
Referat fra møte 16. desember 2022, Teams

Til stede: Harald Grøtting, Silje Jakobsen, Elin Hovik Skage, Baard S. 
Kristiansen, Siw Storø, Bjørnar Smines

Baard
Litt om budsjett: 
Ekstra penger til Namsos kommune, ca 54 millioner; covid, havbruksfond, ekstra 
skatteinngang + +. 
Kjøkken på Jøa og Namdalseid består
5 mill. til næringsfond
5 mill. utbygging av bredbånd og mobil.

Viktig å følge opp bredbåndsutbyggingen i kommune, slik at alle deler av kommunen får 
mulighet til å koble seg på fibernettet. Det har mye å si for både næringsliv og de som bor og 
har fritidsboliger på plassen. 

Viktig å ha med seg tanken på at vi skal bruke hele kommunen, hele kommunen skal utvikles.
Det må derfor legges til rette for at folk skal kunne bo i utkanten av kommunen også. 

Elin
Baard og Elin har levert inn et internt notat til ledelsen i Namsos kommune. Der står det litt 
om hva som er gjort, både i forhold til Lund/Smines og Statland/Tøtdal, og litt om veien 
videre og hva vi tenker er lurt. Vi tenker at dette er en metode som vi ønsker skal være en del 
av kommunens bidrag i forhold til å utvikle lokalsamfunn rundt om i kommunen. 

Kort om endringer i staben til kommunedirektøren, og andre organisatoriske endringer i ulike 
virksomheter. 

Medvirkning i forhold til arealplanen. Det blir møter rundt omkring i løpet av februar/mars. 
Ikke helt avklart hvor. 

Silje
Oppussing Lundstua:
Er godt i gang, og det former seg. Mye å ta stilling til, mange spørsmål som skal besvares og 
avgjørelser som skal tas. Men det er artig og lærerikt å være med. Ting tar litt tid i forhold til 
bestilling og levering, men stort sett går det greit. 
Stille på hotellet, men det er noen innom i innimellom. Arbeidsfolket som jobber på Lundstua 
har vært der. Et firma som har hatt julebord, med enkel mat; koldtbord og en varmrett.

Siw
Godt i gang med turskilt prosjektet. 54 stolper som skal ned, 17 er ferdig og 14 er påbegynt. 
Skilt-tavler er også kommet opp. 
Fortsetter til våren med stolpene. 
Søke fylkeskommunen om midler for å kunne finansiere siste biten i forhold til paviljongen 
på Smineset. 



Harald
Skilt til båtfunnet, kavelveien, er ferdig og klare til å settes opp. Skiltene er i A2  
Skal restaurere «Kjerringa».
Reguleringsplanarbeidet ved Smines båthavn er i gang og det jobbes videre med det. 
Planlegger møte i arbeidsgruppa for å se på ulike punkter som det skal jobbes med. 
Hestøya og kunstnerprosjekt: Det er nå direktekontakt mellom grunneiere og kunstnere som 
ønsker å ha et prosjekt på ei øy. Helst ubebodd. Installasjoner som skal settes opp. 
Det er en del ting som må avklares, oppklares og sjekkes ut. Gudrun Flatebø jobber videre 
med saken.   

Bjørnar
Reguleringsplan rundt Lundstua, med tanke på bobilparkering osv.
Kort info om bakgrunnen for at Bjørnar jobber med den.
Har hatt et møte med ordfører og Thomas Aarskog.
Det blir et oppstartmøte i januar hvor alle involverte skal være med. Planen sees på som en 
idéskisse. 
Det jobbes parallelt med denne planen og den store arealplanen, og målet kan kanskje være at 
begge skal være ferdig samtidig. 
Det haster med å få dette på plass. 

Viktig å skrive referater fra møtene i denne saken. 

Takk for møtet. 

God jul:-) 

Ref, Baard

  
 


