NYHETSBREV JULI 2019
Sommerinformasjon fra Namdal regionråd

Her kommer litt generell informasjon og status i en del av sakene regionrådet er opptatt av eller
involvert i. Det har vært en svært travel vinter og vår, og både administrativt og politisk har det vært
behov for både energi og utholdenhet.

NORD UNIVERSITET
Studiestedsstrukturdebatten i Nord universitet har
tatt mye av tida og ressursene både i regionrådet og i
flere av kommunene gjennom mange måneder. Her
har Namdalen framstått sterk og samlet, og
sluttresultatet ble absolutt til å leve med – selv om
utsiktene under vegs var langt fra positive.
Namdalingene sluttet entydig opp om kravet om å
videreføre studietilbudene i Namsos. Når rektor la
fram endret innstilling og ga rom for videreføring i
Namsos, og styret sluttet seg til dette, var regionens
mangfoldige og samstemte argumentasjon og
påvirkning verd all energi og innsats. Takk til alle for
uttalelser og bidrag!
Partnerskap Namdal har hatt et oppsummerende møte og er enige om at det må jobbes iherdig
framover for å sikre og videreutvikle tilbudene vi nå har fått beholde. Styrets vedtak har en del
premisser og forbehold som må tas fatt i.

PROSJEKTER
Kystsoneplanprosjektet har stått litt stille i vår på grunn av sykdom, men vi har godt håp om å
være i full aktivitet igjen etter sommerferien.

Bioøkonomiprosjektet: Forprosjektet er ferdigstilt og Trøndelag fylkeskommune har fått
søknaden om finansiering av hovedprosjekt 2019-2021 til behandling. Forhåpentlig blir denne
behandlet over sommerferien. Søknadssummen tilsier at den må behandles politisk.

Næringsvennlig region: Vi har med bakgrunn til PWCs tilbud på gjennomføring av forstudien
bevilget 300.000 kroner av egne midler (NTE-fondet), Innovasjon Norge har gitt støtte på 240.000
kroner. Vi avventer svar fra Trøndelag fylkeskommune på søknaden om 300.000 kroner derfra.
Siktemålet er å komme i gang med prosjektet i august/september. Det blir ei oppstartsamling for
kommunene ganske tidlig i prosjektperioden.

Vannkoordinator: Etter en litt lang ansettelsesprosess fikk vi i mai på plass
prosjektleder for vannområdene (vannkoordinator). Fredrik Vaadal (29 år, fra
Steinkjer) begynner i jobben 19. august. Han er allerede påkoblet nettverket av
vannkoordinatorer i Trøndelag/Trøndelag vannregion. Han vil ha kontor sammen med
regionrådet, men skal jobbe opp mot kommunene/vannområdene og vannregionen.

Kompetanse- og rekrutteringsprosjekt: Regionrådet sluttet seg i mai til utkastet til
kompetanse- og rekrutteringsprosjekt og ga fullmakt til sekretariatet å jobbe videre med innhold og
finansiering. Dette er vi i full gang med og har blant annet hatt møter med fylkeskommunen og dialog
med andre aktører innenfor dette feltet. Vi antar at vi kan komme med en undervegsrapport i neste
regionrådsmøte (Jøa 2. september).

FRILUFTSRÅD
Regionrådet besluttet i sommermøtet i Grong å initiere etablering av friluftsråd for Namdalen.
Rådmannsforum ble bedt om å fremme forslag til organisering, ressursbehov og eventuell
bemanning. Saken blir tatt opp i rådmannsforum 20. september slik at etablering kan behandles på
regionrådsmøtet i november med mulig oppstart fra nyttår.

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD
Forslag til saksframlegg og samarbeidsavtale er sendt til rådmennene slik at saken kan legges fram
for de enkelte kommunestyrene og behandles så tidlig som mulig i høst. Fylkesmannens juridiske
seksjon har vurdert forslaget og konkludert med at det er i samsvar med ny kommunelov.

TRØNDERSK MATFESTIVAL
Satsinga på felles namdalsk deltakelse i Trøndersk Matfestival ser ut til å bli riktig bra. Visit Namdalen
har jobbet intenst med samordninga sammen med flere andre aktører. Alle kommunene har vedtatt
å slutte seg til Trøndersk matmanifest, og det ser ut som alle ordførere vil være til stede under
åpninga av matfestivalen 1. august og delta i signering av matmanifestet. Dette blir en solid
markering av felles satsing – som også blir lagt godt merke til!

MØTER OG KONFERANSER
Vi minner om to konferanser i juli/august – av betydning for noen av våre kommuner – og for hele
regionen. Meld dere på! Dessuten informasjon om en viktig helsekonferanse i november.
Under Norsk revyfestival gjennomføres en viktig konferanse om humor og folkehelse. (Her finner du
også invitasjon og program for revyfestivalen).
I forkant av Pe-Torsa i Kvelia 22.-25. august, gjennomføres Norgeskonferansen i Liernehallen torsdag
22. august. Etter initiativ fra kultur- og omdømmekomiteen i Namdal regionråd, har konferansen i år
fått en tematikk i samsvar med komiteens ønske; «En næringspolitisk kulturkonferanse».
Konferansen Helsehagen gjennomføres i år i Namsos – på Nord universitet 14. november.
Konferansen er et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag, KS, Nord universitet med flere. I år er
Namdal regionråd samarbeidspartner. Programmet er under utarbeidelse, men hovedtrekkene og en

foreløpig innbydelse finner du i lenken. Tema i årets konferanse er Helseplattformen,
avstandsoppfølging og helhetlige helsetjenester.

MØTEAKTIVITET I HØST
Ordførerne gjennomfører eget møte med evaluering av valgperioden (to år med Region Namdal og
to år med Namdal regionråd) 12. august.
Komitemøter gjennomføres i uke 33/34.
Arbeidsutvalget har møte i Lierne fredag 23. august. Det er også satt opp et møte fredag 25. oktober.
Dette vil være et forberedende møte til konstituerende møte i Namdalstinget og møte i Namdal
regionråd mandag 4. november. Etter konstitueringsmøtet er det satt opp et møte i arbeidsutvalget
mandag 25. november.
Namdal regionråd har siste samling denne valgperioden i Fyret på Jøa mandag 2. september. Det blir
dessuten regionrådsmøte i etterkant av Namdalstinget mandag 4. november (beregn å måtte bruke
litt av ettermiddagen).
Rådmannsforum møtes i Rørvik fredag 20. september. Det er også satt opp møte i forumet 25.
november.
Namdalstinget mandag 4. november blir på Norveg, Rørvik. Her blir det konstituering for neste
fireårsperiode (leder, nestleder, komiteer), godkjenning av nytt navn og samarbeidsavtale
(Interkommunalt politisk råd – jf. (ny kommunelov), samt handlingsplan 2020.
Etter konstitueringa er det satt opp komitemøter i uke 47 (18.-22. november).
Arbeidsutvalget er gitt fullmakt til å videreføre sitt arbeid fra valget og fram til konstituerende møte i
Namdalstinget 4. november. De er også valgkomite foran Namdalstinget.
De nye kommunestyrene må i forbindelse med konstituering velge representanter til regionrådet i
henhold til samarbeidsavtalen (en politiker i tillegg til ordføreren og rådmannen).

2020
-

Forslag til møteplan for 2020 vil bli framlagt for regionrådets møte 2. september
Handlingsplan for 2020 vil bli behandlet i Namdalstinget 4. november – etter innspill fra
komiteene, rådmannsforum og AU.

Sekretariatet ønsker alle en riktig god sommer – og vel møtt til nye dyster i august!

Ragnar Prestvik
913 08 579
(ferie uke 28-31)

Yngvild Elise Helmersen
908 45 536
(ferie uke 28-30)

