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Sakliste: 

1. Styringsgruppe «Namdalen i lag» og «Utviklingsprogrammet for byregioner» 

Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune om deltakelse i Region Namdal og 

styringsgruppen for «Namdalen i lag» utsendt til AU. Siv Merethe Belbo blir 

fylkeskommunens representant i styringsgruppen.  

 

Forslag om organisering av de to prosjektene «Namdalen i lag» og «Utviklingsprogram 

for byregioner» utsendt på forhånd. Bred støtte til forslagene. Siv Merete Belbo har 

avklart med ledelsen i fylkeskommunen som støtter forslagene.  

 

Styringsgruppen besluttet følgende i tråd med anbefalingen:  

a. De to prosjektene samordnes og organiseres med en felles styringsgruppe.  

b. Det ansettes en prosjektleder for begge prosjektene 

c. Prosjektperioden for «Namdalen i lag» forlenges til ut 2018. Forlengelsen avklares 

med medfinansiørene. 

d. Susanne Bratli fungerer som prosjektleder i 50% fram til 01.01.2016. Stillingen lyses 

ut. 

e. Det legges opp til 2 felles kommunestyrer i perioden. Det første 05.02.16.  

f. Det defineres underprosjekter for bestemte oppgaver.  

 Samordning av næringsapparatet avventes til ny prosjektleder er ansatt. Området 

kan være aktuelt å definere som underprosjekt.  

 Regional utviklingsarena, opplevelsesnæring: Defineres som underprosjekt, og det 

startes en diskusjon med Visit Namdal for operasjonalisering og 

underprosjektledelse.  

 Regional utviklingsarena, havbruk: Defineres som underprosjekt, og det startes en 

diskusjon med Ytre Namdal (NYN) for operasjonalisering og 

underprosjektledelse. 



 Regional utviklingsarena, mineraler: Fortsetter det arbeidet som er i gang med 

Næringskomiteen, HiNT og TFoU for å igangsette en mulighetsanalyse.  

 Regional utviklingsarena, samferdsel: Løper som planlagt med 

samferdselskomiteen og Susanne Bratli som prosjektleder. 

 Regional utviklingsarena, skogbruk. Dette er pr i dag pågående prosjekt med 

målsettinger om videre samarbeid på området som kan integreres inn i dette 

prosjektets målsettinger.  

 Regional utviklingsarena, vind: Avventes til prosjektleder er på plass.  

 

2. Innspill til konstituerende møte i Region Namdal nov. 2015 

a. Planen om to-dagers møte opprettholdes.  

b. Hovedfokus er at nye og gamle ordfører skal bli kjent med hverandre. «Riste laget 

sammen», reetablere kollegialiteten som har vært sterk i inneværende periode. 

c. Etablere eierskap til RN og pågående prosjekter og prosesser.  

d. Styringsdokumenter og handlingsplan 

e. Partnerskapsavtalen med HiNT 

f. Presentasjon av pågående prosjekter og prosesser 

 Skogpådriverprosjektet 

 Namdalen i lag 

 Byregionprosjektet 

 Visit Namdal 

 Mineralprosjektet 

 Dialogen med HNT.  

g. Ekstern inspirator og innpisker. Innspill fra  

 Fylkesmannen 

 Fylkesrådsleder 

h. Administrasjonen følger med om det kommer aktuelle politiske saker som må følges 

opp på møtet. Dette kan for eksempel være sykehusmeldingen.  

 

3. Prosjektleder, Utlysing av stilling og prosess 

Morten Stene fratrådte møtet på dette punktet med begrunnelse at han kan være en aktuell 

søker til stillingen.  

 

Forslag til utlysningstekst utdelt på møtet og godkjent. Prosjektlederen ansettes i MNS 

under administrasjonssjefen. Det nedsettes en ad-hocgruppe for tilsettingen bestående av 

Per Olav Tyldum, Arnt Mickelsen og Tor Brenne som foretar intervju og innstiller til 

ansettelse.  

 

4. Orienteringer:  

a. Samfunnsentreprenørskapsprosjektet.  

Prosjektet viste seg ikke å være gjennomførbart i RN-regi med de målsettinger, 

tidsrammer, økonomiske rammer samt den ansvarfordeling som etter hvert ble avklart 

for prosjektet. Sekretær og prosjektleder har i et møte med HiNT gitt beskjed om 

dette. Dette er tatt til etterretning fra HiNT. De vil nå kontakt INR for å undersøke 

muligheten med et underprosjekt der.  

 

5. Eventuelt  

a. RN må følge opp forslaget om fusjon mellom HiNT og UiN.  

 Hvilken konsekvens har det for partnerskapsavtalen.  



 Vil Namdalsmidlene bli videreført i den nye organisasjonen 

 Kan fusjonen ha betydning for campusstruktur 

 Kan fusjonen gi nye muligheter for Namdalen innen blå sektor og hvordan er dette 

i tilfelle tenkt operasjonalisert.  

b. Namdalstilskuddet i nytt inntektssystem må følges opp.  

c. Veiforum Trøndelag. RN må følge opp sak vedr veistandard og flaskehalser for 

tømmertransport. Susanne følger opp dette.  

 

 

 

Tor Brenne 

Sekr. 


