
        
 
 

Saksbehandler: Ragnar Prestvik 
 

SAKSFRAMLEGG 

Tittel 
 
Behandles i: 
Region Namdal   09.09.16 

 

Vedtak: 
Region Namdal anbefaler forslaget til mål og framdrift for framtidig regionråd i Namdalen. 
Forslaget oversendes kommunene for tilslutning.  
 
 
Bakgrunn for saken: 
Region Namdal drøftet i sitt møte i Lierne 2.-3. juni framtidig regionrådsstruktur i Namdalen. 
Rådmennene var invitert til å delta i drøftingene. Det var laget et diskusjonsnotat til møtet 
som grunnlag for behandlinga. 
 
I møtet ble det gjort følgende vedtak: 

a) Region Namdal oppretter ei arbeidsgruppe som skal arbeide med og komme med en 
anbefaling om framtidig organisering av, og oppgaver/funksjon for Region Namdal, 
herunder om Region Namdal skal være regionråd for hele Namdalen. Arbeidsgruppa skal 
også foreslå framdrift i prosessen. 

b) Frist for arbeidsgruppa å anbefale organisering og framdrift: 14. oktober 2016. 
c) Medlemmer i arbeidsgruppa: Rådmennene Gunnar Lien, Roy Ottesen og Liv Elden 

Djokoto, Ordførerne Steinar Aspli, Bente Estil og Arnhild Holstad. Prosjektleder Ragnar 
Prestvik er sekretær for gruppa. 

I den nedsatte arbeidsgruppa er det bred enighet om å arbeide for ett framtidig regionråd i 
Namdalen. Dette er retningsgivende for det videre arbeid i gruppa, med mindre Region 
Namdal eller kommunene, gjennom sin behandling, beslutter noe annet. 
 
Det rigges et prosjekt for forberedelse og etablering av nytt regionråd. Det søkes om 
skjønnsmidler fra Fylkesmannen og evt. regionale utviklingsmidler til å gjennomføre denne 
prosessen.  
 
Arbeidsgruppa må gjennomgå mange sider ved avvikling av de eksisterende regionrådene 
(Kystgruppen og Indre Namdal regionråd) og Midtre Namdal samkommune og etablering av 
et nytt regionråd. Blant disse er: 

- Avklare oppgaver som et framtidig regionråd skal løse/utføre 
- Sammensetning av et nytt regionråd 
- Lage vedtekter 
- Framtidig sekretariat 
- Framtidige økonomiske ressurser fra Trøndelag fylkeskommune 
- Avklare tjenesteområder som alle kommuner i Namdalen kan samle seg om 



        
 
 
Begrunnelse for å vurdere felles regionråd – og som er forsterket gjennom flere beslutninger 
det siste året: 

- Sammenslåing av fylkeskommunene og fylkesmannsembetene i Trøndelag 
- Kommunereformen, endring i kommunestrukturen i Namdalen, nye/andre oppgaver 
- Region Namdals utvikling og økte ambisjoner 
- Signaler fra fylkeskommunen og Fylkesmannen 
- Samfunnsutviklinga for øvrig 

 
 
Saksopplysninger 
Arbeidsgruppa har hatt to møter – derav ett sammen med fylkesrådet i Nord-Trøndelag med 
drøfting om framtidig regionstruktur og oppgaver for regionrådene i det framtidige 
Trøndelag.  
 
Arbeidsgruppa anbefaler følgende framdriftsplan: 
9/9-2016 Orientering i region Namdal, godkjenne framdrift og framlegg for  
  oversendelse til kommunene 
1/12-2016 Frist for behandling/tilslutning til framdrift og intensjon i kommunene  
1/12-2016 Søknadsfrist skjønnsmidler fra Fylkesmannen, og eventuelt regionale  

utviklingsmidler, til forberedelse og gjennomføring av prosessen. 
1/7-2017 Frist for avklaring i arbeidsgruppa om organisering, oppgaver og vedtekter for  

et nytt regionråd for hele Namdalen. 
1/10-2017 Frist for tilslutning/vedtak i alle kommuner om å etablere nytt regionråd 
1/1-2018 Effektuering av nytt regionråd 
 
 
Oppsummering: 
Arbeidsgruppa ser at det er behov for intensivt arbeid i arbeidsgruppa og rask avklaring om 
framtidig regionråd i Namdalen. For å ha nødvendig mandat til å gå konkret inn i framdrift, 
oppgaver, organisering og etablering av nytt regionråd, trengs tilslutning fra kommunene slik 
at prosessen er tydelig forankret. 
 
Arbeidsgruppa, og Region Namdal, ber derfor om at kommunene behandler dette i 
oktober/november. 
 
 
Vurdering: 
 
 
Vedlegg: 
Diskusjonsnotatet som ble framlagt i Region Namdals møte 2.-3. juni 2016 


