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Prosjektplan 
«Namdalen i lag – politisk samhandling i Region Namdal»

1. MÅL OG RAMMER
1.1 Bakgrunn

Region Namdal (RN) startet som et kollegialt samarbeid mellom ordførerne, men har 
etter hvert utviklet seg i retning av et politisk samarbeid. Region Namdal har blitt en 
god arena for politisk samhandling og drøftinger om politiske spørsmål i Namdalen. 
Samtidig har RN blitt en pådriver i regional- og rikspolitikken i spørsmål med spesiell 
betydning for Namdalen som distrikt og derigjennom blitt mer synlig i 
samfunnsdebatten. I tillegg har Region Namdal tatt rollen med å utvikle 
fellesprosjekter på flere områder (Bolystprosjektet Hoga Heim, infrastruktur, Visit 
Namdalen, Skogpådriverprosjektet, byregionprosjektet mm). Region Namdal med 13 
kommuner har vist seg som en effektiv søker på prosjekter og prosjektmidler. Det blir 
lagt merke til når 13 kommuner er enige om felles mål, og går sammen om å nå 
disse gjennom ulike prosjekt. 
RN startet 01.10.13 prosjektet «Strategi for politisk samhandling på 
infrastrukturområdet i Region Namdal» hvor målet er å komme fram til omforente 
prioriteringer for lettere å få gjennomslag i nasjonale og regionale planverk. En annen 
viktig dela av prosjektet er å utarbeide en intern kommunikasjons- og 
samhandlingsstrategi. Gjennom infrastrukturprosjektet har RN fått tilgang på en 
administrativ ressurssom har bidratt også på andre områder i samarbeidet. 
Infrastrukturprosjektet avsluttes 31.03.15. Selv om det på dette tidspunkt vil foreligge 
en skriftlig kommunikasjons- og samhandlingsstrategi vil Region Namdal ha behov 
for administrativ kapasitet som er stor nok til at strategien kan praktiseres og 
videreutvikles. Dersom samarbeidet i RN skal utvikle seg videre er man også 
avhengig av å ha på plass nok ressurser til å drive arbeidet videre.

Region Namdal har utpekt 5 områder for samarbeid: 
 Kompetanse, utdanning, FoU og innovasjon
 Helse og velferd
 Næringsutvikling
 Samferdsel
 Interkommunalt samarbeid

Arbeidet er organisert med et arbeidsutvalg og 3 komiteer: Helse og velferd, 
næringsutvikling og samferdsel. Arbeidsutvalget består av ordføreren i Namsos (som 
er leder av RN), ordføreren i Midtre Namdal samkommune og lederne i Kystgruppen 
og Indre Namdal Regionråd. AU har også hovedansvaret for oppfølging av RNs 
partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag.
Hovedoppgaven til komiteene er å ta opp politiske saker som er viktige for Namdalen 
innen sine områder. Gjennom organiseringen i komiteer er også alle ordførerne i RN 
engasjerte direkte i det politiske samarbeidet.

Region Namdal-samarbeidet er i stadig utvikling og ambisjonene som legges inn i 
samarbeidet fra ordførerne er økende. Utfordringen er at ressursene i Region 
Namdal ikke matcher ambisjonene. Pr. september 2014 er den administrative 
ressursen i Region Namdal 20 % stilling, pluss 100 % stilling som prosjektleder for 



       

2

infrastrukturprosjektet. Prosjektleder for infrastrukturprosjektet bidrar også på andre 
områder enn infrastruktur. Når prosjektperioden for infrastrukturprosjektet er over 
31.03.15, vil det kun være tilbake 20 % stillingsressurs for å betjene de felles 
ambisjonene til 13 kommuner. Dette vil på langt nær være tilstrekkelig.

Ordførerne har besluttet at det skal utarbeides felles politiske mål og strategier 
innenfor de valgte samarbeidsområdene. RN vil i løpet av våren vedta første utgave 
av «Namdalen 2025 : Strategisk kart for Region Namdal 2015 – 2025».
Hovedfokuset er å sikre bosetting og sysselsetting i regionen. Denne prosessen vil bli 
viktig i videreføring av samarbeidet i RN. For å lykkes med arbeidet videre vil det 
kreve stor grad av involvering av både ordførere, kommunestyrer og administrasjon i 
kommunene. Og det vil kreve en videreutvikling av kommunikasjons- og 
samhandlingsstrategien.

Samarbeid med næringslivet og næringslivets organisasjoner vil også være viktig for 
å arbeide med og videreutvikle strategiene for verdiskaping og sysselsetting i 
Namdalen. Særlig med utgangspunkt i Namdalens naturgitte forutsetninger innen 
skogbruk, jordbruk, mineraler havbruk og reiseliv.

For RN er den helhetlige samfunnsutviklingen i regionen viktig. 
Innenfor helse vil det å samarbeide om å bevare og videreutvikle Sykehuset Namsos 
og å samhandle kommunene imellom om gode helsetilbud være viktige brikker for å 
bidra til å sikre bosetting. 
Innen kompetanse, utdanning, FoU og innovasjon står samarbeidet og 
partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) sentralt. Det at Region 
Namdal kan være en likeverdig partner til HiNT og dermed få mer ut av samarbeidet 
er et mål. Andre mål vil være å være premissleverandør og formidler av Namdalens 
behov for høyere utdanning og etter- og videreutdanning og å være gode bestillere 
av FoU i Namdalen og på namdalske problemstillinger.
Det å sørge for at den politiske prosessen med infrastruktur fullføres gjennom hele 
prosessen med Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplan gjennom å være tett på 
prosessene, vil også bidra til at Region Namdal lettere vil kunne få gjennomslag for 
sine prioriteringer.

Det er naturlig å se for seg at Region Namdal vil kunne være det framtidige 
regionsamarbeidet i Namdal. Kommunereformen peker i retning av at det vil være 
færre enn dagens 13 kommuner igjen i Namdalen i 2018 eller 2020. Det betyr også 
at det kan bli færre regionsamarbeid enn dagens 2 regionråd og samkommunen. 
Også diskusjonen om de to trøndelagsfylkene skal slå seg sammen er et viktig 
bakteppe. I et samlet «Stor-Trøndelag» vil det uansett være viktig at Namdalen står 
sammen og arbeider for felles interesser.

For å bevare og videreutvikle kraften i samarbeidet satser Region Namdal på 
utviklingsprosjektet «Namdalen i lag». Utviklingsprosjektet varer fra 01.04.15 til 
01.07.17. Til å begynne med vil Region Namdal ha behov for eksterne bidrag 
økonomisk, men dette vil trappes ned i takt med at kommunenes egne bidrag trappes 
opp.
Videre oppbygging av samarbeidet i RN er også oppbygging av beredskap til å takle 
felles utfordringer i en omskiftelig tid. 
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1.2 Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til bosetting og verdiskaping i Namdalen 
gjennom et sterkt politisk samarbeid og politisk samhandling mellom 
namdalskommunene.

 Vi vil styrke Namdalen slik at vi også tar del i den vekst store deler av landet 
for øvrig opplever.

 Prosjektet og samarbeidet skal sørge for gjennomføring av felles prosjekter for 
å nå felles politiske mål om samfunnsutvikling.

 Prosjektet skal søke å bidra til at Namdalen opptrer samlet i viktige politiske 
spørsmål for regionen.

I «Namdalen 2025 : Strategisk kart for Region Namdal 2015 -2025» er følgende mål 
skissert for 2025:

 «Namdalen i lag»
 Moderne infrastruktur
 Gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser
 Nærhet til gode helsetjenester

1.3 Resultatmål
Hovedmålet med prosjektet er å bidra til bosetting og verdiskaping i Namdalen 
gjennom stadig sterkere politisk samarbeid mellom namdalskommunene.

Naturlige delmål vil være:
 Legge til rette for næringsutvikling og verdiskaping
 Bidra til bolyst og økt bosetting 
 Bidra til felles opptreden og samlet strategi i politiske saker som er viktige for 

Namdalen, 
 Styrke tilliten mellom kommunene og sørge for et godt samarbeidsklima

1.4 Drivere
For å lykkes med hovedmålet å bidra til bosetting og verdiskaping i Namdalen 
gjennom stadig sterkere samarbeid mellom namdalskommunene, er vi avhengige av 
å bevare det gode samarbeidsklimaet vi har i dag. 
Å videreutvikle samarbeidet gjennom felles prosesser vil være en viktig faktor for å 
lykkes. Særlig vil prosessen med å forankre felles strategier og tiltak innenfor de 
valgte satsingsområdene være viktig.
Samarbeidet må i første omgang ta utgangspunkt i hva kommunene er enige om og 
hva man gjennom felles innsats og opptreden kan lykkes med. Det vil være viktig å 
bygge suksess i starten for ytterligere å befeste samarbeid
Det vil også være viktig med tett og godt samarbeid med og involvering av 
næringslivet og næringslivets organisasjoner.

1.5  Rammer
Prosjektperioden avgrenses fra 01.04.15 til 01.07.17
Region Namdal behandlet saken i AU 24.10.14 og i RN-møte 07.11.14.
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Den økonomiske rammen for prosjektet er: 5.396-800, hvorav 1.000.000 søkes 
finansiert eksternt.

2.  OMFANG OG AVGRENSNING
Prosjektets mål er å bidra til bosetting og verdiskaping i Namdalen gjennom å 
videreutvikle Region Namdal som et politisk samarbeid mellom de 13 
namdalskommunene. Dette skal skje gradvis og innen 01.07.17 skal vi ha en endelig 
avklaring om det framtidige samarbeidets omfang og form.
Gjennom videreutvikling av RN basert på den grunnmuren som allerede eksisterer 
skal samarbeidet bygges videre. Utgangspunktet for samarbeidet er først og fremst 
politisk samhandling om saker som er viktige for Namdalen. I tillegg skal det arbeides 
med å få på plass felles prosjekter på områder som er viktige for Namdalen (f.eks. 
Byregionprogrammet fase 2), eller som vil være med å utvikle samarbeidet 
ytterligere. Samarbeid med, og involvering av, næringslivet, både 
næringslivsorganisasjoner og enkeltaktører, vil være viktig for å lykkes.

3.  ORGANISERING, ROLLER OG ANSVAR

Prosjekteier: Region Namdal
Ansvar:

- Overordnet ansvar for at prosjektet har midler til gjennomføring. 
- Fastsette prosjektets mandat. 
- Overordnet ansvarlig for prosjektet og dets resultater. 
- Etablere prosjektet, sørge for at forutsetninger er tilstede, overordnet overvåke 

fremgangen gjennom styringsgruppa, iverksette tiltak som nødvendig. 
- Største eierinteressen i prosjektets resultat. 

Styringsgruppe: Arbeidsutvalget i Region Namdal
Ansvar:

- Besluttende organ 
- Forankring mot prosjekteier
- Godkjenne prosjektets mandat og rammer i samråd med prosjekteier. 
- Beslutninger som påvirker omfang, tidsplan eller kostnad 
- Engasjere seg i prosjektet samt være tilgjengelig for prosjektleder for 

diskusjoner og beslutninger. 
- Styringsgruppas leder er ansvarlig for at prosjekteier er godt nok orientert
- Styringsgruppas leder er ansvarlig for at prosjektleders rapportering og 

internkontroll gjennomføres på en tilfredsstillende måte 
- Styringsgruppas leder rapporterer til prosjekteier

Prosjektleder:
Ansvar:

- Operativt ansvarlig for å gjennomføre prosjektet etter rammer gitt av 
styringsgruppen og arbeidsutvalg

- Rapporterer til styringsgruppen leder



       

5

4. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER

4.1  Beslutningspunkter
Prosjektet er drøftet i arbeidsutvalget i Region Namdal 24.10.14
Prosjektet er behandlet i Region Namdal 07.11.14
AU har fullmakt til å behandle det endelige prosjektet.

4.2 Milepæler 

Aktiviteter 2015 2016 2017

Kvartal: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Prosess felles strategier

Beslutning felles strategier

Videreutvikle intern kommunikasjonsstrategi

Videreutvikle ekst. kommunikasjonsstrategi

Følge opp infrastrukturprosjektet

Felles kommunestyremøte

Arbeide med felles prosjekter

Aktivitet i komiteene

Samarbeide med HiNT

Samarbeide med Helse NT

Samarbeid med næringslivet

Ta opp saker viktige for Namdalen

5.   RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING
Følgende risikofaktorer vurderes å være tilstede:

1. Økonomi
Risikoen vurderes som middels. Tiltak vil være å enten redusere prosjektets
omfang eller å ikke gjennomføre det i det hele tatt.

2. Forankring i de nye kommunestyrene
Risikoen vurderes som middels. Tiltak vil være å introdusere samarbeidet for
de nye kommunestyrene på et tidligst mulig tidspunkt.

3. Prosjektleder slutter undervegs.
Risikoen anses som liten. Tiltak her vil være å sørge for involvering av flere i
prosessene slik at sårbarheten i prosjektet reduseres.
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6.   GJENNOMFØRING
Prosjektet gjennomføres som helhet, men er tenkt finansiert som to «pakker»:
Den ene pakken skal ha mest fokus på verdiskaping og næringsutvikling. Denne 
pakken søkes delfinansiert via Nord-Trøndelag fylkeskommune.
Den andre pakken er i utgangspunktet en videreføring av det eksisterende 
infrastrukturprosjektet, men nå med fokus på den politiske prosessen fram mot ny 
Nasjonal Transportplan og Fylkesvegplan (gjennomføre ekstern 
kommunikasjonsstrategi knyttet til dette). I tillegg vil en videreføring av arbeidet med 
intern kommunikasjons- og samhandlingsstrategi være en del av denne pakken, men 
med utgangspunkt nye tema. Her vil vi bruke særlig temaene helse /velferd og 
kompetanse/FoU for både å videreutvikle kommunikasjon og samhandling internt, 
samtidig som prosesser med å velge strategier og tiltak gjennomføres. Denne delen
av prosjektet er tenkt delfinansiert via Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
(skjønnsmidler)

Aktiviteter
 Forankre felles strategier og for Namdalen med fokus på verdiskaping og 

bosetting («Namdalen 2025: Strategisk kart for Region Namdal 2015 – 2025»)
 Samarbeid med næringsliv og samfunnsliv for øvrig
 Prosesser og tiltak med mål om å øke verdiskaping bla. knyttet til mineraler, 

skogbruk, jordbruk, havbruk og vindkraft
 Prosesser med fokus på samordnet og profesjonelt næringsapparat
 Utarbeide felles strategier for Namdalen innen helse/velferd og 

kompetanse/FoU
 Bidra til å synliggjøre namdalsk næringslivs og offentlig sektors behov for 

kompetanse og satse på felles tiltak for å bedre rekruttering
 Synlig politisk engasjement på vegne av Namdalen
 Videreutvikle og implementere intern kommunikasjons- og 

samhandlingsstrategi
 Videreutvikle partnerskapsavtalen og samarbeidet med HiNT. 
 Bidra til oppstart av felles prosjekter på områder som er viktige for Namdalen
 Felles kommunestyremøter 

7.   ØKONOMI

Kostnader

2015 2016 1.h.år 2017 Sum total

Lønn 738000 984000 492000 2214000

Ressurs fra dagens regionråd 184500 328000 205000 717500

Kontor/data/telefon 50000 85000 50000 185000

Møteutgifter/reiseutgifter 182000 250000 50000 482000

Arbeidsinnsats næringslivet 68900 153700 47700 270300

Arbeidsinnsats politikere 132500 1219000 132500 1484000

Uforutsett 10000 23000 11000 44000

Sum 1365900 3042700 988200 5396800
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Finansieringsplan

2015 2016 1.h.år2017 Sum total

FMNT NTFK FMNT NTFK

FMNT 200000 100000 300000

NTFK 300000 400000 700000

Reg.fond 100000 50000 50000 250000 200000 650000

RN fond 0 102000 183000 285000

Dagens medlavg 220000 220000 110000 550000

Økt medlavg 30000 80000 220000 110000 440000
Ressurs fra dagens 
regionråd 70000 114500 50000 278000 205000 717500
Arbeidsinnsats 
næringslivet 68900 153700 47700 270300

arbeidsinnsats politikere 50000 82500 800000 419000 132500 1484000

Sum 450000 915900 1000000 2042700 988200 5396800


