
Partnerskap Namdal 

Region Namdal  
Høgskolen i Nord-Trøndelag 
Trøndelag Forskning og Utvikling 
 
 
 
 
 
 
 
 



Region Namdal 

Kommunene Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Høylandet, 
Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Leka, Vikna og Nærøy 

 

- utgjør Region Namdal 
 
- Et interkommunalt samhandlingsnettverk 

- Mål om å fremme politiske saker og initiere politiske prosesser mellom 

kommunene i regionen som har betydning for hele Namdalen som region 

- Nettverket er organisert i komiteer innenfor Helse og omsorg, Næringsutvikling, 

Samferdsel og infrastruktur,- og Utdanning og FoU 

- Et kollegialt politisk forum for Namdalsordførerne 

- Har utarbeidet Region Namdal sitt strategiske kart for perioden 2015 - 2025 

 

- HiNT deltar i møtene i Region Namdal 
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Partnerskap Namdal 

 
Avtale mellom 13 Namdalskommuner og 

HiNT (2011) 

Årlig Partnerskapsmøte – 

ordførere/rådmenn og HiNTs ledelse 

Etablert styringsgruppe med medlemmer fra 

HiNT og de tre regionrådene 

”Namdalsmidler” stilt til rådighet fra HiNT 

som bidrag til kompetansetiltak – ca 1.8 mill 

per år 

Egen ansattressurs til drift 
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Partnerskapsavtalens formål 

• Styrke samarbeidet mellom Region Namdal, HiNT og 

TFoU 

• Sikre HiNT og TFoUs tilstedeværelse, deltakelse og 

kompetansebidrag i Namdal 

• Ta tak i og løse kompetansebehov som etterspørres i 

Namdalen 

• Bidra til at HiNT og TFoU ivaretar rollen som regional 

utviklingsaktør i Namdalen 

• Bidra til kunnskapsbasert verdiskaping og regional 

utvikling gjennom økt samhandling mellom høgskole, 

offentlige virksomheter og eksisterende næringsliv, 

samt bidra til realisering av kompetanseintensiv 

nyskaping i Namdalen 
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Finansiering av Partnerskapet 
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Årlig bidrag: 

 

HiNT:     kr.200 000,- 

Kommunene:  kr.5000,- i basisbeløp + 

     kr 2,00 per innbygger 

 

 
 



Styringsgruppen 2015 -  

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos kommune 

Hege Nordheim-Viken, ordfører i Høylandet kommune 

Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune 

Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor i HiNT 

Joar Nyborg, dekan for avd NSN i HiNT 

Øyvind Skogvold, direktør i TFoU 

Aina Hildrum, HiNT –  daglig leder og sekretær for 

partnerskapet 
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Arbeidsoppgaver i avtalen 

Satsingsområder:  

Helse  

Oppvekst/skole  

Blå sektor  

Grønn sektor 

Opplevelsesnæringer 
 

Ha fokus på strategier som omhandler kompetanse og utvikling 
som er beskrevet i Region Namdals strategiske kart for perioden 
2015 - 2025 
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Eks på aktiviteter 2012 og fram til nå 

Avklaring av Partnerskapets rolle (HiNT og Region Namdal) 

 

Skogmo Industripark – lederutviklingsprogram   

 

Mulige innsatsområder for FoU i Namdal: 

– Folkehelse 

– Landbruk 

– Skogbruk 

– Fjellandbruket 

– Mineralforekomster 

– Naturbasert næring 

– Fiskehelse 
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Eks på aktiviteter forts… 

Samhandlingsreformen - flere prosjekter   

 

Folkehelse og bruk av HUNTs kommunedata.  

 

Barnehagelærerutdanning i Namdalen, oppstart okt 2013 

 

Forberedelseskurs til Grunnskolelærerutd YN 

 

Markedsføre  Trainee-ordningen i Namdal.  

 

Behovskartlegging av utdanningsbehov i regionen 
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Eks på aktiviteter forts…. 

Blå sektor-  Avklaring rundt HiNTs  rolle i utviklingen av blå sektor i 

Namdalen. Skreddersøm, dialog med næringa pågår 

 

Utreder behov for fleksible digitale utdanninger i Namdalen 

 

Behandle søknader på Namdalsmidler 

 

Oppdrag fra region Namdal: Utviklingsprogram for små og 

mellomstore byer som regional vekstkraft – « Byregionprosjektet» 

fase 1 og 2 
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Partnerskapet kan bidra til: 

• Tydeliggjøring av kompetanseutfordringer 

 

• Utvikle FoU-kulturer i bedrifter/virksomheter – kunnskapsbaserte 

arbeidsmodeller 

 

• Utvikle lokal/regional tilgjengelig kompetanse 

 

• Rekrutteringsfremmende! (sterke fagmiljø osv…) 

 

• Nærhet til kompetanseutfordringene gjennom tett dialog mellom HiNT, 

TFoU, kommuner og næringsliv i Namdalen 

 

• Sikre bolyst, vekst og verdiskaping i Namdalen 

 

11 



Partnerskap Namdal 

skal bidra til vekst og utvikling i private og offentlige 

næringer og tjenester i Namdalen  

-gjennom  NÆR tilgang på relevant utdanning, 

kompetanse og nyttige FoU-prosjekter! 

 

Innspill til Partnerskapet: 

aina.hildrum@hint.no 
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