Møteprotokoll

Utvalg:

Namdal regionråd

Møtested: Fyret, Jøa
Dato:
02.09.2019
Tidspunkt: Fra 10:30 til 14:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Amund Hellesø
Per Olav Tyldum
Bente Estil
Olav Jørgen Bjørkås
Skjalg Åkerøy
Steinar Lyngstad
Steinar Aspli
John Einar Høvik
Hans Oskar Devik
Liv Elden Djokoto
Trond Stenvik
Inge Ryan
Karl Audun Fagerli
Rune Strøm
Roar Leirset
Hege Sørlie

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Ordfører Vikna
Ordfører Overhalla
Ordfører Lierne
Ordfører Flatanger
Ordfører Grong
Ordfører Namdalseid
Ordfører Vikna
Ordfører Osen
Ordfører Røyrvik
Rådmann Høylandet
Rådmann Overhalla
Rådmann Namsos, Namdalseid, Fosnes
Rådmann Lierne
Rådmann Flatanger
Rådmann Osen
Rådmann Nærøysund

Forfall:
Navn
Hege Nordheim-Viken
Arnhild Holstad
Trygve Sandvik
Per Helge Johansen
Stian Brekkvassmo

Funksjon
NESTL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
Ordfører Høylandet
Ordfører Namsos
Ordfører Fosnes
Ordfører Leka
Ordfører Namsskogan

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Karen Mo Røli
Rune Wik

Møtte for
Hege Nordheim-Viken
Trygve Sandvik

Representerer
Høylandet
Fosnes

Andre deltakere:
Navn
Ragnar Prestvik, daglig leder Namdal regionråd
Yngvild Elise Helmersen, rådgiver Namdal regionråd
Aina Hildrum, studiestedsleder Nord universitet
Randi Dille, Trøndelag fylkeskommune, fylkestinget
Narve Nordmelan, Trøndelag fylkeskommune, administrasjonen
Erlend Solem, Trøndelag fylkeskommune
Hilde Bergebakken, styreleder Visit Namdalen SA
Bente Snildal, reiselivssjef Visit Namdalen SA

Merknader
Bente Estil, Lierne og Steinar Aspli, Nærøy ble valgt til å signere protokollen

ORIENTERINGER - STATUS PROSJEKTER OG KOMITEER:
Bente Estil, komite næring og innovasjon:
- Næringsvennlig region, innvilget støtte fra Innovasjon Norge og Trøndelag
fylkeskommune, klar for oppstart. Oppstarttidspunkt avklares snarest.
- Bioøkonomiprosjektet: Innvilget 3 millioner kroner i støtte fra Trøndelag
fylkeskommune fordelt over tre år; 2,4 millioner kroner mindre enn søknadssum.
Vedtaket innebærer mulighet for å søke mer støtte
- Mineralprosjektet: Regionrådets oppgave å foreta ringvirkningsanalyse og
logistikkanalyse. Det jobbes med prosjekt for oppstart i Joma gruver.
- Næringsklynger: Kan være en naturlig del/oppfølging av næringsvennlig region
- Namdalshagens rolle – kan bli mer tydelig avklart i næringsvennlig region.
- Matregion nummer 1 i Trøndelag: Gjort mye bra arbeid på Trøndersk matfestival, felles
namdalstelt. Tre av seks priser gikk til Namdalen. Godt grunnlag for videre satsing.
Steinar Lyngstad, komite kultur- og omdømme:
- Komiteen utfordret Norgeskonferansen i Lierne til å ta opp spørsmål om kultur og
frivillighet, og dette ble imøtekommet. Regionrådet ga støtte til konferansen og var
medarrangør.
- Museet Midt – endret organisering er utredet og blir besluttet i representantskap senere i
september.
- Namdalens historie: Namdal historielag er i ferd med å sikre finansiering med tanke på
oppstart når prosjektet er fullfinansiert. Positivt engasjement og driv i arbeidet.
Skjalg Åkerøy, helsekomiteen:
- Høring om Nasjonal veileder for legevakt presentert i komiteen, men det avgis ikke egen
uttalelse.
- Informasjon om regional innovasjonskonferanse for helsesektoren – Helsehagen – på
Nord universitet i Namsos 14. november.

-

Informasjon om prosjektsøknad til Forskningsrådet om «én helhetlig helsetjeneste» i
samarbeid mellom regionrådet, Namsos kommune, Nord universitet og Helse NordTrøndelag.

Steinar Aspli, samferdselskomiteen:
- Digital infrastruktur. Rapport (foreløpig) fra Håvard Vannebo om dekningstilstanden i
kommunene er utsendt til kommunene.
- E6 Grong-Nordland grense: Bevilgning på 450 millioner kroner fra Fiskumelv til
Tunnsjøelv mangler beslutning i Stortinget før arbeidet kan igangsettes. Jobbe mot
Stortinget framover mot behandling av statsbudsjettet.
- Luftfartsforum har hatt møte med fylkeskommunen om anbud på rutetilbud i vårt
ruteområde fra 2022. Fylkeskommunen overtar ansvaret for regionale flyruter.
- Jernbaneforum Midt-Norge: Stian Brekkvassmo deltok i møte 23. august. Tema blant
annet Trønderbanen nord for Steinkjer, og regiontogtilbudet. Har etablert kontakt og
avtalt møte med den nye operatøren Svenska järnvegar (SJ).
- Lakseveg nord, forberedende arbeid som grunnlag for kommunal og fylkeskommunal
behandling. Intensivt arbeid i høst med utredninger og beregninger med mål om å kunne
legge fram et grunnlag for beslutning.
- AtB-anbudet i kollektivtrafikken. Oppfølging etter oppstart – viktig å melde inn avvik og
behov for endringer.
- Anbud hurtigbåt – følger samme spor som kollektivanbudet. Innovativ anskaffelse som
kan gi spennende løsninger.
Ragnar Prestvik/Yngvild Helmersen, for kompetanse- og FoU-komiteen.
Tilleggsopplysninger ved Aina Hildrum
- Nord universitet: Intensivt arbeid fram mot styremøtet 26. juni – og oppsummerende
møte etter styrevedtaket. Viktig å følge opp de konkrete delene av vedtaket.
- Kompetanse- og rekrutteringsprosjektet: Sekretariatet arbeider videre med innhold i de
ulike temaene, spissing av prosjektbeskrivelsen og finansiering. To møter avviklet med
fylkeskommunen.
Olav Jørgen Bjørkås, kystsoneprosjektet
- Det har vært stillstans i prosjektet på grunn av sykmelding. Styringsgruppa har avtalt
møte for å drøfte framdrift og grep for å få prosjektet i full drift.
Karl Audun Fagerli, innspill om Legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA)
- Ønsker drøfting i regionrådet på innhold, fordelingsnøkkel og økonomien i ordninga
(vertskommuneavtale med Namsos som vertskommune fra 01.01.20).
- Akuttmedisinforskriften har betydning for organisering av legevakt
- Drøfting om innspillet: Ulike oppfatninger om dette er en sak for regionrådet fordi det
angår alle kommuner og alle innbyggere, eller en sak mellom Namsos som
vertskommune og den enkelte kommune. Forslag: Orientering i helseledernettverket og
rådmannsforum. AU må holde tak i den politiske del av saken før kommunene og
regionrådet er konstituert i oktober/november.
Ragnar Prestvik, orientering om
- NTE-fondet: status om bevilgninger fra fondet og håndtering i samsvar med vedtatte
retningslinjer. AU ber om at saksframlegg om tildelinger fra fondet henviser til
handlingsplanen i Namdalsstrategien.
- Samarbeidsavtalen om interkommunalt politisk råd er ute til behandling i kommunene –
med vedtak fortrinnsvis i avtroppende kommunestyrer, sluttbehandling i Namdalstinget
4. november. Signering av samarbeidsavtalen i Namdalstinget.,

-

Konstituering i kommunene: Notat sendt rådmennene om valg av representanter til det
nye regionrådet og rapportering om dette senest 25. oktober.

Randi Dille, om regionale utviklingsmidler
- Flertallet i hovedutvalg for næring i Trøndelag vil videreføre dagens ordning med beløp
som tildeles hver region ut fra antall kommuner.
Erlend Solem, samferdselsdirektør i Trøndelag fylkeskommune informerte om forslag fra
fylkeskommunen om helhetlig bredbåndsutbygging tilknyttet Lakseveg nord etter Hagamodellen, et spleiselag mellom operatør, fylkeskommune og kommuner – eventuelt med bidrag
fra Fylkesmannen. På strekninga Vikna-Grong er det beregnet en samla utbyggingskostnad på
14 millioner kroner, som er foreslått fordelt med 4,2 mill kr på kommunene, 4,2 mill kr på
fylkeskommunen og 5,6 mill kr på operatør. Dette forutsetter samme vegtrase som i dag og
plassering av 4 basestasjoner i Nærøy, 2 i Høylandet og 1 i Grong.

Ragnar Prestvik
ref.

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

Bente Estil/sign.

Steinar Aspli/sign.
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PS 24/19 Ungt Entreprenørskap - ny behandling
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.
Behandling i Namdal regionråd - 02.09.2019
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet

Vedtak i Namdal regionråd - 02.09.2019
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.

PS 25/19 Høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft på land
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.
Behandling i Namdal regionråd - 02.09.2019
Forslag fra daglig leder om korreksjon i punkt 4, første avsnitt:
Namdal regionråd er bekymret for at kompensasjonene til kommuner som avstår verdifulle
naturressurser til vann- eller vindkraftprosjekter (eiendomsskatt, naturressursskatt,
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft), svekkes.
Enstemmig vedtatt med daglig leders forslag til endring i punkt 4.

Vedtak i Namdal regionråd - 02.09.2019
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, naturressursskatt,
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft), 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.

PS 26/19 Visit Namdalen SA. Status og opptrapping
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
Behandling i Namdal regionråd - 02.09.2019
Orientering om status per i dag, og strategiplan for Visit Namdalen 2018-2028, samt
forventninger til opptrapping og medvirkning fra kommunene ved styreleder Hilde Bergebakken
og reiselivssjef Bente Snildal. Visit Namdalen vil fremme søknad til kommunene om
økonomisk bidrag for 2020 basert på samme fordelingsnøkkel som tidligere (med korreksjon for
kommunesammenslåinger), samt henvisning til vedtakene som ble gjort i kommunene i 2017.
Vedtak i Namdal regionråd - 02.09.2019
Saken tas til orientering

PS 27/19 Møteplan 2020
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
Behandling i Namdal regionråd - 02.09.2019
Arbeidsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt av regionrådet
Vedtak i Namdal regionråd - 02.09.2019
Forslag til møteplan for 2020 vedtas med de endringer som framkom i arbeidsutvalget

