest mulig oppstart for bygging/rehabilitering av vegstrekninga etter 2022.
8. Gruppa bes også se på mulighetene for å gjøre dette til et større regionalt prosjekt med flere
faser og delprosjekter, og utrede mulig bruk av brukerfinansiering.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

26.10.2018 Prosjekt "Lakseveg nord"

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
I «Hyllenget»-avtalen fra 2014 samlet ordførerne i Namdalen seg om en felles
samferdselsprioritering som også fikk oppslutning fra alle kommunestyrene i Region Namdal. I
dette dokumentet var vegprosjektet mellom Flerengstrand i Vikna til Gartland i Grong et
prioritert fylkesvegprosjekt sammen med Fv 17 Asp-Namsos.
I ettertid har fylkestinget gjort vedtak om en annen løsning enn den som lå til grunn for Region
Namdals prioritering av Fv 17, og dette prosjektet er for tida ikke prioritert av aktuelle
kommuner eller regionrådet.
Samferdselsprioriteringene fra 2014 er ved gjentatte anledninger presentert i ulike
sammenhenger og har vært grunnlaget for regionens anbefalinger og argumenter i forbindelse
med fylkesvegplan, Regional transportplan og Nasjonal transportplan.
Gjennom RIPYN (regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet) ble
behovet for opprusting av utbedring av vegstrekninga grundig utredet og vurdert – og
delstrekninger ble prioritert. Dette var en del av vurderingsgrunnlaget da Region Namdal vedtok
sin infrastrukturstrategi- og prioritering i 2014.
I forbindelse med strategiarbeidet i Namdal regionråd vinteren og våren 2018 konkludert med at
prioriteringene ellers står ved lag.
I forslaget til ny fylkesvegplan for Trøndelag er ikke «Lakseveg nord» satt opp som et prioritert
sammenhengende fylkesvegprosjekt for Trøndelag fylkeskommune i planperioden 2019-2022,
og heller ikke satt opp med planleggingsmidler i planperioden. Handlingsprogrammet for
samferdsel og økonomiplanen for Trøndelag fylkeskommune vedtas i fylkestinget i desember.
Samferdselskomiteen og arbeidsutvalget i Namdal regionråd er blitt orientert om prosjektet «Ei
tim’ te’ by’n» på Fosen og måten dette er blitt organisert og finansiert på. På ti år er det bygd
veger for cirka 3,5 milliarder kroner. Alle kommunene på Fosen har sine delprosjekter som løses
innenfor det som inngår i det store prosjektet, som i stor grad er finansiert med bompenger.
I Namdalsstrategien er «Sikre gode fylkesveger til beste for verdiskapinga i Namdalen» satt opp
som en av sine strategier, og samferdselskomiteen ønsker å sette i gang «Prosjekt lakseveg
nord» for å kunne avklare behov, organisering og finansiering for å gjennomføre opprustinga fra
Flerengstrand til Gartland.
Lakseveg nord omfatter følgende vegnummer og strekninger:
- Fv 770 Flerengstrand-Rørvik-Foldereid
- Fv 17 Foldereid-Høylandet
- Fv775 Høylandet-Gartland.
Vegstrekninga er bygd for mange tiår tilbake og ikke tilpasset dagens krav verken med hensyn
til kurvatur, underbygging eller bredde – noe som har stor betydning for tidsbruk, risiko for

skader på last og ikke minst trafikksikkerhet. Deler av strekninga er dessuten svært rasutsatt og
må uansett sikres.
Vurdering
Samferdselskomiteen arbeider aktivt opp mot aktuelle komiteer og partier i fylkestinget for å få
prosjektet under sdamlebegreper «Lakseveg nord» inn som planleggingsprosjekt i
handlingsplanen.
De store prosjektene som inngår i forslaget til handlingsplanen for samferdsel 2019-2022, vil
være avsluttet eller nærme seg avslutning når planperioden går mot slutten. Det er derfor viktig
å være godt forberedt og i posisjon til at «Lakseveg nord» blir det neste, store prosjektet for
fylkeskommunen å realisere.
Parallelt med planlegging er det ei forutsetning at det arbeides med organisering og finansiering
av prosjektet slik at det kan realiseres i samsvar med behov og prosjektbeskrivelser. Det er et
mål å kommune i gang med prosjektet tidlig i neste handlingsplanperiode. Da må det legges til
rette for snarest mulig oppstart på planlegging, organisering og finansiering.
Vegstrekningas beskaffenhet og kapasitet tilsier at det haster med å komme i gang, Dette er en
av, og kanskje Namdalens viktigste, årer for næringstrafikk – med stor belasting av vogntog og
frakt av store verdier for regionen. Vegen er bygd i – og for – ei anna tid, og med andre krav til
underlag, kurvatur og sikkerhet. Transport på denne strekninga er særdeles viktig for regionens
verdiskaping og muligheter til rask utførsel og innførsel til/fra viktige markeder. Det rapporteres
tidvis om betydelig svinn/skade på last på grunn av vegstandard og transportkvalitet, og
trafikksikkerheten er dårlig.
Det er stor utålmodighet i næringslivet for å få rehabilitert hele vegstrekninga, og det er gjort
tydelige innspill for å legge til rette for snarest mulig realisering av prosjektet i samspill mellom
lokale interesser, fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Erfaringer fra andre regioner der det er kommet i gang eller gjennomført viktige
infrastrukturprosjekter, er at det kreves et betydelig lokalt engasjement og medvirkning – også
brukerfinansiering – for å få det gjennomført.
Det foreslås derfor å sette ned ei prosjektgruppe som kan foreslå organisering, framdrift og
finansiering av «Lakseveg nord» - eventuelt som et større, helhetlig namdalsk prosjekt som
deles i faser og delprosjekter som gjør det mulig å realisere flere veger/prosjekter av regional
eller lokal betydning.
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11332-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Intensjon om realisering av bind 3 av Namdalens historie
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
24/18
20/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Namdal regionråd støtter intensjonen om å realisere bind 3 av Namdalens historie og er positive
til å delta i prosjektgruppe for å avklare organisering og finansiering av prosjektet.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Namdal regionråd støtter intensjonen om å realisere bind 3 av Namdalens historie og er positive
til å delta i prosjektgruppe for å avklare organisering og finansiering av prosjektet.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

26.10.2018 Intensjon om realisering av bind 3
av Namdalens historie

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Leder i komite for kultur og omdømme og daglig leder i regionrådet er blitt informert av ei
arbeidsgruppe i Namdal historielag om omorganisering av virksomheten i det regionale historielaget – og
ønsket om å kunne realisere det tredje og siste bindet av Namdalens historie. De to første bindene tar for
seg historien fram til 1837. Det er altså tidsperioden fra 1837 og fram til i dag som gjenstår å beskrive.
Historielaget vil bli omorganisert i løpet av våren 2019 til et regionalt historielag med representasjon fra
de lokale historielagene. I dag er Namdal historielag et lag med personlige medlemmer, der de fleste også
er medlemmer i lokale historielag.
Arbeidet med tredje bind av Namdalens historie ble påbegynt etter at bind 2 ble gitt ut i 199.
Kommunene ga cirka 2012 tilsagn om bidrag til bokprosjektet med til sammen ca 260.000 kroner ifølge
en oversikt fra 2013. To av 13 kommuner (Vikna og Snåsa) og noen bedrifter betalt inn sine bidrag til
prosjektet. I og med at total finansiering ikke falt på plass, ble prosjektet lagt på is. Innbetalte bidrag står
på konto i Namdal historielag.
Namdal historielag spør om Namdal regionråd kan være en samarbeidspartner og/eller bidragsyter inn i
et nytt forsøk på å realisere prosjektet.
Vurdering
En av strategiene innenfor regionrådets arbeidsfelt kultur og omdømme er «Namdalens historie og kultur
er utgangspunktet for regionens omdømme, befolkningas stolthet og framtidstro». Ett av tiltakene som
er skissert er handlingspunkt 125: «Øke kunnskap og bevisstgjøring om Namdalens historie og om
hverandre».
Ut fra dette er det viktig at det lar seg gjøre å realisere bind 3 av Namdalens historie, og det anbefales at
regionrådet støtter denne intensjonen og bidrar til å avklare om det er realistisk å oppnå dette. I første
omgang anses det som aktuelt å være samtalepartner for Namdal historielag, eventuelt inngå i ei
arbeidsgruppe for å utrede hvordan prosjektet skal organiseres og finansieres.
I kjølvannet av dette kan det bli en sak for regionrådet å avklare hvordan forventa bidrag fra kommunene
skal utløses – som et regionalt utviklingsprosjekt eller med bidrag fra hver enkelt kommune.
Komite for kultur og omdømme støtter deltakelse i arbeidsgruppa for å avklare omfang, kostnader og
mulig organisering.

Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11577-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Oppretting av frivillighetspris
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
25/18
21/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Namdal regionråd innstifter en frivillighetspris på 10.000 kroner med første utdeling under
Namdalstinget i april 2019.
Komite for kultur og omdømme er jury for prisen og bes om å utarbeide statutter. Disse legges
fram for godkjenning i regionrådsmøtet i februar.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Namdal regionråd innstifter en frivillighetspris på 10.000 kroner med første utdeling under
Namdalstinget i april 2019.
Komite for kultur og omdømme er jury for prisen og bes om å utarbeide statutter. Disse legges
fram for godkjenning i regionrådsmøtet i februar.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

03.11.2018 Oppretting av frivillighetspris

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
I handlingsplanen for Namdalsstrategien er en av strategiene å skape gode rammevilkår for
frivilligheten – og handlingsplanens tiltak nummer 131 sier at regionrådet skal «verdsette
frivilligheten».
Komite for kultur og omdømme ønsker å opprette en frivillighetspris for å synliggjøre og
verdsette de frivillige i Namdalen – med adgang til å fremme kandidater og legge til rette for
god oppmerksomhet om utdeling av prisen.
Komiteen for kultur og omdømme mener at prisbeløpet bør være kr. 10.000,Vurdering
En frivillighetspris er et synlig bevis på – og en konkret verdsetting av noen som har utført
frivillig innsats i særklasse.
Frivillighet har mange former. Ett særpreg er at det er ubetalt og uegennyttig innsats – for et
ideelt formål, et lokalsamfunn eller en interesse.
Det foreslås at prisen utdeles på Namdalstinget og at det kan fremmes kandidater til prisen.
Komite for kultur og omdømme foreslås som jury – og de bes om å foreslå retningslinjer so
legges fram for regionrådet for godkjenning i februar 2019. Det tas sikte på første utdeling på
Namdalstinget i april 2019.
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11338-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Møteplan Namdal regionråd 2019
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
26/18
22/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Forslag til møteplan for Namdal regionråd 2019 godkjennes.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Forslag til møteplan for Namdal regionråd 2019 godkjennes. Innspill til endring kan mottas
innen regionrådets møte

Dokumenter i saken
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26.10.2018 Møteplan Namdal regionråd 2019

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Det foreslås følgende møtedatoer i 2019:
Organ
Namdalsting

Jan

Regionråd
AU
Komiteer
Rådmannsforum

Febr
12. *
Namsos
4.

21.25.
24..

Felles rep.skap/
årsmøtedag

Mars

27.
18.22.

April
8.
Høylandet
8. **

Mai

Juni

Aug

28.-29.
Grong
13.16.

Sept

Okt

Nov
4. ***
Rørvik
4. ***

25.
14.24.

25.
18.22.
18.22.

2.
Fosnes
23.
12.-21.

13.-16.
2. +
evt 3.

*Årsmøte i Partnerskap Namdal + regionrådsmøte
**Hvis behov etter Namdalstinget
***Konstituerende møte i nytt Namdalsting + evt. regionråd hvis behov.
Vurdering

Miljømessig vurdering

Des

Saksmappe: 2018/11773-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Valg av representanter til arbeidsgruppe
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
28/18
23/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Følgende politikere velges som medlemmer i arbeidsgruppe som skal utrede grunnlag for
framtidig eierstruktur og organisering av Namdal rehabilitering:
1.
2.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Bente Estil og Steinar Lyngstad ble foreslått som medlemmer i arbeidsgruppa
Innstillinga og forslagene enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Følgende politikere velges som medlemmer i arbeidsgruppe som skal utrede grunnlag for
framtidig eierstruktur og organisering av Namdal rehabilitering:
1. Bente Estil
2. Steinar Lyngstad

Dokumenter i saken
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11.11.2018 Valg av representanter til
arbeidsgruppe

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Representantskapet i Namdal Rehabilitering har i sitt møte 8. november vedtatt å sette ned ei
arbeidsgruppe som skal lage ei utredning som skal danne grunnlag for framtidig eierskap og
organisering av selskapet.
Det vises til protokoll fra representantskapet.
Det foreslås at regionrådet oppnevner to politikere til arbeidsgruppa, rådmannsforum oppnevner
to fra administrativt nivå og helse- og omsorgsnettverket oppnevner to. I tillegg skal del være to
fra selskapets styre og to fra de ansatte.
Vurdering
Det foreslås at AU fremmer forslag på politikere til utvalget slik at disse formelt kan velges i
regionrådets møte 19. november 2018, og at rådmannsforum og helse og omsorgsnettverket gjør
det samme.
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2018/11813-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Utredning om utvidet eierskap Museet Midt - valg av representanter til
arbeidsgruppe
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
29/18
24/18

Møtedato
12.11.2018
19.11.2018

Innstilling
Saken fremmet i møtet

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Følgende forslag ble fremmet i møtet:
Følgende politikere velges som medlemmer i arbeidsgruppe som skal utrede endringer i
eierstruktur og organisering av Museet Midt
1. Amund Hellesø
2. Per Olav Tyldum
Forslaget enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 12.11.2018
Følgende politikere velges som medlemmer i arbeidsgruppe som skal utrede endringer i
eierstruktur og organisering av Museet Midt
1. Amund Hellesø
2. Per Olav Tyldum
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12.11.2018 Utredning om utvidet eierskap
Museet Midt - valg av representanter
til arbeidsgruppe

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Museet Midt IKS arbeider med å tilpasse selskapet til ny eierstruktur etter at flere kommuner
slår seg sammen fra 1. januar 2020. Samtidig har Museet Midt dialog med kommuner som ikke
er eierkommuner om mulig inntredelse i selskapet – fra samme tidspunkt eller senere.
Eiermøtet i Museet Midt 12. november 2018 foreslår å sette ned ei arbeidsgruppe som skal
utrede ny eierstruktur og organisering. Arbeidsgruppa skal bestå av to ordførere oppnevnt av
Namdal regionråd, to rådmenn oppnevnt av rådmannsforum, en fra Trøndelag fylkeskommune,
en fra selskapets administrasjon samt ansattrepresentant.
Museet Midt skisserer mandat og framdriftsplan for utredningsgruppa.
Vurdering

Miljømessig vurdering

