Møteprotokoll

Utvalg:

Namdal regionråd

Møtested: Namsskogan hotell
Dato:
24.09.2018
Tidspunkt: Fra 10:00 til 15:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Amund Hellesø
Hege Nordheim-Viken
Per Olav Tyldum
Arnhild Holstad
Bente Estil
Olav Jørgen Bjørkås
Trygve Sandvik
Skjalg Åkerøy
Per Helge Johansen
Steinar Lyngstad
Stian Brekkvassmo
Steinar Aspli
John Einar Høvik
Hans Oskar Devik
Inge Ryan
Karl Audun Fagerli
Svein Helland
Kjersti Kvalvik
Roar Leirset

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Ordfører Vikna
Ordfører Høylandet
Ordfører Overhalla
Ordfører Namsos
Ordfører Lierne
Ordfører Flatanger
Ordfører Fosnes
Ordfører Grong
Ordfører Leka
Ordfører Namdalseid
Ordfører Namsskogan
Ordfører Nærøy
Ordfører Osen
Ordfører Røyrvik
Rådmann Namsos
Rådmann Lierne
Rådmann Grong
Rådmann Namsskogan
Rådmann Osen

Forfall:
Navn
Trond Stenvik
Torgeir Skevik
Rune Strøm
Rønnaug Aaring
Liv Elden Djokoto
Ola Peder Tyldum
Roy Harald Ottesen
Helge Thorsen
Solveig Slyngstad

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
Rådmann Overhalla
Kons. rådmann Namdalseid
Rådmann Flatanger
Rådmann Fosnes
Rådmann Høylandet
Rådmann Røyrvik
Rådmann Vikna
Rådmann Nærøy
Rådmann Leka

Varamedlemmer som møtte:
Navn

Møtte for

Representerer

Andre deltakere:
Navn
Ragnar Prestvik
Ragni Stene
Narve Nordmeland
Øyvind Skogvold
Britt Helstad
Marit Moe
Trude Mathisen
Janne Sollie
Harald Storrønning
Cathrine Bremseth

Stilling
Daglig leder Namdal regionråd
Prosjektmedarb./trainee Namdal reg.råd
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag Forskning og Utvikling
Ordfører Bindal
KS
Fylkesmannen i Trøndelag
AtB
AtB
AtB

Merknader
Ingen merknader til innkallingen
Regionrådet vedtok enstemmig å behandle tilleggssak PS 15/18 og PS 16/18
Regionrådet vedtok enstemmig å flytte sak PS 14/18 til starten av saklista

Orienteringer og drøftingssaker:
 AtB om regionanbud 2021 og kollektivtilbudet 2021 ved Janne Sollie, direktør i AtB og
Harald Storrønning, avdelingsdirektør for rutetilbudet og infrastruktur


Handlingsplan og oppfølging Namdalsstrategien
Kort orientering fra alle komiteene og AU ved komiteledere og leder i AU
Kort orientering fra Øyvind Skogvold TFoU om Partnerskap Namdal

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Stian Brekkvassmo/sign.

Hege Nordheim-Viken/sign.

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 8/18

Visit Namdalen SA strategiplan 2018-2028

PS 9/18

Sluttrapport og sluttregnskap for Byregionprogrammet

PS 10/18

Søknad om forprosjekt - bioøkonomi

PS 11/18

Retningslinjer for næringsfond av regionale virkemidler

PS 12/18

Forslag til retningslinjer for NTE-fondet i Namdal regionråd

PS 13/18

Endring i komitesammensetning

PS 14/18

Signering av protokoller i Namdal regionråd

PS 15/18

Uttalelse ang. insentivordninga - Ingen namdalslaks over fra veg til
sjø – tilleggssak i møtet

PS 16/18

Uttalelse angående responstid - Responstid og trygghetsfølelse
- tilleggssak i møtet

PS 8/18 Visit Namdalen SA strategiplan 2018-2028
Innstilling
1. Namdal regionråd tar Visit Namdalen SAs strategiplan for 2018-2028 til orientering.
2. Namdal regionråd mener strategiplanen svarer på de spørsmål og forventninger
kommunene stilte i forbindelse med omorganisering av selskapet høsten 2017.
3. Namdal regionråd forutsetter at aktivitet og bemanning i selskapet gjennomføres, og
anbefaler at kommunenes bidrag, i tråd med dette, økes fra 2020 i samsvar med forslag
til opptrapping i de kommunale vedtakene høsten 2017.
4. Namdal regionråd forutsetter at selskapets egne inntekter økes når opptrappinga er
gjennomført, slik at kommunenes bidrag over tid kan trappes ned.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal regionråd
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Skjalg Åkerøy og Hans Oskar Devik reiste spørsmål om sin habilitet som styremedlem og vara
styremedlem i selskapet
Stian Brekkvassmo fremmet forslag om at begge ble erklært inhabile i saken.
Skjalg Åkerøy og Hans Oskar Devik ble enstemmig vedtatt inhabile, jf. forvaltningsloven § 6, 1.
ledd bokstav a)

Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
1. Namdal regionråd tar Visit Namdalen SAs strategiplan for 2018-2028 til orientering.
2. Namdal regionråd mener strategiplanen svarer på de spørsmål og forventninger
kommunene stilte i forbindelse med omorganisering av selskapet høsten 2017.
3. Namdal regionråd forutsetter at aktivitet og bemanning i selskapet gjennomføres, og
anbefaler at kommunenes bidrag, i tråd med dette, økes fra 2020 i samsvar med forslag
til opptrapping i de kommunale vedtakene høsten 2017.
4. Namdal regionråd forutsetter at selskapets egne inntekter økes når opptrappinga er
gjennomført, slik at kommunenes bidrag over tid kan trappes ned.

PS 9/18 Sluttrapport og sluttregnskap for Byregionprogrammet
Innstilling
Namdal regionråd tar sluttrapport og sluttregnskap for Byregionprogrammet til orientering.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal regionråd
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Namdal regionråd tar sluttrapport og sluttregnskap for Byregionprogrammet til orientering.

PS 10/18 Søknad om forprosjekt - bioøkonomi
Innstilling
Namdal regionråd støtter forslaget til innhold i skissen til forprosjektsøknad for
bioøkonomiprosjektet og den framdrifta som er foreslått.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal regionråd
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Namdal regionråd støtter forslaget til innhold i skissen til forprosjektsøknad for
bioøkonomiprosjektet og den framdrifta som er foreslått.
Namdal regionråd ønsker en tydeliggjøring av å se blå og grønn sektor i sammenheng.

Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Namdal regionråd støtter forslaget til innhold i skissen til forprosjektsøknad for
bioøkonomiprosjektet og den framdrifta som er foreslått.
Namdal regionråd ønsker en tydeliggjøring av å se blå og grønn sektor i sammenheng.

PS 11/18 Retningslinjer for næringsfond av regionale virkemidler
Innstilling
Namdal regionråd slutter seg til forslaget om bruk av næringsfond basert på regionale
utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal regionråd
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Namdal regionråd slutter seg til forslaget om bruk av næringsfond basert på regionale
utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune.
1. Regionale utviklingsmidler kanaliseres til regionrådet, som også rapporterer gjennom
regionalforvaltning.no
2. Hver kommune ivaretar saksbehandling gjennom førstelinjetjenesten og disponerer en
ramme på inntil 200.000 kr.
3. Namdal regionråd anbefaler at søknader som bidrar til å oppfylle målene i
Namdalsstrategien, prioriteres.
4. Pengene står i regionrådet og utbetales derfra. AU i regionrådet er styringsgruppe.
5. Midlene skal brukes til tiltak som samsvarer med retningslinjene fra Trøndelag
fylkeskommune:
- Fondet/midlene skal primært anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for
innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og tilhørende handlingsprogram
- Midlene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver
- Kommunenes næringsapparat skal ta aktivt del i forvaltning av fondet
- Det anbefales at det legges et regionalt perspektiv ut over kommunegrensene for å
legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping – og derigjennom bidra til økt
samarbeid og mer regional helhetstenking
- Det kan øremerkes midler til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller
eksisterende bedrifter
- Det forutsettes samhandling mellom regionrådet og næringsliv, øvrig
virkemiddelapparat og regionale innovasjonsmiljø
6. Det forutsettes at vedtektene for regionrådet endres i tråd med dette.
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet

Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Namdal regionråd slutter seg til forslaget om bruk av næringsfond basert på regionale
utviklingsmidler fra Trøndelag fylkeskommune.
1. Regionale utviklingsmidler kanaliseres til regionrådet, som også rapporterer gjennom
regionalforvaltning.no
2. Hver kommune ivaretar saksbehandling gjennom førstelinjetjenesten og disponerer en
ramme på inntil 200.000 kr.
3. Namdal regionråd anbefaler at søknader som bidrar til å oppfylle målene i
Namdalsstrategien, prioriteres.
4. Pengene står i regionrådet og utbetales derfra. AU i regionrådet er styringsgruppe.
5. Midlene skal brukes til tiltak som samsvarer med retningslinjene fra Trøndelag
fylkeskommune:
- Fondet/midlene skal primært anvendes i tråd med satsingsområdene i Strategi for
innovasjon og verdiskaping i Trøndelag og tilhørende handlingsprogram
- Midlene kan ikke brukes til ordinære kommunale driftsoppgaver
- Kommunenes næringsapparat skal ta aktivt del i forvaltning av fondet
- Det anbefales at det legges et regionalt perspektiv ut over kommunegrensene for å
legge til rette for mer innovasjon og verdiskaping – og derigjennom bidra til økt
samarbeid og mer regional helhetstenking
- Det kan øremerkes midler til å behandle søknader fra lokale nyetablerere eller
eksisterende bedrifter
- Det forutsettes samhandling mellom regionrådet og næringsliv, øvrig
virkemiddelapparat og regionale innovasjonsmiljø
6. Det forutsettes at vedtektene for regionrådet endres i tråd med dette.

PS 12/18 Forslag til retningslinjer for NTE-fondet i Namdal
regionråd
Innstilling
Namdal regionråd vedtar arbeidsutvalgets forslag til retningslinjer for forvaltning av NTEfondet med endring framsatt av rådmannsforum:
Hva kan NTE-fondet brukes til:
- Primært: nå målene i Namdalsstrategien
- Regionale prosjekter som samsvarer med de ambisjoner og vedtak som er gjort i
regionrådet
- Ikke en vanlig søknadskanal for bedrifter/aktører – men til egne utviklingsprosjekter
- Ikke være for detaljert i premissene
Hvordan forvalter vi fondet
- Viktig for legitimiteten at det jevnlig brukes midler til utvikling av Namdalen, og til
vesentlige prosjekter
- Ikke bygge opp fond, bruke ramma hvert år, men må kunne vurdere avsetning til
eventuelle større prosjekter over flere år
- Pri 1: Gjennomføre tiltak i Namdalsstrategien.
Styring av fondet
- Regionrådet er fondsstyre, med innstilling fra AU.

-

AU har delegert myndighet å disponere inntil 500.000 kroner per år til fordeling
blant mindre prosjekter. Disse går som referatsak til regionrådet.
Må ivareta handlekraft, og rask ekspedering
Viktigst: å ha midler til de store løftene
Vedtektenes punkt om konsensus må gjelde; maks to kommuner kan være imot.
Det må gjennomføres gode prosesser før det gjøres vedtak om bruk av midlene.

-

Bidrar med en andel inn i regionrådets fond tilsvarende Flatangers bidrag

-

Osen:
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Innstillinga enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal regionråd
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Namdal regionråd vedtar arbeidsutvalgets forslag til retningslinjer for forvaltning av NTEfondet med endring framsatt av rådmannsforum:
Hva kan NTE-fondet brukes til:
- Primært: nå målene i Namdalsstrategien
- Regionale prosjekter som samsvarer med de ambisjoner og vedtak som er gjort i
regionrådet
- Ikke en vanlig søknadskanal for bedrifter/aktører – men til egne utviklingsprosjekter
- Ikke være for detaljert i premissene
Hvordan forvalter vi fondet
- Viktig for legitimiteten at det jevnlig brukes midler til utvikling av Namdalen, og til
vesentlige prosjekter
- Ikke bygge opp fond, bruke ramma hvert år, men må kunne vurdere avsetning til
eventuelle større prosjekter over flere år
- Prioritet 1: Gjennomføre tiltak i Namdalsstrategien.
Styring av fondet
- Regionrådet er fondsstyre, med innstilling fra AU.
- AU har delegert myndighet å disponere inntil 500.000 kroner per år til fordeling
blant mindre prosjekter. Disse går som referatsak til regionrådet.
- Må ivareta handlekraft, og rask ekspedering
- Viktigst: å ha midler til de store løftene
- Vedtektenes punkt om konsensus må gjelde; maks to kommuner kan være imot.
- Det må gjennomføres gode prosesser før det gjøres vedtak om bruk av midlene.
Osen:
-

Bidrar med en andel inn i regionrådets fond tilsvarende Flatangers bidrag

PS 13/18 Endring i komitesammensetning
Innstilling
Arbeidsutvalget som valgkomite foreslår følgende endring i komitesammensetning:
1. Som ny leder i samferdselskomiteen velges …
2. Andre endringer som følge av dette:
- Ny komiteleder inngår i arbeidsutvalget.
- Per Olav Tyldum fortsetter som medlem i komiteen.
3. Endringen trer i kraft umiddelbart etter beslutning i regionrådet og legges fram som
referatsak for Namdalstinget.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Følgende forslag ble fremmet:
Som ny leder i samferdselskomiteen velges Steinar Aspli
Innstillinga og forslaget enstemmig vedtatt av arbeidsutvalget som innstilling til Namdal
regionråd
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Arbeidsutvalget som valgkomite foreslår følgende endring i komitesammensetning:
1. Som ny leder i samferdselskomiteen velges Steinar Aspli
2. Andre endringer som følge av dette:
- Ny komiteleder inngår i arbeidsutvalget.
- Per Olav Tyldum fortsetter som medlem i komiteen.
3. Endringen trer i kraft umiddelbart etter beslutning i regionrådet og legges fram som
referatsak for Namdalstinget.

Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Arbeidsutvalget som valgkomite foreslår følgende endring i komitesammensetning:
1. Som ny leder i samferdselskomiteen velges Steinar Aspli
2. Andre endringer som følge av dette:
- Ny komiteleder inngår i arbeidsutvalget.
- Per Olav Tyldum fortsetter som medlem i komiteen.
3. Endringen trer i kraft umiddelbart etter beslutning i regionrådet og legges fram som
referatsak for Namdalstinget.

PS 14/18 Signering av protokoller i Namdal regionråd
Innstilling
Namdal regionråd gjennomfører følgende praksis for godkjenning av protokoller:

1. Komiteenes protokoller eller referat godkjennes av hver enkelt komite etter utsending til
medlemmene. Referatene vil normalt bestå av en oppsummering om de sakene som
behandles og unntaksvis med vedtak.
2. Arbeidsutvalgets protokoller godkjennes ved bekreftelse per epost fra alle medlemmer
etter utsending. Ved innsigelser skal disse innarbeides i protokollen og utsendes til ny
godkjenning.
3. Namdal regionråd oppnevner i hvert møte en ordfører og en rådmann til å signere
protokollen. Denne skal utsendes til alle medlemmer, og legges fram i neste møte som
referatsak.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Følgende endringsforslag fremmet: Punkt 3: Namdal regionråd oppnevner i hvert møte to
ordførere til å signere protokollen. Denne skal utsendes til alle medlemmer, og legges fram i
neste møte som referatsak.
Innstillinga enstemmig vedtatt med endringsforslag av arbeidsutvalget som innstilling til
Namdal regionråd
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 17.09.2018
Namdal regionråd gjennomfører følgende praksis for godkjenning av protokoller:
1. Komiteenes protokoller eller referat godkjennes av hver enkelt komite etter utsending til
medlemmene. Referatene vil normalt bestå av en oppsummering om de sakene som
behandles og unntaksvis med vedtak.
2. Arbeidsutvalgets protokoller godkjennes ved bekreftelse per epost fra alle medlemmer
etter utsending. Ved innsigelser skal disse innarbeides i protokollen og utsendes til ny
godkjenning.
3. Namdal regionråd oppnevner i hvert møte to ordførere til å signere protokollen. Denne
skal utsendes til alle medlemmer, og legges fram i neste møte som referatsak.
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Følgende tilleggsforslag ble fremmet:
Tillegg foreslått av Karl Audun Fagerli under punkt 1:
Referatene og uttalelser oversendes AU til orientering
Tillegg foreslått av Svein Helland under punkt 2:
Referatet fra AU sendes til kommunene via postmottak
Arbeidsutvalgets innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt av regionrådet
Signering av dagens protokoll:
Foreslått Stian Brekkvassmo og Hege Nordheim-Viken
Forslaget enstemmig vedtatt av regionrådet

Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Namdal regionråd gjennomfører følgende praksis for godkjenning av protokoller:
1. Komiteenes protokoller eller referat godkjennes av hver enkelt komite etter utsending til
medlemmene. Referatene vil normalt bestå av en oppsummering om de sakene som
behandles og unntaksvis med vedtak. Referatene og uttalelser oversendes AU til
orientering.
2. Arbeidsutvalgets protokoller godkjennes ved bekreftelse per epost fra alle medlemmer
etter utsending. Ved innsigelser skal disse innarbeides i protokollen og utsendes til ny
godkjenning. Referatet fra AU sendes til kommunene via postmottak.
3. Namdal regionråd oppnevner i hvert møte to ordførere til å signere protokollen. Denne
skal utsendes til alle medlemmer, og legges fram i neste møte som referatsak.

PS 15/18 Uttalelse ang. insentivordninga - Ingen namdalslaks over
fra veg til sjø
Innstilling
Saken legges frem som tilleggssak i møtet
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Følgende uttalelse ble fremmet av leder i regionrådet, Amund Hellesø:
Kystverket
Kopi:
- Stortingsbenken Trøndelag
- Samferdselsministeren
- Fiskeri- og næringsministeren
- Fylkesutvalget i Trøndelag

Ingen «namdalslaks» over fra veg til sjø
Gjennom Kysthavnalliansen har Nord-Trøndelag Havn Rørvik AS sammen med flere
havner i Midt-Norge initiert og lagt grunnlaget for ei ordning som skulle stimulere til
overføring av godstransport fra veg til sjø. Dette er gjort i nært samarbeid med øverste
politiske nivå i samferdsels- og næringsdepartementet. Kystverket har fulgt opp ved å gi
støtte til bygging av både Hitra og Kråkøya kysthavner.
Da Kråkøya kysthavn på Vikna ble åpnet i mai i år etter mange års arbeid og
millioninvesteringer i framtidsrettet aktivitet, påpekte daværende fiskeriminister Per
Sandberg hvor viktig denne satsinga har vært. Startskuddet ble dessuten gitt til den første
lasten med fersk laks til kontinentet – med båt. Det er dessuten et sentralt punkt i Namdal
regionråds strategier å etablere gode og effektive transportløsninger som gagner
næringslivet i vår region.
Det er derfor oppsiktsvekkende at Kystverket gjennom den første tildelinga fra
insentivordninga ikke har funnet plass til å yte midler til Ytre Namdal, som har rigget seg
godt for å etablere fiskerute til Europa. Til sammen 70,4 millioner kroner ble bevilget til

tre aktører på Øst- og Vestlandet. Insentivordninga er blitt til for å flytte 1,8 millioner tonn
gods fra veg til sjø.
Namdalen har betydelig lakseproduksjon, og båttransport til Europa vil bidra til lokale
arbeidsplasser – gjennom mannskaper på aktuelle båter, og til fortsatt lokal
slakterivirksomhet og bearbeiding av fersk fisk i regionen. Dette har vært noe av
grunnlaget og motivasjon i arbeidet med insentivordninga. Og da blir det ekstra merkelig
at Kystverket iallfall har prioritert èn aktør som har som konsept å slakte om bord og
eksportere foredling til utlandet.
Hvilken distriktspolitikk er dette – og hvilket samfunnsregnskap gir det?
Tilrettelegginga med ny havn har vært det viktigste bidraget til å flytte noe eksport over
fra veg til sjø. Klyngen av sjømatbedrifter i Ytre Namdal er spesielt godt tilrettelagt for
sjømateksport med båt. Det er spådd at vekstpotensialet i norsk lakseproduksjon kan bli
femdoblet fram til 2050. Denne veksten medfører også en tilsvarende vekst i
transportbehovet. Sjøtransport kan ta en viktig og verdifull del av dette behovet. Uansett
utvikling på sjø, vil framtida by på store trafikkutfordringer for transport på veg – både i
Midt-Norge, langs E6 og gjennom Østerdalen.
Derfor er det viktig at sjøtransporten kommer i gang og vi får kunnskap og erfaring med
hvordan vi best kan overføre fersk laks med båt til markedene på kontinentet. 7 av 10
norske oppdrettslakser eksporteres til Europa i dag.

Den lokale verdiskapinga og sysselsettinga innenfor havbruksnæringa er størst dersom
fisken bearbeides på land. «Laks på kjøl»-initiativet som havnene og næringa i Midt-Norge
har stått for, har hatt fokus på å bevare slakteri- og foredlingsstruktur. Kystverkets
prioritering av søkere i insentivordninga samsvarer dessverre dårlig med intensjonene og
tidligere signaler som er gitt om denne ordninga.
Namdal regionråd er meget skuffet og ikke minst meget kritisk til at det ikke har blitt lagt
større vekt på behovet for lokal verdiskapning og sysselsetting i denne tildelingsrunden.
Når man i tillegg ser utfordringene vi har rundt trafikksikkerhet, kvalitet og kapasitet på
vegnettet vårt, stiller vi oss uforstående til at det ikke har blitt tildelt midler til en aktør
som ønsket å bidra til å overføre laks fra veg til sjø i vår region.
Namsskogan 24. september 2018

Med vennlig hilsen

Namdal regionråd

Vedtak i Namdal regionråd - 24.09.2018
Avventer godkjenning av ordførerne

PS 16/18 Uttalelse angående responstid - Responstid og
trygghetsfølelse
Innstilling
Saken legges frem som tilleggssak i møtet
Behandling i Namdal regionråd - 24.09.2018
Følgende uttalelse ble fremmet av helsekomiteen:
Adresseavisen
Trønder-Avisa
Namdalsavisa

Responstid og trygghetsfølelse
Trønder-Avisa har gjennom en serie artikler belyst ambulansetjenestens responstid og
avdekket at 40 av 48 kommuner i Trøndelag har ei gjennomsnittlig responstid som går ut
over det som er anbefalt av Stortinget: 80 prosent av befolkninga skal nås innen 12
minutter i tettbygde strøk og 25 minutter i ikke tettbygde strøk.
Nærhet til utrykningstjenestene og kompetente mannskaper utgjør en vesentlig del av
innbyggernes opplevde trygghet. Folk i utkantene har krav på å kunne oppleve den samme
tryggheten som folk i byer og tettbygde strøk. Når utkantkommuner i Namdalen har
dobbelt så lang responstid for ambulansen som det Stortinget anbefaler, og fire ganger så
lang tid som responstida fastsatt for byer og tettbygde strøk, sier det seg selv at det ikke er
et likeverdig tilbud.
Når Adresseavisen på lederplass torsdag 20. september tar til orde for at helseberedskap
ikke måles med stoppeklokke, og at «framtidas løsninger kan ikke være at alle kommuner i
landet har lokale ambulanser og politistyrker i beredskap 24 timer i døgnet», mener vi at
dette bagatelliserer at kravene som Stortinget har satt for responstid, langt fra oppnås.
Kravene som Stortinget har satt, beskriver et nivå som ambulansetjenestene skal tilstrebe
å etterleve. Det gjør de ikke, noe både Ingvild Kjerkol (i spørsmål til helseministeren),
Marit Arnstad og fylkesordfører Tore O. Sandvik har påpekt etter at oversikten ble
presentert i Trønder-Avisa.
Selvsagt kan ikke grisgrendte utkantstrøk ha samme tetthet av blålys-funksjoner som byer
og tettsteder. Det innebærer at en må vurdere andre måter å organisere på. Dagens
plassering av ambulanser må ikke bli redusert selv om det i noen tilfeller vil være
nødvendig å etablere alternative tilbud. Utfordringene ved slike tilbud er å opprettholde
tilfredsstillende kapasitet og kompetanse. I mange kommuner er det få oppdrag, ikke
minst akuttoppdrag, noe som bidrar til at det ikke er lett å beholde kompetansen og få nye
og kontinuerlige erfaringer.
Adresseavisens lederartikkel peker på noen slike alternative løsninger som både er
innovative og akseptable. Vi forutsetter at kostnader knyttet til slike alternative løsninger
også må være helseforetakenes ansvar.

Namdal regionråd vil imidlertid advare sterkt mot at kravene til utrykningstjenestenes
responstid og tilstedeværelse blir satt lavere i utkanten enn i sentrum, slik lederartikkelen
tar til orde for. Vi kan ikke akseptere at det er en kvalitativ forskjell på tilbudet i byer og
tettsteder og det som gis i distriktene.
Vi tror i likhet med Adresseavisens lederskribent at det er hvor fort vi får kvalifisert hjelp,
og ikke hvor lang tid ambulansen bruker, som er avgjørende mål på god beredskap. Dette
gjelder også forventningene om hvor fort vi kan få helsehjelp generelt. Og det gjelder like
mye folk som bor nært sykehuset som oss i periferien.
Vi må ta inn over oss at det er vesentlig vanskeligere å rekruttere kvalifisert personell i
distriktene enn i sentrale strøk. Når ambulansen først kommer, har den også vesentlig
lengre kjøretid inn til sykehuset samt at vegstandarden i distriktene som regel er vesentlig
dårligere enn rundt byene med den belastning dette har både på pasienter, personell og
kjøretøy.
Vi som bor i distriktet er vant til å finne løsninger. Vi vil at det skal bo folk i distriktet. Vi
har samme rett til både trygghet og likeverdige tjenester som folk i sentrale strøk. Det
koster bare litt mer.
Namsskogan 24. september 2018
Med vennlig hilsen

Namdal regionråd
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