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Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Arbeidsutvalget Namdal regionråd
Namdalshagen, møterom Rian
29.06.2020
12.45 – 15.45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Stian Brekkvassmo
Arnhild Holstad
Borgny Kjølstad Grande
John Einar Høvik
Hege Nordheim-Viken (Teams)
Amund Hellesø
Roar Leirset (Teams – til kl.
15.00)

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Parti

Varamedlem for

Øvrige ordførere deltok som tilhørere.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Ragnar Prestvik
Daglig leder
Dessuten deltok påtroppende daglig leder Narve Nordmelan.
Merknader: Innkalling og sakliste godkjent.
Orienterings-/diskusjonssaker:
1. Næringsvennlig region v/Borgny Grande. Drøfting om å gå videre med forprosjekt.
Enighet om at forprosjektets innhold må spisses. Flertallet ønsker å gå videre med
forprosjektet, men også innvendinger knyttet til ressursbruk og hva vi kan oppnå.
2. Legevaktsamarbeidet i Namdalen (LINA) v/Roar Leirset. Namsos kommune vil, som
vertskommune, utarbeide et nytt forslag til avtale om legevaktsamarbeid som
forutsetter at Nærøysund kommune går ut fra 1. oktober, men at kommunene i
Indre Namdal vil vurdere å delta. Ny avtale vil i så fall gjelde fra 1. januar 2021.
Rådmannsforum behandler saken 31. august før det blir lagt fram sak for politisk
behandling i kommunene.
3. Kompetansepilot/kompetanseforum v/Amund Hellesø. Det ble orientert om samtaler
med fylkeskommunen og rektorene i de videregående skolene i Namdalen om
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innhold i kompetanseforum 4. september i Grong, og innhold i prosjektet
«Kompetansepilot» som Namdalen er invitert til å delta i.
4. Opplegg for regionrådsmøtene 24. august og 7. september v/Ragnar Prestvik.
Organisering av regionrådet og revidert samarbeidsavtale blir behandlet 24. august
– og møtet gjennomføres på Teams. Øvrige saker behandles i ordinært
regionrådsmøte på Leka 7. september.
5. Mineralprosjektet i Indre Namdal, v/Stian Brekkvassmo. Trøndelag fylkeskommune
har bare innvilget støtte til en del av MiIN-2 Mineraler i Indre Namdal. Prosjektet
omorganiseres. Støtte fra Namdal regionråd (NTE-fondet) forutsettes redusert til kr.
100.000.
Felles orienteringer med ordførerforum:
6. Trøndersk matfestival. Bente Snildal orienterte om opplegget for «Trøndersk
matfestival på hjul». Oppslutning tilsier at det ikke bør gjennomføres i alle
kommuner, men velge ut noen. Nytt forslag: Rørvik, cruiseanløp onsdag 30. juli,
Namsos torsdag 31. juli og Lierne fredag 1. august. Utfordring med logistikk på
innhold i matkassene.
7. Bioøkonomi v/Borgny Grande. Dette skal være en mobiliserings- og
koblingsprosjekt, som skal få andre til å starte prosjekter – og søke finansiering.
Viktig å finne strukturene og metodene i prosjektet. Deler av prosjektet henger også
sammen med hva vi gjør i Næringsvennlig region.
8. Namdalens historie v/Ragnar Prestvik. Namdal historielag er ikke helt i mål med
finansiering, men anser at inntil 3,5 millioner kroner er på plass. Historielaget spør
om dette kan betraktes som tilfredsstillende for å starte prosjektet. Det gis
tilbakemelding om at dette aksepteres, men at bevilgninga fra regionrådet ikke vil bli
økt, og at det forventes årlig økonomirapportering.
9. Rovdyr – statusrapport fra Stian Brekkvassmo og Borgny Grande. Brevet til
statsministeren med anmodning om møte, avsendt 29. mai 2020, er ikke besvart.
Enighet om å etterlyse svar.
10. Innovasjon i offentlig sektor. Hege Nordheim-Viken orienterte om kurstilbud om
innovasjon i offentlig sektor på Høgskolen Innlandet, Lillehammer, og lurte på om
dette kunne være noe å samarbeide om i Namdalen. Positiv respons.
Sakliste
Utvalgssaksnr. Tittel
PS 30/20
Revisjon av samarbeidsavtale og organisering av regionrådet
PS 31/20
Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2022-2033
PS 30/20 Revisjon av samarbeidsavtale og organisering av regionrådet
Innstilling
Forslag til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal
regionråd) vedtas.
Forslaget sendes ut til kommunene til behandling innen 25. september 2020 med
stadfesting i Namdalstinget 12. oktober 2020.
Hjemmel for vedtaket er:
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Behandling i Arbeidsutvalget Namdal regionråd - 29.06.2020:
Omforent forslag om endret tekst i samarbeidsavtalen § 4 Økonomisk fordeling –
Forvaltning av regionalt NTE-fond, 2. setning:
NTE-fondet finansieres ved at hver kommune overfører 20 % av minimumsbeløpet for
utbytte til kommunene, som er fastsatt i overdragelsesavtalen med NTE, til
Interkommunalt politisk råd Namdal.
Innstilling og forslag ble enstemmig vedtatt som innstilling til Interkommunalt politisk
råd.
Innstilling Arbeidsutvalget Namdal regionråd - 29.06.2020
Forslag til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal
regionråd) vedtas.
NTE-fondet finansieres ved at hver kommune overfører 20 % av minimumsbeløpet for
utbytte til kommunene, som er fastsatt i overdragelsesavtalen med NTE, til
Interkommunalt politisk råd Namdal.
Forslaget sendes ut til kommunene til behandling innen 25. september 2020 med
stadfesting i Namdalstinget 12. oktober 2020.
PS 31/20 Høringsuttalelse Nasjonal transportplan 2022-2033
Innstilling
Forslag til uttalelse fra Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) om
fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 vedtas.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Arbeidsutvalget Namdal regionråd - 29.06.2020:
Innstilling enstemmig vedtatt i Arbeidsutvalget Namdal regionråd.
Vedtak Arbeidsutvalget Namdal regionråd - 29.06.2020
Forslag til uttalelse fra Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) om
fagetatenes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 vedtas.
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