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Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:

Arbeidsutvalget Namdal regionråd
Skypemøte
30.01.2020
Tidspunkt: 10:20 – 11:30

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Stian Brekkvassmo
Leder
Arnhild Holstad
Medlem
John Einar Høvik
Medlem
Hege Nordheim-Viken
Medlem
Amund Hellesø
Medlem
Olav Jørgen Bjørkås
Medlem

Parti

Varamedlem for

Borgny Grande

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ragnar Prestvik
Daglig leder
Merknader:
Orienterings- og drøftingssaker:
1. Program for regionrådsmøte 5. februar. Forslag gjennomgått og godkjent.
2. Dialogmøte med fylkeskommunen og planer og strategier som er i prosess.
Arbeidsutvalget sluttet seg til forslaget om møte 20. mars. Fylkeskommunens
samferdselsavdeling inviterer innen utgangen av februar til skypemøte med
mulighet for innspill til Nasjonal transportplan
3. Program for Namdalstinget er under utarbeidelse. Henstilling om å utsette
oppstarten 23. mars til klokka 12.00 (begynne med lunsj) på grunn av at flere i
regionrådets ledelse må delta i annet møte på formiddagen.
4. Øvrige drøftings- og orienteringssaker ble ikke behandlet.
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PS 1/20 Oppnevning av medlem til styringsgruppe marint plast/avfall
Innstilling
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes …
Hjemmel for vedtaket er:
Arbeidsutvalgets behandling av sak 1/2020 i møte den 30.01.2020 :
Innstilling
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes …
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Omforent forslag til medlem i styringsgruppa: Amund Hellesø. Forslaget ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak:
Namdal regionråd vil delta i styringsgruppa for prosjektet «Rydding av marint
plast/avfall på ytre kyst av Trøndelag».
Som Namdalens representant i styringsgruppa oppnevnes Amund Hellesø.
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PS 2/20 Uttalelse om havbruksskatteutvalgets innstilling
Innstilling
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.
Hjemmel for vedtaket er:
Arbeidsutvalgets behandling av sak 2/2020 i møte den 30.01.2020 :
Innstilling
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
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Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet bes undersøke om uttalelsen kan
oversendes etter fristen, slik at saken kan behandles i Namdal regionråd 5. februar
2020.
Vedtak:
Uttalelse fra Namdal regionråd om beskatning av havbruk:
Oppretthold dagens havbruksbeskatning!
Namdal regionråd støtter uttalelsen fra Nettverket av fjord- og kystkommuner (NFKK)
om havbruksbeskatning og gir vår støtte til mindretallet i havbruksskatteutvalget.
Utvalgets oppgave har vært å utrede Regjeringas forslag om en statlig grunnrenteskatt
– og sikre at vertskommunene skal få sin rimelige andel av avkastninga fra
havbruksnæringa, jamfør forliket i Stortinget i juni 2018.
Namdal regionråd mener NFKK argumenterer godt og begrunnet for å opprettholde
dagens særskattemodell med auksjoner av ny havbrukskapasitet og at inntektene må
fordeles slik Stortinget har vedtatt – supplert med en moderat produksjonsavgift som
skal gå til vertskommunene. Flertallets forslag med statlig grunnrenteskattesats for
havbruk på 40 prosent vil gi staten 7 milliarder kroner i året, samt at dagens ordning
med auksjoner blir innrettet slik at 80 prosent av auksjonsinntektene tilfaller staten.
Ordninga vil tappe kommunene for kapital og ressurser og hemme verdiskaping og
utvikling av kystnæringen. Samtidig vil inntektene favorisere andre næringer og
sentrale områder.
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Namdal regionråd er opptatt av at vertskapskommunene kan legge til rette for god og
bærekraftig næringsutvikling på kysten. Dette er svært viktig for nye arbeidsplasser og
opprettholdelse eller helst vekst i folketallet og bygging av gode og trygge
lokalsamfunn. Næringsaktørenes aktive rolle er avgjørende for at dette kan skje.
Med flertallsforslaget fra havbruksskatteutvalget kan de nasjonale ambisjonene om
betydelig vekst i sjømatnæringene bli vanskelig å oppnå.

PS 3/20 Opprettelse av friluftsråd i Namdalen
Innstilling
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.
Hjemmel for vedtaket er:
Arbeidsutvalgets behandling av sak 3/2020 i møte den 30.01.2020 :
Innstilling
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Innstillinga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Med bakgrunn i rådmennenes vurdering av den økonomiske situasjonen i egne
kommuner, foreslås det å vente med etablering av friluftsråd til et senere tidspunkt.

PS 4/20 Handlingsplan Namdalsstrategien 2020
Innstilling
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
Hjemmel for vedtaket er:
Arbeidsutvalgets behandling av sak 4/2020 i møte den 30.01.2020 :
Innstilling
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
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Hjemmel for vedtaket er:
Behandling:
Det var utsendt korrigert handlingsplan for «Et kompetent og offensivt arbeidsliv» etter
behandling i kompetanse- og FoU-komiteen.
Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Sekretariatet innarbeider mindre korreksjoner som
ble framsatt i møtet.
Vedtak:
Handlingsplan i Namdalsstrategien for 2020 godkjennes.
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