Møteinnkalling

Utvalg:

Namdal regionråd

Møtested: Fyret, Jøa
Dato:
02.09.2019
Tidspunkt: 10:30
PROGRAM:
10.00: Ferge fra Ølhammeren
10.15: Ankomst, kaffe
10.30: Behandling av saker
12.15: Lunsj
12.45: Samferdselsdirektør Erlend Solem: Bredbåndsprosjekt tilknytta Lakseveg nord
13.15: Visit Namdal – status for selskapet. Videre utvikling/opptrapping v/styreleder Hilde
Bergebakken og reiselivssjef Bente Snildal
14.15: Status prosjekter og komiteer
Oppfølging av saker/prosjekter i høst
15.00: Slutt
15.15: Ferge fra Seierstad

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 24/19

Ungt Entreprenørskap - ny behandling

PS 25/19

Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land

PS 26/19

Visit Namdalen SA. Status og opptrapping

PS 27/19

Møteplan 2020

Namsos, 26.08.19
Amund Hellesø/sign.
Leder

Ragnar Prestvik/sign.
Daglig leder

Sakliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 24/19

Ungt Entreprenørskap - ny behandling

PS 25/19

Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land

PS 26/19

Visit Namdalen SA. Status og opptrapping

PS 27/19

Møteplan 2020

Saksmappe: 2019/3970-7
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Ungt Entreprenørskap - ny behandling
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
28/19
24/19

Møtedato
23.08.2019
02.09.2019

Innstilling
Namdal regionråd godkjenner samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap Trøndelag
gjeldende fra 1. januar 2020 og samarbeidsbidrag på kr. 201.035 for 2020 – med eventuell
justering for folketall i kommunene.
Medlemskap og medlemskontingent knyttes til årlig handlingsplan og rapport for foregående år.
Medlemskap betinges av årlige dialogmøter med den enkelte kommune.
Bidrag fra namdalskommunene ivaretas av Namdal regionråd som gjør separate, årlige vedtak.
Medlemskontingenten belastes NTE-fondet.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Omforent tilleggsforslag:
Avtaleteksten bearbeides slik at det samsvarer med ny kommunestruktur
Omforent tilleggsforslag:
Avtalen evalueres inne 1. mai 2022
Innstilling og tilleggsforslag enstemmig vedtatt av AU som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Namdal regionråd godkjenner samarbeidsavtalen med Ungt Entreprenørskap Trøndelag
gjeldende fra 1. januar 2020 og samarbeidsbidrag på kr. 201.035 for 2020 – med eventuell
justering for folketall i kommunene.
Avtaleteksten bearbeides slik at det samsvarer med ny kommunestruktur
Medlemskap og medlemskontingent knyttes til årlig handlingsplan og rapport for foregående år.
Medlemskap betinges av årlige dialogmøter med den enkelte kommune.
Bidrag fra namdalskommunene ivaretas av Namdal regionråd som gjør separate, årlige vedtak.
Medlemskontingenten belastes NTE-fondet.
Avtalen evalueres innen 1. mai 2022.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

07.05.2019 Skogsatsing Trøndelag - regional
satsing i Namdalen 2019-2021
07.05.2019 Mindre tildelinger juni 2019 delegert myndighet til AU
12.05.2019 Ungt entreprenørskap
12.05.2019 Utvikling Skogmo Industripark 2.0
12.05.2019 Namdalens historie - bind 3
14.05.2019 Nord universitet - strategibistand
07.08.2019 Ungt Entreprenørskap - ny
behandling

S
S
S
S
S
S

Tittel

Adressat

Vedlegg:
1 Ungt entreprenørskap - utkast til samarbeidsavtale
2 Saksprotokoll arbeidsutvalget 20.05.19

Saksopplysninger
Ungt Entreprenørskap (UE) har årvisst søkt om bidrag fra de regionale næringsfondene til sin
aktivitet i de ulike kommunene. Det har fra kommuner kommet forslag om at Namdal regionråd
overtar kommunenes medlemsforpliktelser gjennom en felles samarbeidsavtale med UE.
Det vises ellers til orientering fra Ungt Entreprenørskap i regionrådets møte.
Vurdering
Ungt Entreprenørskap har et formål, og en aktivitet, som understøtter Namdalsstrategiens mål
om økt grynderskap og innovasjon, samt betydninga av å gjøre ungdommer interessert i å skape
sine egne arbeidsplasser, jamfør strategien Godt samarbeid mellom skole og næringsliv med flere
punkter i handlingsplanen som samsvarer godt med UEs formål og arbeidsmetodikk.
Det synes hensiktsmessig å ha en regional tilknytningsform til Ungt Entreprenørskap, basert på
en samarbeidsavtale for alle kommunene, årlige dialogmøter, handlingsplaner og årlige
rapporter/evaluering.

Samarbeidsavtale mellom
Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Kjøpmannsgata 51
7011 Trondheim

Organisasjonsnummer:
995.556.480

og
Namdal regionråd
(For kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Lierne, Leka, Namsskogan, Overhalla, Namsos, Røyrvik,
Nærøy, Vikna, Namdalseid og Osen)
Gjeldende fra 1.januar 2020

Ungt Entreprenørskap Trøndelag er et fylkeslag i Ungt Entreprenørskap Norge og bygger
arbeidet på deres mål og strategier. Ungt Entreprenørskap Trøndelag er en ideell
organisasjon og skal ikke drive kommersiell virksomhet. Formålet er – i samspill med
skoleverket, næringslivet og andre aktører – å:
* Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv
* Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
* Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
* Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
* Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
* Stimulere til samarbeid over landegrensene
* Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng

1.1 Formål
Denne samarbeidsavtalen har som formål å bidra til økt bevisstgjøring, satsing og struktur
på entreprenørskap i utdanning for alle grunnskolene i kommunene.

1.2 Samarbeidsforpliktelser for UE Trøndelag
UE Trøndelag er innholdsleverandør og forplikter seg til å levere
opplæring/kompetanseheving for ansatte i entreprenørskap som læringsstrategi.

Signatur:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

UE Trøndelag skal årlig utforme en plan for kurs i bruk av våre metoder/verktøy for lærere og
ledere som sendes ut til alle skoler i medlemskommunene.
UE Trøndelag forplikter seg til å implementere samarbeidet med kommunene i UE
Trøndelags handlingsplaner og strategiplanarbeid.
UE Trøndelag vil ikke belaste for arbeidstid/reisekostnader knyttet til arrangementer i den
enkelte kommune dersom annet ikke er avtalt på forhånd.
UE Trøndelag vil invitere til årlige dialogmøter for kommunene.
UE Trøndelag sørger for gratis programmateriell til skoler som melder seg på programmene.
UE Trøndelag skal knytte sitt arbeide tett opp mot Namdalsstrategien. I inneværende periode
vil dette særlig omhandle mål 4 og 5 og underpunktene, «utarbeide strategi om samarbeid
mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene» og «godt samarbeid mellom skole og
næringsliv».

1.3 Samarbeidsforpliktelser for kommunene
Kommunene forplikter seg til å jobbe aktivt for at egne skoler blir aktive brukere av UE
Trøndelags programmer, kurs og aktiviteter.
Kommunene har ansvar for at skoler og lærere registrerer aktivitet og gir tilbakemelding til
UE Trøndelag innenfor de rammer og tidsfrister som til enhver tid er gjeldende.
Kommunene forplikter seg til å betale årlig samarbeidsbidrag etter gjeldende satser.
Kommunene dekker materiellkostnader i forbindelse med andre entreprenørielle tiltak i
samarbeid med UE Trøndelag utover det eksisterende programtilbudet.
Kommunene deltar i dialogmøter med representanter for rådmann, næring, oppvekst og
politisk ledelse.

Signatur:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Kommunene utnevner entreprenørskapsansvarlig i kommunene og på den enkelte skole.

1.4 Samarbeidsbidrag og fakturering
Kommunene forplikter seg til å yte årlige samarbeidsbidrag etter følgende fordelingsnøkkel:
Medlemskontingent vedtatt av årsmøtet (10 000 kr i 2013)
Fordeling knyttet til folketall:
For de første 2 000 innbyggerne: kr 6,-.
For innbygger 2 001 til 30 000: kr 5,For innbygger 30 001 og over: kr 2,5,Samarbeidspartner

Pr. 01.01.19

Namdal regionråd

37807

Fast
kontingent
Kr 10.000

0-2000
innb.
Kr 12.000

2.00130.000
Kr 179.035

30.001>
0

Totalt
Kr 201.035

Utregningen pr 01.01.19 viser totalbeløp kr 201.035 for kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet,
Lierne, Leka, Namsskogan, Overhalla, Namsos, Røyrvik, Nærøy, Vikna, Namdalseid og Osen.

Tilskuddet reguleres årlig i henhold til SSBs konsumprisindeks og registrert folketall pr.
01.01. gjeldende år.
UE Trøndelag sender årlig ut faktura pålydende regulert samarbeidsbidrag.

1.5 Rapportering og evaluering
UE Trøndelag inviterer til årlig dialogmøte hvor representanter fra næring, oppvekst,
rådmann og politisk ledelse deltar fra kommunene.
UE Trøndelag sender årsrapport med aktivitetstall til kommunenes administrasjon og til
skoler med aktivitet.
Som vedlegg til avtalen skal det ligge oversikt over kontaktpersoner med telefonnummer og
e-postadresse for både UE Trøndelag og kommunene, samt fakturaadresse.

Signatur:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

1.6 Avtalens lengde/oppsigelse av avtalen
Samarbeidsavtalen er løpende og gjelder fra januar 2020, med en gjensidig oppsigelsestid
på 6 måneder. Beløpet reguleres årlig i henhold til registrert folketall pr.01.01. gjeldende år.
Kommunene som sier opp samarbeidsavtalen vil beholde stemmeretten til første påfølgende
årsmøte.
Ved oppsigelse avregnes bidraget i forhold sluttdato for avtalen inklusiv oppsigelsestid.
Ved endringer i kommunestruktur, eksempelvis ved en kommunesammenslåing, vil
samarbeidsavtalen opphøre. I tilfelle vil UE Trøndelag og de nye kommunene starte dialog
om ny samarbeidsavtale.

Denne avtalen finnes i 2 eksemplarer, en hos hver av partene.

Dato : ___ / ___ - 2019

__________________________
Frank Norbeck, daglig leder
Ungt Entreprenørskap Trøndelag

________________________________
Namdal Regionråd

Signatur:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Kontaktopplysninger i Ungt Entreprenørskap Trøndelag:

Vedlegg 1

Frank Norbeck
Daglig leder
frank.norbeck@ue.no
Tlf.: 90 12 16 12
Dea Fostad Klinkby
Merkantilt ansvarlig/Fagkoordinator
dea.klinkby@ue.no
Tlf.: 40 22 72 95
Pål Sverre Fikse,
Rådgiver grunnskole, Trøndelag nord.
pal.sverre.fikse@ue.no
Tlf: 951 60 823
Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Kjøpmannsgata 51
7011 Trondheim
trondelag@ue.no
www.ue.no/trondelag
Organisasjonsnummer: 995.556.480
Kontonummer: 4202.27.90794

Kontaktopplysninger Namdal Regionråd:
Kontaktpersoner i Namdalen:
Adresse:
Fakturaadresse:

Signatur:

www.ue.no
Copyright © UE Forlag

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 20.05.2019
Ungt entreprenørskap presenterer seg under regionrådets møte 29. mai. Saken utsettes for senere
behandling i regionrådet.
Vedtak i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 20.05.2019
Ungt entreprenørskap presenterer seg under regionrådets møte 29. mai. Saken utsettes for senere
behandling i regionrådet.

Saksmappe: 2019/7290-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
29/19
25/19

Møtedato
23.08.2019
02.09.2019

Innstilling
1. Generelt
Namdal regionråd henviser til høringsuttalelser fra berørte kommuner innenfor område 27 i
Nasjonal ramme for vindkraft på land.
2. Tidligere utredninger i område 27
Det synes som NVE i Nasjonal ramme for vindkraft på land entydig har vurdert egnethet for
produksjon av vindkraft. Det framstår merkelig for oss at det i område 27 fremmes forslag på et
område der flere framlagte prosjekter tidligere er avvist.
3. Endringer i konsesjonsvilkår
Namdal regionråd er tilfreds med at det gjennomføres offentlige høringer og muligheter for
innvirkning når konkrete prosjekter fremmes for konsesjonsbehandling. Vi finner det imidlertid
uakseptabelt at konsesjonsvilkårene kan endres med godkjenning fra NVE uten at det legges ut
på ny høring. Jamfør utbygginga på Frøya der antall vindturbiner er redusert, mens høyden på
vindmøllene er kraftig økt uten at kommunen eller andre mulige høringspartner har fått uttale
seg.
4. Kompensasjon for avståelse av naturressurser
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og andre
virkemidler), svekkes.
Oppmerksomheten om og motstanden mot pågående vindkraftprosjekter baserer seg i stor grad
om beskyttelse av urørt og sårbar natur. De kommunene som tar belastninga med å gjennomføre
utbygginger på vegne av storsamfunnet, må få kompensasjoner som samsvarer med denne
belastninga.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Omforent endringsforslag i punkt 3:
Bytte ut ... «uten at det legges ut på ny høring» med «uten medvirkning fra berørte kommuner
Innstillinga med foreslåtte endring enstemmig vedtatt av AU som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
1. Generelt
Namdal regionråd henviser til høringsuttalelser fra berørte kommuner innenfor område 27 i
Nasjonal ramme for vindkraft på land.
2. Tidligere utredninger i område 27
Det synes som NVE i Nasjonal ramme for vindkraft på land entydig har vurdert egnethet for
produksjon av vindkraft. Det framstår merkelig for oss at det i område 27 fremmes forslag på et
område der flere framlagte prosjekter tidligere er avvist.
3. Endringer i konsesjonsvilkår
Namdal regionråd er tilfreds med at det gjennomføres offentlige høringer og muligheter for
innvirkning når konkrete prosjekter fremmes for konsesjonsbehandling. Vi finner det imidlertid
uakseptabelt at konsesjonsvilkårene kan endres med godkjenning fra NVE uten medvirkning fra
berørte kommuner. Jamfør utbygginga på Frøya der antall vindturbiner er redusert, mens høyden
på vindmøllene er kraftig økt uten at kommunen eller andre mulige høringspartner har fått uttale
seg.
4. Kompensasjon for avståelse av naturressurser
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og andre
virkemidler), svekkes.
Oppmerksomheten om og motstanden mot pågående vindkraftprosjekter baserer seg i stor grad
om beskyttelse av urørt og sårbar natur. De kommunene som tar belastninga med å gjennomføre
utbygginger på vegne av storsamfunnet, må få kompensasjoner som samsvarer med denne
belastninga.

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

13.08.2019 Høringsuttalelse - Nasjonal ramme
for vindkraft på land

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har lagt fram et forslag til nasjonal ramme for
vindkraft på land etter oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Høringsfrist er 1. oktober
2019.
I NVEs forslag er det gjort tematiske analyser av 43 områder og blant disse pekt ut 13 som
direktoratet mener er de best egnede for vindkraft på land i Norge. De presenterer det som de
mener er den mest omfattende kunnskapsgjennomgangen som har vært gjort av miljø- og
samfunnsvirkninger av vindkraftverk i Norge. NVE framholder at de har lagt vekt på å unngå
konflikter med viktige naturområder, og tatt betydelige hensyn til aktuelle tema, for eksempel
friluftsliv, støy, fugle- og dyreliv, kulturminner og reindrift.
Ett av de områdene som er analysert (område 27) berører kommunene Namsos, Fosnes, Nærøy,
Vikna, Leka, Namsskogan, Høylandet, Overhalla og Grong i Namdalen, pluss Snåsa og
Steinkjer i Innherred og Bindal, Sømna og Brønnøy i Nordland. En del av området som er
analysert er ekskludert fra NVEs anbefaling, og en står igjen med et redusert område der Vikna,
Leka, Sømna og Brønnøy er trukket ut fra det anbefalte området. NVE betrakter Namdal som et
av de mest egnede områdene for ny vindkraftutbygging i Norge.
Vurdering
Vi konstaterer at det i debatten om vindkraft er gode argumenter både for potensial og betydning
vindkraft har som fornybar energikilde, samtidig som det framføres sterke argumenter mot de
naturinngrep utbyggingsprosjekter gir. Vi konstaterer også at det er ulike oppfatninger om disse
spørsmålene avhengig av geografi, landskap og annen belastning på naturen.
Berørte kommuner i Namdalen vil legge fram egne høringsuttalelser. Namdal regionråd
henviser til disse og går ikke inn på de konkrete forslagene i NVEs framlegg. Vi henviser også
til Trøndelag fylkestings uttalelse (12.06.2019) der de sterkt frarår videre utbygging av vindkraft
på land i Trøndelag blant annet basert på Trøndelags store andel av allerede utbygd vindkraft,
eller nye, godkjente prosjekter.
Namdal regionråd vil likevel gi noen generelle betraktninger rundt framtidig vindkraftutbygging
i Norge slik det ser ut fra vårt ståsted:
Tidligere utredninger i område 27
Vi forstår at NVE entydig har vurdert egnethet for produksjon av vindkraft. Men det fortoner
seg merkelig for oss at det fremmes forslag på et område der flere framlagte prosjekter tidligere
er avvist.
Endringer i konsesjonsvilkår
Namdal regionråd registrerer og er tilfreds med at det gjennomføres offentlige høringer og
muligheter for innvirkning når konkrete prosjekter fremmes for konsesjonsbehandling. Vi finner

det imidlertid uakseptabelt at vilkårene kan endres med godkjenning fra NVE etter at konsesjon
er gitt, uten at det legges ut på høring. Jamfør utbygging på Frøya der antall vindturbiner er
redusert, men høyden på vindmøllene er kraftig økt uten at kommunen eller andre mulige
høringspartner har fått uttale seg.
Kompensasjon for avståelse av naturressurser
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, konsesjonsavgifter og andre
virkemidler), svekkes.
Oppmerksomheten om og motstanden mot pågående vindkraftprosjekter baserer seg i stor grad
om beskyttelse av urørt og sårbar natur. De kommunene som tar belastninga med å gjennomføre
utbygginger på vegne av storsamfunnet, må få kompensasjoner som samsvarer med denne
belastninga.
Miljømessig vurdering
Namdal regionråd ser motsetningsforholdet mellom vindkraft som en svært aktuell og relevant
form for produksjon av fornybar energi – og de inngrep dette medfører i urørt natur. I tillegg
kommer opplevelsen om «visuell forurensing» når vindparkene blir dominerende i landskapet,
ikke minst i utfartsområder, langs ferdselsveger og i nærheten av bebyggelse.

Saksmappe: 2019/7249-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Visit Namdalen SA. Status og opptrapping
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd
Innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Saken tas til orientering
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Saken tas til orientering

Utvalgssak
30/19
26/19

Møtedato
23.08.2019
02.09.2019

Dokumenter i saken
Type

Dato

S

12.08.2019 Visit Namdalen SA. Status og
opptrapping

Tittel

Adressat

Saksopplysninger
Visit Namdalen SA ble reetablert 1. desember 2017 etter en lang og omfattende organisasjonsog oppgave-/rolledebatt, ikke minst i Region Namdal. Visit Namdalen hadde fram til da vært
administrert av Midtre Namdal samkommune, og personelltjenester ble kjøpt derfra. Etter
omorganiseringa fikk Visit Namdalen egne ansatte.
Samtidig ble det også gjort endringer i vedtektene. Selskapsformen (samvirkeforetak) ble vedtatt
videreført, og kommunenes innflytelse i selskapet ble styrket gjennom vedtektsendringa.
Kommunene gjorde enkeltvise vedtak om medlemskap og økonomiske bidrag til selskapet.
Disse forutsatte en oppstartperiode på to år med intensjon om opptrapping fra 2020.
I forbindelse med denne intensjonen – og forestående budsjettbehandling i kommunene for
2020, orienterer Visit Namdalen om status og sine strategi- og arbeidsplaner i regionrådets møte
2. september.
Vurdering
Namdal regionråd har ingen formell tilknytning til Visit Namdalen, så presentasjon av status og
forventninger til opptrapping i selskapets arbeid, er av orienterende art. Kommunenes
engasjement i selskapet, vil som før bli gjort gjennom enkeltvise vedtak i kommunene. Men
med bakgrunn i Region Namdals engasjement i forbindelse med reorganiseringa i 2017, er det
naturlig å bruke regionrådet som informasjonsarena for kommunenes ordførere og rådmenn før
utvikling og eventuell opptrapping blir behandlet i kommunene.
Det har tidligere kommet innspill om prosjektfinansiering av deler av Visit Namdalens aktivitet.
Det vil i så fall bli fremmet som egen sak om bruk av NTE-midler til eventuelle tiltak.
Saken legges fram uten innstilling,
Miljømessig vurdering

Saksmappe: 2019/7208-1
Saksbehandler:
Ragnar Prestvik

Saksframlegg

Møteplan 2020
Utvalg
Namdal regionråd arbeidsutvalg
Namdal regionråd

Utvalgssak
31/19
27/19

Møtedato
23.08.2019
02.09.2019

Innstilling
Forslag til møteplan for 2020 vedtas.
Behandling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Omforent forslag:
- tilpasse møter i regionrådet med møter i fylkeskommunen, slik at det gis mulighet for
drøfting av viktige saker før de behandles i fylkeskommunale organer. Innarbeides i
forslaget som legges fram for regionrådet
- legge inn to møte i ordførerforum
- legge inn en egen kolonne for andre viktige møter/møteplasser for
kommunene/regionrådet.
Innstillinga og forslag enstemmig vedtatt av AU som innstilling til regionrådet
Innstilling i Namdal regionråd arbeidsutvalg - 23.08.2019
Forslag til møteplan for 2020 vedtas med de endringer som framkom i arbeidsutvalget
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Saksopplysninger
Det har siden 2018 vært et ønske fra både kommuner og regionale, offentlige organer om å
koordinere møteplanene bedre. KS setter opp en regional oversikt over møter og de viktigste
konferansene. Kommunene i Namdalen har fremmet ønske om at regionrådets aktivitet besluttes
tidlig, og legges til grunn når de kommunale møteplanene legges.
På grunn av lav møteaktivitet i regionrådet høsten 2019, fremmes derfor forslag til møteplan
allerede i september.
Vurdering
Med så mange tilsluttede kommuner, er det viktig å finne gode møtetidspunkter slik at en
unngår kollisjoner.
Det er lagt vekt på å spre møtene i regionrådet ut i kommunene. Møtesteder er derfor foreslått
for både regionrådet og rådmannsforum. Møtene i arbeidsutvalget og komiteene er ikke angitt
med møtested, men kan også bli fordelt geografisk.
Det foreslås å gjeninnføre faste møtedager for komiteene slik at en unngår merarbeid med å lete
etter aktuelle dager/tidspunkter foran hver møterunde.
Møtene i komiteene foreslås ca 4 dager før AU-møtene slik at de kan drøfte saker som skal
behandles i AU og regionråd. Hvis komiteene skal kunne fremme saker for behandling i
påfølgende AU/regionrådsmøter, må det være lengre tid imellom, f.eks at komiteene møtes ei
uke tidligere enn oppsatte forslag. Dette bør i så fall endres allerede nå.
Det er lagt opp til ca 10 dager mellom AU- og regionrådsmøtene.
Forslag til møteplan
Miljømessig vurdering

