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Namdalen 

et godt sted å leve,  

en attraktiv region 

for næringsliv  

og en attraktiv 

region å besøke 

Mål 2025 Strategier 2025 

«Namdalen i lag» 

Politisk samhandling i Namdalen 

Synlig i samfunnsdebatten 

Identitet- og omdømmebygging 

Moderne infrastruktur 

Bedre veier 

Sikre godt flytilbud 

Godt kollektivtilbud 

Strategisk samarbeid om havner 

God mobil- og bredbåndsdekning 

Gode vilkår for 

verdiskaping og 

arbeidsplasser 

Rekruttering til Namdalen 

Regionbyen rolle for Namdalen 

Nyetableringer i Namdalen 

Naturbasert næringsliv 

Økt kompetanse 

Koordinert og profesjonelt næringsapparat  

Næringsutvikling i regionalt perspektiv 

Nærhet til gode 

helsetjenester 

Bevare og videreutvikle Sykehuset Namsos 

Samhandling om gode helsetilbud 



Namdalen i lag – politisk 

samhandling i Region Namdal 



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. 



Delmål 
 

• 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 
 



Fremdriftsplan 
 

 
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                     

Gått fortere enn  

antatt, vedtatt nå i 

april. 

Prosessen vil      

derfor være å få  

den forankret i    

nye kommune-    

styrer og hos nye           

ordførere 



Dette betyr egentlig: 
• 2015: 

– Arbeide med å gjennomføre «Namdalen 2025 – 

strategisk kart for Region Namdal 2015 – 2025» 

– Sikre at det strategiske kartet ivaretar alle 

aktivitetene fra prosjektsøknaden 

– Starte forankringsarbeidet med ny ordførergruppe 

• 2016: 

– Forankre i kommunestyrene 

– Videreutvikle strategiene 

 
 



Organisering  
 

 
Adm. 

arb.gruppe 

Styringsgruppe 

AU 

Helsekomite Næringskomite 
Samferdsels-

komite 

Kompetanse, 
FoU, 

innovasjon 



 
 

• Styringsgruppe: AU 

– Hovedansvarlig for gjennomføring av prosjektet 

– Består av ordfører Namsos (leder), komitelederne 
og repr. fra NTFK 

• Komiteene: 

– Ansvar for å gjennomføre prosjektet innenfor sine 
områder 

– Rapportere til styringsgruppa, lederne er 
medlemmer av styringsgruppa/AU 

 

 

 

 
 



Byregionprogrammet I og II 

 
«Infrastruktur somgrunnlaget for økt 

samhandling og økonomiskvekst» 



Byregionprogrammet, bakgrunn 

• Byutvikling krysser kommunegrenser, fylkesgrenser og 
sektorgrenser. God byutvikling handler mer om å skape 
gode samfunn for innbyggere og næringsliv, enn å 
diskutere hva som skal ligge på hvilken side av 
administrative grenser. 

• Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ved oppstart 
av utviklingsprogrammet for byregioner den 18. mars 2014 

 

• Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland 
og regionenes næringsmessige potensiale. Det er et mål at den økte 
kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet 

 

2014: Fase 1 Samfunnsanalyse 

2015: Søknad om å delta i Fase 2 behandlet av alle kommuner, søknad sendt april 
2015: Søknaden innvilget juni 
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Samfunnsanalysen, fase 1 

Pekte på følgende utfordringer i Namdalen 

• Store avstander og behov for oppgradering av 

infrastruktur.  

• Næringsstruktur – høy andel ansatt i tradisjonelle 

næringer som landbruk. Dette er næringer som over 

tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte.  

• Fragmentert organisering av næringslivets 

støtteapparat (manglet overordnet samhandling).  

• Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft.  

 

 



Samfunnsanalysen 

Samfunnsanalysen peker ut 4 tiltak som muligheter for å fremme økt vekst i 
Namsosregionen:  

  

Samordning av næringsutviklingsmiljøene 

 

Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene 

 

• Mineralressursene i Namdalen 

• Opplevelsesnæringene i Namdalen 

• Havbruksnæringen i Namdalen 

• Jordbruksnæringen i Namdalen 

  

Næringslivet som rådgiver og mentor for ungdom. 

 

Kunnskapsutvikling om regionalt viktige næringsmiljø og «klyngegovernance» 

 



Innsatsområder i fase 2 

Moderne infrastruktur 

 

Koordinert og profesjonelt næringsapparat 

 

Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene 

 

 



Fase 2, Hovedmål 
– Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur 

skal samspillet i Namsosregionen styrkes og 
regionens økonomiske vekstkraft skal øke. 

 

• Delmål 1 

– Øke samhandlingen mellom næringsapparatet, 
offentlige myndigheter og FOU- institusjonene. 

 

• Delmål 2 

– Øke kunnskapen om og mulighetene for å skape 
nye arbeidsplasser basert på utnyttelse av 
naturressursene 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



Organisering  
 

 
Adm. 

arb.gruppe 

Styringsgruppe 

AU 

Helsekomite Næringskomite 
Samferdsels-

komite 

Kompetanse, 
FoU, 

innovasjon 



Dette betyr egentlig: 

• ByR2 gir oss økte muligheter til å gjennomføre 

det strategiske kartet på en god måte 

 

• Vi ser ting i sammenheng 

 

• Finansiert arbeidet i Region Namdal med 

prosjektmidler ut 2018 

 

 
 


