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Utvalg: Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal 
Møtested: Teams 
Dato: 20.09.2021 
Tidspunkt: 12.00 – 16.45 

 
 

 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Kommune Varamedlem for 
Olav Jørgen Bjørkås Medlem FLATANGER  

Borgny Kjølstad Grande Medlem GRONG  

Hege Nordheim-Viken Medlem HØYLANDET  

Elisabeth Helmersen Medlem LEKA  

Bente Estil Medlem LIERNE  

Arnhild Holstad Medlem NAMSOS  

Stian Brekkvassmo Leder NAMSSKOGAN  

Amund Hellesø Medlem NÆRØYSUND  

Egil A. Johannessen Medlem OSEN John Einar Høvik 
Johan Tetlien Sellæg Medlem OVERHALLA Per Olav Tyldum 
Hans Oskar Devik Medlem RØYRVIK  

 
Andre som møtte: 
Rina Skjæran deltok under sak 19/21. 

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn 
Narve Nordmelan 

 
Stilling 
Daglig leder 

 

Merknader: Innkalling og sakliste godkjent. 
 

Tilleggssak: Uttalelse om 110 sentral Namdal tilføyd på saklista. 
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Sakliste 
 

Utvalgs- 
saksnr. 

Tittel 

PS 14/21 Møteplan 2022 
PS 15/21 Ungt Entreprenørskap - medlemskontingent 2021 
PS 16/21 Høring - Regional strategi for verdiskapning 2022 - 2025 
PS 17/21 NTE-fond - Søknad om støtte til videreføring av skog og vedpådriving 

i Namdal Skognettverk 2022 og 2023 
PS 18/21 Prosjektet "Et sted nær deg" - tilleggsbevilgning 
PS 19/21 Kulinariske Namdalen - godkjenning av revidert prosjektplan 

 

PS 14/21 Møteplan 2022 

Innstilling 
Forslag til møteplan for 2022 vedtas. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Forslag fra Bente Estil (Lierne): Ordførerforum/dialogmøte 22 august flyttes til 26. 
august . 

 
Votering: Daglig leders forslag med Bente Estils endringsforslag enstemmig 
vedtatt. 

 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Forslag til møteplan for 2022 vedtas med følgende endring; 
Ordførerforum/dialogmøte 22 august flyttes til 26. august 

 
 

PS 15/21 Ungt Entreprenørskap - medlemskontingent 2021 

Innstilling 
Interkommunalt politisk råd Namdal bevilger 181 313 kroner til betaling av 
medlemskontingent for 2021 i Ungt Entreprenørskap for namdalskommunene. 
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Pengene bevilges fra NTE-fondet. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Skrivefeil i innstillingen og beløp rettet fra kr 181 313 til kr 180 313. 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Interkommunalt politisk råd Namdal bevilger kr 180 313 kroner til betaling av 
medlemskontingent for 2021 i Ungt Entreprenørskap for namdalskommunene. 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 

 

PS 16/21 Høring - Regional strategi for verdiskapning 2022 - 2025 

Innstilling 
Interkommunalt politisk råd Namdal vedtar forlag til høringssvar til Regional 
strategi for verdiskapning 2022 – 2025. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Endringsforslag fra Elisabeth Helmersen (Leka); 
Side 4 under Vi vil ellers påpeke: 
Områder i Trøndelag er i ferd med å utvikle seg positivt innen reiseliv 
attraksjoner/opplevelser. Dette gjelder kommuner fra kyst til fjell Kultursatsing er 
en del av dette bildet. 

 
Side 5 under attraktivitet: 
Det er kommuner i Trøndelag som utmerker seg med naturgitte forutsetninger 
som i seg selv er attraktive i nasjonal og internasjonale sammenheng. 

 
Side 6 under opplevelser: 
Andre avsnitt byttes ut: 
Det blir ofte nevnt at Trøndelag har fortrinn innen havbruk, landbruk, skogbruk og 
natur. Det snakkes imidlertid mindre om våre fortrinn innenfor opplevelsesbasert 
næring. Vi har store fortrinn gjennom bærekraftig naturopplevelser som friluftsliv, 
jakt, fiske og geologi. 
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Bytt ut ordet omland med små kommuner. 
 

Elisabeth Helmersen (Leka) trakk så siste setningen i sitt opprinnelige forslag. 
 

Endringsforslag fra Borgny Grande (Grong): 
Under satsingsområder offentlig sektor, andre strekpunkt: 
Sett punktum og slett all tekst etter pendlerkontor i følgende setning: 
Det bør slik være ønskelig å prøve ut kontorfellesskap/pendlerkontor også i andre 
miljøer enn fylkeskommunens egne videregående skoler – som Namdalshagen i 
Namsos og InnovArena i Rørvik. 

 
Amund Hellesø (Nærøysund) og Johan Tetlie Sellæg (Overhalla) kom med noen 
muntlige betraktninger som daglig leder ble utfordret til å innarbeide, som skulle 
godkjennes av leder og nestleder. 

 
Votering: Møteleder foreslo å votere over daglig leders forslag til vedtak, med 
endringsforslagene til Elisabeth Helmersen og Borgny Grande, samt at innspillene i 
møtet ble innarbeidet av daglig leder og at leder og nestleder får fullmakt til å 
godkjenne redigeringen. 
Enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Interkommunalt politisk råd Namdal vedtar forlag til høringssvar til Regional 
strategi for verdiskapning 2022 – 2025 med følgende endring: 
Side 4 under Vi vil ellers påpeke: 
Områder i Trøndelag er i ferd med å utvikle seg positivt innen reiseliv 
attraksjoner/opplevelser. Dette gjelder kommuner fra kyst til fjell Kultursatsing er 
en del av dette bildet. 

 
Side 5 under attraktivitet: 
Det er kommuner i Trøndelag som utmerker seg med naturgitte forutsetninger 
som i seg selv er attraktive i nasjonal og internasjonale sammenheng. 

 
Side 6 under opplevelser: 
Andre avsnitt byttes ut: 
Det blir ofte nevnt at Trøndelag har fortrinn innen havbruk, landbruk, skogbruk og 
natur. Det snakkes imidlertid mindre om våre fortrinn innenfor opplevelsesbasert 
næring. Vi har store fortrinn gjennom bærekraftig naturopplevelser som friluftsliv, 
jakt, fiske og geologi. 

 
Under satsingsområder, offentlig sektor, andre strekpunkt: 
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Det bør slik være ønskelig å prøve ut kontorfellesskap/pendlerkontor. 

Leder og nestleder får fullmakt til å godkjenne redigeringen. 

 
PS 17/21 NTE-fond - Søknad om støtte til videreføring av skog og veipådriving i 
Namdal Skognettverk 2022 og 2023 

Innstilling 
Interkommunalt politisk råd gir et tilskudd på 700 000 kroner til videreføring av 
skog og vegpådriving i Namdal skognettverk i 2022 og 2023. 

 
Regionrådet vil ikke bidra til finansiering av prosjektet utover 2023, og det må i den 
nye prosjektperioden prioriteres å arbeide for en permanent og statlig finansiert 
pådriverordning i skogbruket. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Borgny Grande ba om en vurdering av habilitet for seg og Elisabeth Helmersen 
ettersom begge er medlem av styringsgruppa for prosjektet. 
Forslag fra Amund Hellesø: Elisabeth Helmersen og Borgny Grande er habile. 
Forslaget til Hellesø ble enstemmig vedtatt. 

 
Tilleggsforslag fra Borgny Grande (Grong); Namdal Skognettverk legger fram 
detaljert budsjett for ny prosjektperiode til representantskap interkommunalt 
politisk råd Namdal ved neste møte 22. november. 

 
Votering: Opprinnelig forslag til vedtak og tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Interkommunalt politisk råd gir et tilskudd på 700 000 kroner til videreføring av 
skog og vegpådriving i Namdal skognettverk i 2022 og 2023. 

 
Namdal Skognettverk legger fram detaljert budsjett for ny prosjektperiode til 
representantskap interkommunalt politisk råd Namdal ved neste møte 22. 
november. 
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Regionrådet vil ikke bidra til finansiering av prosjektet utover 2023, og det må i den 
nye prosjektperioden prioriteres å arbeide for en permanent og statlig finansiert 
pådriverordning i skogbruket. 

 

PS 18/21 Prosjektet "Et sted nær deg" - tilleggsbevilgning 

Innstilling 
Oi! Trønders Mat og Drikke AS gis et tilskudd på 75 000 kroner til dekning av 
markedsføring av prosjektet «Et sted nær deg» i Namdalen. 

 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Oi! Trønders Mat og Drikke AS gis et tilskudd på 75 000 kroner til dekning av 
markedsføring av prosjektet «Et sted nær deg» i Namdalen. 
Pengene bevilges fra NTE-fondet. 

 

PS 19/21 Kulinariske Namdalen - godkjenning av revidert prosjektplan 

Innstilling 
Revidert prosjektplan godkjennes. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Revidert prosjektplan godkjennes. 
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PS 20/21 Uttalelse om 110-sentral 

Innstilling 
Uttalelse om 110-sentral vedtas. 

 
 

Behandling i Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 
20.09.2021: 

Innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak Representantskap interkommunalt politisk råd Namdal - 20.09.2021 

Uttalelse om 110-sentral; 
Vent med endringer i 110-sentral til bygging er avklart 
Namdal regionråd viser til prosess igangsatt i Værnesregionen med formål å skifte 
tilknytning fra Namdal 110-sentral til Midt-Norge 110-sentral. 
Regionrådet mener det vil være svært uheldig om det blir gjennomført slike 
endringer nå: 
• Det vil påføre de resterende kommunen i Namdal 110-sentral store ekstra 
utgifter. 
• Det er også svært uheldig at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
(DSB) endrer spilleregler undervegs og gir grønt lys for å starte en slik prosess. 
Dette skaper usikkerhet og lite forutsigbarhet for alle involverte parter. 
• Det vurderes som svært sannsynlig at samlokaliseringen av 110-sentralen for 
Trøndelag og politiets operasjonssentral i beste fall vil bli kraftig utsatt, i verste fall 
ikke vil bli noe av, dersom 110-sentralene slås sammen før en er i gang med de 
fysiske lokalene den framtidige felles sentralen skal være i. 
• Vi ber om at politikerne i Stjørdal og Meråker ikke bare vurderer mulige 
innsparinger for egen kommunes del, men også konsekvensene for de resterende 
kommunene i gamle Nord-Trøndelag. Det helhetlige bildet for 110-sentralene i 
Trøndelag og for den framtidige planlagte samlokaliseringen med politiet bør også 
tillegges vekt. 

 
Namdal regionråd oppfordrer derfor alle kommuner tilknyttet Namdal 110-sentral 
om ikke å gjøre endringer nå, men å vente til bygging av en samlokalisert trøndersk 
110 sentral er i gang. 

 
Namdal regionråd er lojal til stortingsvedtaket om at det skal være en 110-sentral i 
Trøndelag – i Trondheim. Vi mener imidlertid at sammenslåingen ikke bør skje før 
politiets operasjonssentral og en trøndersk 110-sentral er i samme bygg – slik 
Stortinget slår fast at de skal være. 
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Samlet utgjør Stjørdal og Meråker om lag 20 % av befolkningen tilknyttet Namdal 
110-sentral. Dersom så mange trekkes ut av sentralen, vil det få kostbare 
konsekvenser for de andre kommunene som er tilknyttet Namdal 110-sentral. 
Merkostnadene vil bli så store (for de største kommunene i regionen opp til 700 
000 kroner), at de resterende kommunene som er tilknyttet sentralen i Namsos kan 
føle seg tvunget til å søke om å bli lagt inn under Midt-Norge 110. 

 
Vi forstår at det kan være upraktisk for Værnesregionen å være tilknyttet to 110- 
sentraler, selv om det har vært løst greit fram til nå. En alternativ løsning til å flytte 
Stjørdal og Meråker til Midt-Norge 110, kan være å flytte Selbu til Namdal 110. (Det 
vil være i samsvar med tidligere praksis å flytte den minste kommunen. 
Eksempelvis søker Leksvik tilknytting til Midt-Norge 110 grunnet tilhørighet til 
Trondheim brann- og redning, Rindal ble flyttet fra Midt-Norge 110 til Møre 110 og 
Heim motsatt vei. Selbu vil uansett tilhøre samme politidistrikt). 

 
Styret i Namdal 110-sentral og brannsjefene i øvrige kommuner i «region nord» 
skrev i et brev til DSB 15. juli at de forventer at DSB legger stor vekt på 
konsekvensene for de øvrige kommunene i 110-regionen – og ikke vedtar større 
endringer i 110-regionene før en samlet sammenslåing av 110-regionene 
gjennomføres av kommunene som en oppfølging av Stortingets vedtak om 
samlokalisering i nærpolitireformen. 

 
I sitt svar til det nevnte brevet svarer DSB bl.a. at de «oppfordrer partene 
til å vurdere om sammenslåing av 110-sentralene kan gjennomføres i forbindelse 
med de planlagte endringene i regionen. Dette som en forberedelse til den 
fremtidige samlokaliseringen av 110-sentralen med politiets operasjonssentral i 
Trøndelag». 

 
Også på denne bakgrunn ber vi alle kommuner om å avvente til en bygging 
av en samlokalisert 110-sentral med politiets operasjonssentral er i gang. 
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