
Region Namdal 
  

 

Referat fra møte i Region Namdal 19. og 

20.11.2015  
 

Sted: Scandic Rock City, Namsos kommune 

 

Tilstede:  

- Namsskogan kommune - ordfører Stian Brekkvassmo  

- Høylandet kommune - ordfører Hege Nordheim Viken  

- Nærøy kommune - ordfører Steinar Aspli 

- Grong kommune - ordfører Skjalg Aakerøy  

- Vikna kommune - ordfører Amund Hellesø  

- Overhalla kommune - ordfører Per Olav Tyldum 

- Røyrvik kommune - ordfører Hans Olav Devik 

- Fosnes kommune - ordfører Trygve Sandvik 

- Namsos kommune - ordfører Arnhild Holstad 

- Flatanger kommune - ordfører Olav Jørgen Bjørkås 

- Namdalseid kommune - ordfører Steinar Lyngstad  

- Lierne kommune - ordfører Bente Estil 

- Leka kommune – ordfører Per Helge Johansen 

- Bindal kommune – Britt Helstad (dag 2) 

 

Tilstede andre: 

- Fylkesmann Inge Ryan 

- Terje Sørvik, fylkesråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (dag 2) 

- Tor Brenne, sekretær Region Namdal 

- Susanne Bratli, prosjektleder Region Namdal 

- Gretha Aarseth Nordbøe, sekretær kystgruppen 

- Aina Hildrum, HiNT 

- Siv Merethe G Belbo, rådgiver Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- Ragnar Prestvik, påtroppende prosjektleder Region Namdal 

- Bente Snildal, daglig leder Visit Namdal (dag 2) 

- Edel Holand, prosjektleder Heimkjær (dag 2) 

- Knut Sklett, prosjektleder skogpådriverprosjektet (dag 2) 

- Stein Erik Granli, lensmann i Namsos og Fosnes (dag 2) 



- Arne Flått, direktør i Helse Nord-Trøndelag (dag 2) 

- Bente Aina Ingebrigtsen, fungerende rektor HiNT (dag 2) 

- Bjørnar Skjevik, styreleder NTE (dag 1) 

- Kristian Stav, direktør NTE (dag 1) 

- Jann Ola Berget, Avdelingsdirektør domstolsadministrasjonen i Trondheim. (dag 1) 

 

Referat sendes også til: 

- Namdalskommunene 

- Osen kommune 

- Bindal kommune 

- Fylkesmannen 

- Nord-Trøndelag fylkeskommune 

- HiNT 

- INR  

- YNR 

- NA 

- TA 

 

Alle presentasjonene fra møtet finnes på denne linken: http://www.midtre-

namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html  

 

Dag 1: 19.11.15 

1 Åpning av møtet 
Ordfører i Nærøy og nestor Steinar Aspli ønsket velkommen til møtet. Møtet var enige om å 

fortsette innarbeidet tradisjon med at det er ordfører i Namsos som er leder i Region Namdal. 

Aspli overlot ordet og ledelsen av møtet til ordfører i Namsos Arnhild Holstad som ønsket 

velkommen til Namsos.  

2 Fylkesmann Inge Ryan. Hvorfor er Region Namdal viktig? 
Er Namdalen kjent som region?  

Svaret er på mange måter nei. Namdalen har mye å vinne på å gjøre området kjent. For 

reiseliv, men også som region politisk. 

  

Namdal naturlig region?  

Ja - Sykehuset binder oss sammen. I tillegg har vi NA.  

 

Om distriktspolitikk.  

Distriktspolitikk er ikke like sentralt tema i den politiske debatten lengre.  

Det er en sentraliseringstrend i Norge.  

Ungdommen blir borte fra distriktene i mange år. Distriktplasserte høgskoler er viktig. Gode 

arbeidsplasser som trekker ungdommene hjem er viktig. 

Summen av alle vedtak i dag peker mot sentralisering. Det oppstår en mental avstand og det 

skjer noe med perspektivet og vinklingen saker får når kontor og virksomheter sentraliseres. 

 

Kan Region Namdal være et motkraft mot dette og hvordan kan de i så fall gjøre? Inge Ryan 

hadde noen gode råd på veien:  

http://www.midtre-namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html
http://www.midtre-namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html


1. Kontinuerlig politisk jobbing.  

Hvem snakker vi med, når snakker vi med dem. Langsiktige strategier. Utvikle det 

politiske håndverket 

2. Søk posisjoner. 

Nettverksbygging. Å få vår stemme hørt 

3. Kontakt med næringslivet 

Herunder også formidle en forventning til de som kommer til Namdalen og kjøper 

eiendom. Hvordan vil de delta for å utvikle Namdalen. Hvordan kan vi utnytte deres 

nettverk. 

4. HiNT i ny organisasjon.  

Nye muligheter for U/H-sektoren i Nord-Trøndelag og for Namdalen. Tvinger oss til å 

tenke allianser nordover, et perspektiv som vi ofte glemmer.  

5. Holde fram de gode eksemplene i namdalsk næringsliv. Lære av de gode eksemplene. 

Lage nettverk for kunnskapsoverføring. 

6. Naturressurser.  

Meget viktig for Namdalen, Skog, fisk, lokasjoner for oppdrett, matproduksjon, 

kraftproduksjon  

7. Ta vare på NTE som vil være en juvel framover 

8. Bygg alliansen med Steinkjer.  

9. Flyktningesituasjonen i Norge er en utfordring, men også en mulighet. Klarer vi å se på 

flyktningene som en ressurs. Ryan lanserer ideen med å lage en næringshage for 

flyktninger.  

10. Vi må bli gode på småsamfunn.  

11. Utvikle en godfotteori for region Namdal. Utnytte hverandres styrker, fordele 

arbeidsoppgaver – gjøre hverandre gode. 

3 NTE og framtidig eierskap  
v/styreleder Bjørnar Skjevik og direktør Kristian Stav 

 

NTE er i en fase med fornying av strategier etter en fase med konsolidering. Bakteppet for en 

slik strategisk prosess kan kort presenteres slik:  

 

Verden har utviklet seg kraftig på energiområdet. Det er mange ting som påvirker 

energiområdet: Sterkere globalisering, befolkningsutvikling, demografisk utvikling og 

urbanisering, klimautfordring og klimapolitikk, kommunikasjonsrevolusjon. Globalt er det en 

utvikling med at forbrukerne produserer mere energi selv og vi får en mere komplekst 

energisystem. NTE blir utfordret på deler av sin verdikjede (produksjon, distribusjon og 

sluttkundeprodukter – strømsalg, telekom og el-installasjon) fra nasjonale og globale aktører.  

 

NTE har et betydelig portefølje med utviklings-/investeringsmuligheter på fornybar energi for 

energiselskapet. Nett vil framover få økende skalafordeler. NTE er (vil bli) et relativt lite 

selskap i denne sammenhengen. 

 



Skjevik presenterer framtidsutfordringer i forhold til hvordan selskapet skal få inn 

tilstrekkelig kapital for å sikre vekst. Nåværende eier har ikke disse pengene, og det vil heller 

ikke framtidige eiere om dette blir kommunene ha. Den eneste løsningen da er at eieren(-ne) 

avstå fra utbytte.  

 

Et eierskifte betinger at organisasjonen gås igjennom for å sikre beslutningskraft. Etablering 

av en mellomliggende selskap kan være en løsning for dette.  

 

Runde med synspunkter. Ros til NTE for at de bruker ressurser på å informere om NTE og 

strategiske prosesser. Enighet om NTE må utvikles som selskap eid av nord-trøndere. 

Kommunene vil være serøse og stolte eiere i selskapet.  

4 Region Namdal – Grunnidé, historikk, strategisk kart, organisering 

og arbeidsmetodikk.  
v/ordfører i Nærøy Steinar Aspli og ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad 

 

Utfordringer for Region Namdal i denne valgperioden: 

Kobling mellom regionrådene og Region Namdal 

Identifisere og prioritere store saker i forhold til sentralmakten.  

Gjøre Region Namdal mere kjent og akseptert både i egen region og utenfor.  

5 Namdalen i lag og Byregionprosjektet 
v/prosjektleder Susanne Bratli og ordfører i Lierne (og tidligere prosjektleder for 

Byregionprosjektet) Bente Estil.  

 

Prosjektene presenteres sammen fordi dette er prosjekter og virkemidler for å gjennomføre det 

strategiske kartet for Region Namdal. For Region Namdal vil disse prosjektene smelte 

sammen. Administrasjonen er ansvarlig for rapportering til medfinansiører og program. 

Derfor er prosjektenes organisering lik Region Namdals organisering. AU har godkjent at 

prosjektene organisatorisk med styringsgruppe og prosjektleder smelter sammen.  

 

Bakgrunn, målsettinger og framdriftsplan for prosjektene presentert.  

 

Prosjektbeskrivelsen for de to prosjektene og samfunnsanalysen finnes her: 

http://www.midtre-namdal.no/byregioprosjektet-fase-1-og-2.5762901-352122.html  

6 Komiteenes arbeid i Region Namdal 
 

Helsekomiteen v/ordfører i Nærøy Steinar Aspli 

Fokusområder:  

http://www.midtre-namdal.no/byregioprosjektet-fase-1-og-2.5762901-352122.html


 HNT. Hatt årlige møter med HNT. Viktigste saken framover er sykehusmeldingen. Viktig 

å utvikle strategier for hvordan Region Namdal skal arbeide for å bevare og utvikle 

Sykehuset Namsos framover.  

 LINA samarbeidet blir viktig for å innfri kravene i akuttforskriften  

 Årlige møter med Namdal rehabilitering skal gjennomføres. Dagens oppgaver og hvordan 

kan vi utvikle samarbeidet/oppgaveporteføljen.  

 Overvåke den politiske utviklingen på helsefronten.  

 

Næringskomiteen v/ordfører i Flatanger Olav Jørgen Bjørkås 

Fokusområder:  

 Som de andre komiteene være et politisk verksted for politisk aktivitet på næringsområdet.  

 Spille opp saker for RN.  

 Ta spesielt ansvar for næringslivsmålsettingene i prosjektene «Namdalen i lag» og 

Byregionprosjektet.  

 Komiteen har spesielt ansvar for oppfølging av næringslivsprosjektene 

Skogpådriverprosjektet, Visit Namdal og mineralprosjektet.  

 

Samferdselskomiteen v/ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum 

Samferdselskomiteen har vært styringsgruppe for samferdselsprosjektet. Prosjektet har 

utviklet en felles strategi og prioritering på samferdselsområde som utgangspunkt for praktisk 

politikk overfor fylkeskommune og stat. Luftfartsforum Namdal er etablert. 

Samferdselsprosjektet har vært pilot for kommunikasjonsstrategien i Region Namdal. 

 

Prosjektplan og sluttrapport fra samferdselsprosjektet finnes her: http://www.midtre-

namdal.no/infrastrukturprosjektet.5762864-352118.html  
 

Partnerskapsavtalen med HiNT og TFoU v/daglig leder Partnerskap Namdal Aina 

Hildrum 

 

Partnerskapsavtalen mellom HiNT og kommunene i Namdalen er unik i Norge. Fra juni i år er 

også TFoU del av partnerskapet. Har et årlig partnerskapsmøte i februar hvert år der ordførere 

og rådmenn er invitert. HiNT har også avsatt Namdalsmidler (1,8 mill pr år) som disponeres 

av partnerskapet til utdannings- og forskningsformål.  

 

Partnerskapet utfordres med den nye organiseringen i Nord Universitet. Hvilke muligheter gir 

dette? Utvikling på blå sektor er en av disse mulighetene. Debatten fortsetter med eget tema 

dag 2.  

7 Region Namdal 2015 – 2019 
Debatt om strategisk kart, handlingsplan 

 

Region Namdal tar opp ideen fra Inge Ryan om etablering av en næringshage for flyktninger. 

Region Namdal ser på muligheter for å iverksette dette desentralisert. Namdalen bør forsøke å 

http://www.midtre-namdal.no/infrastrukturprosjektet.5762864-352118.html
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bli pilot på området. Fylkesmannen kan bistå med å finne rette adressat for en slik søknad. 

Administrasjonen (adm. arbeidsgruppe) arbeider videre med saken med å få opp et forprosjekt 

for temaet. AU har ansvar for å følge opp saken. 

 

Felles kommunestyremøte viktig for forståelse og eierforhold til Region Namdal. Det er 

oppstartmøte for Byregionprosjektet. Det kan inneholde informasjon fra NTE. Ideer om at 

felles kommunestyremøte kan inneholde stands/stasjoner med informasjon om pågående 

prosjekter følges opp. Representantene plasseres i blandet grupper.  

8 Valg til komiteene for denne valgperioden.  
Forslag fra AU lagt fram i møtet.  

 

AU 

Arnhild Holstad (leder) 

Steinar Aspli 

Per Olav Tyldum  

Bente Estil 

Hege Nordheim-Viken 

 

Samferdsels-

komiteen 

Per Olav Tyldum 

(leder) 

Stian Brekkvassmo 

Amund Hellesø 

 

 

Helse-komiteen 

Steinar Aspli 

(leder) 

Skjalg Åkerøy 

Trygve Sandvik 

Hans Oskar Devik 

 

Nærings-komiteen 

Bente Estil (leder) 

Per Helge Johansen 

Steinar Lyngstad 

Olav Jørgen 

Bjørkås 

 

Komité for kompetanse, 

FoU og innovasjon 

Hege Nordheim-Viken 

(leder) 

Amund Hellesø 

Arnhild Holstad 

 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

9 Omorganisering av domstolene.  
v/avdelingsdirektør Jann Ola Berget, domstolsadministrasjonen i Trondheim, og tidl. leder 

Inntrøndelag tingrett Odd Arve Bartnes .  

 

Domstoladministrasjonen (DA) arbeider for tiden med domstolstrukturen i Norge. Pr i dag er 

det 66 tingrettsdomstoler i Norge. 10 steder er til behandling om sammenslåing i Stortinget 

nå. Det arbeides videre med å se på 31 steder. DA’s styre vil fremme et forslag som 

oversendes Justisdep. i januar. Justisdep. vil ev. sende ut sitt forslag på høring. Stortinget har 

vedtaksmyndigheten. Tidligst gjennomføring i forbindelse med statsbudsjettet i 2017.  

 

Initiativet fra DA kommer som et resultat av at regjerningen har signalisert at de ønsker å se 

på struktur med færre og sentraliserte tingretter.  

 

Reisetid til tingrett vil bli vurdert i arbeidet, men vektlegges mindre enn ved tidligere 

utredninger. Tidligere er det sagt at 3 timer er lengste akseptable reisetid.  

 



I den etterfølgende debatten la flere vekt på nærhet til et advokatmiljø er viktig og at dette vil 

bli svekket med en sentralisering av tingretten til Steinkjer. Opprettholdelse av Namdal 

tingrett er viktig for næringslivet i regionen, viktig for samfunnslivet og arbeidslivet. 

Meddommerinstituttet utfordres også med at det blir færre meddommere fra Namdalen. 

 

Kvaliteten ved Namdal tingrett er god, effektiviteten er god, geografien er utfordrende i 

Namdalen. Hva skal da begrunnelsen være? 

 

Samstemt ordførerkorps uttrykte sterk skepsis til dette forslaget.  

 

Region Namdal vedtok følgende uttalelse: 

Region Namdal viser til til at Domstoladministrasjonen er i gang med å utrede endringer i 

rettskretser. I den forbindelse utredes sammenslåing av Namdal tingrett med Inntrøndelag 

tingrett med lokalisering i Steinkjer. 

Region Namdal er opptatt av at det også i framtida skal være tingrett i Namdalen og går i mot 

en sammenslåing med Inntrøndelag tingrett. 

For oss handler dette om innbyggernes rettssikkerhet og at namdalingene har akseptabel 

reisetid til nærmeste tingrett. Ved en flytting av tingretten fra Namsos til Steinkjer vil store 

deler av indre og ytre Namdal få uakseptabel lang reisetid. 

I et samfunnsperspektiv bidrar også Namdal tingrett positivt i regionen. Den leverer tjenester 

av god kvalitet, bidrar til at vi har et godt kompetansemiljø og tilgang på advokattjenester i 

store deler av regionen, og det er selvfølgelig viktige arbeidsplasser i en distriktsregion. 

10 110 sentralene 
Høringsuttalelse lagt fram i møtet. 

Forslag til uttalelse:  

• Region Namdal er kritisk til prosessen i forbindelse med etablering av nye 110-regioner. 

Kommunene, som er ansvarlige for tjenesten, har ikke vært inkludert. 

• Region Namdal mener at de samlede konsekvensene for beredskapen både i Nord-

Trøndelag og i Namdalen, med summen av de pågående og skisserte prosesser, må utredes. 

Dette gjelder sammenslåing av både politiets operasjonssentraler og 110-sentralene og 

samlokalisering av disse i Trondheim, i tillegg til en evt. framtidig flytting av AMK og en 

mulig endring av både fylkesmannens og sivilforsvarets struktur. 

• Region Namdal mener at det etter endringen av 110-regionene ikke finnes noen logikk i at 

dette fortsatt skal være en kommunal oppgave, og mener staten må overta ansvaret også for 

nødmeldetjenesten for brann og redning på lik linje med at staten har ansvaret for politiets 

operasjonssentraler. 

• Dersom 110-sentralen fortsatt skal være en kommunal oppgave, forutsetter Region Namdal 

at det opprettes en ny organisasjon hvor alle kommunene som skal samarbeide om 

oppgaven skal være likeverdige partnere. 



• Region Namdal forutsetter at vedtaket fra Stortinget om en kompensasjonsordning for 110-

sentraler som blir nedlagt følges opp på en slik måte at berørte kommuner blir fullt ut 

kompensert. 

Uttalelsen enstemmig vedtatt 

 

Dag 2 

11 Fylkesrådsleder Terje Sørvik:  

«Namdalen i lag» og Nord-Trøndelag fylkeskommune på lag. 

Trøndelagsutredningen 
 

Namdalen og Fylkeskommunen på lag. 

Det som er viktig for Namdalen er også viktig for Nord-Trøndelag. Derfor er 

Fylkeskommunen aktiv bidragsyter til å utviklingsprosjekter i Namdalen. Mye går bra i 

Namdalen og Sørvik ga gode eksempler. Samarbeidet mellom fylkeskommunen og Region 

Namdal handler ikke bare om penger, men om å skape dialog, utvikle og dele kunnskap og 

engasjement, evne til å tenke nytt og støtte til næringsliv og gründere. Samordning av 

prosjektene gir også fylkeskommunen inngrep med byregionprogrammet.  

 

Han gir også positive signaler i forhold til ideen om næringshage for flyktninger.  

 

Trøndelagsutredningen 

Fylkesinndelingen utfordres på mange måter. Det er en sentraliserings- og urbaniseringstrend. 

Oppgavemeldingen pekte i retning av større enheter. Det er endringer i inntektssystemet som 

gir lavere overføringer fra staten til Nord-Trøndelag. Trøndelagsutredningen tar opp dagens 

utfordringer og trender. En samlet Trøndelag vil svare bedre på disse utfordringen. Vil være 

bedre i stand til å lage en balansert og bærekraftig utvikling i Midt-Norge. Et sammenslått 

fylke blir kompensert for tap i rammeoverføringene.  

 

Det ligger mulige effektiviseringsgevinster på sikt. Det anbefales at det nye Trøndelag blir 

forvaltningsområde for sørsamisk språk. 

 

Høring vil komme med høringsfrist 5. februar. Innbyggerundersøkelse i januar. Vedtak i 

fylkestingene i april om det skal søkes Stortinget om sammenslåing. Ev. sammenslåing fra 

01.01.18. Det er laget en intensjonsavtale omkring sammenslåingen.  

 

Henstilling til kommunene om at det gjøres en grundig jobb i høringene.  

12 Pågående prosjekter:  

 Visit Namdalen v/prosjektleder Bente Snildal  

 



De er en viss utålmodighet rundt omkring i kommunene omkring oppslutningen fra 

næringen selv. Bra at det brukes noe mer næringsfondsmidler for å utvide etablerings-

/utviklingsperioden. Kommunene blir utfordret til å bli med videre med bevilgninger til 

Visit Namdalen.  

 

Visit Namdalen har fått en oppgave innen byregionprosjektet som har ført til en søknad og 

innvilgede midler fra bygdeutviklingsmidlene.  

 

 Skogpådriverprosjektet v/Knut Sklett 

 

Utfordringen nå er hvordan vi skal opprettholde trykket på skog etter at prosjektet er over. 

Skogpådriverprosjektet har fått en oppgave i byregionprosjektet.  

 

 Heimkjær v/prosjektleder Edel Holand 

 

Heimkjær har vært arrangert to ganger som fellesprosjekt for hele Namdalen. En utvidelse 

og videreføring av et prosjekt som er kjørt med kommunene Overhalla, Grong og 

Høylandet tidligere. Jobbet mye med å få med bedriftene i Namdalen. Fikk ikke på plass 

hovedsponsor i år. Arrangementet oppfattes som vellykket. 110 ungdommer og 30 andre 

deltakere (ordførere, styringsgruppe og bedriftsrepresentanter fra Namdalen).  

 

Det må avklares forankringen for prosjektet. Det må tas en beslutning om dette skal 

fortsette og da ev. med hvilke forbedringer. Styringsgruppen har fungert godt. Godt besøkt 

arrangement i år. Spørsmål om koblingen mellom ungdom og bedrifter ble litt svak under 

treffet.  

 

Positive tilbakemeldinger fra ordførergruppen og generelt ønske om at det videreføres. 

Koblingen til næringslivet må styrkes. Saken oversendes næringskomiteen for oppfølging.  

13 Lensmann Stein Erik Granli – Politireformen og samarbeid 

kommune/politi 
Driftsenhetsleder for driftsenhet Nord (Namdalen) og lensmann i Namsos og Fosnes.  

 

Presentasjon av politireformen så langt og framover. Ny politisjef for det nye distriktet er 

under ansettelse. Det komme endringer i lokal organisering herunder antallet driftsenheter og 

lensmannskontor. Denne prosessen vil gå fra slutten av 2016 og inn 2017. Dette gjelder også 

hvilket type personell som vil finnes i de ulike distriktene. Granli oppfordrer til politisk 

engasjement i denne prosessen. Lokale interessenter skal etter planen involveres i arbeidet.  

 

Det er utarbeidet en beskrivelse av hvilke oppgaver som legges til driftsenheten og hvordan 

kontakten opp mot kommunene skal organiseres.  

 

Nord-Trøndelag har utviklet en modell som kan være et utgangspunkt for lokal organisering 

av en driftsenhet. Så blir oppgaven å overbevise politidirektorat og den nye ledelsen av 

politidistriktet om at vår modell er god. Det ligger en usikkerhet i reformen med responstiden 



for politiet, et moment som Region Namdal har gitt uttalelse om tidligere. Lang responstid 

kan også bety at utgifter til politioppgaver kan skyves over til kommunene i akuttsituasjoner.  

 

Andre tema som politiet prioriterer og som krever samhandling med kommunene: 

 Granli er også opptatt av kommunenes arbeid med alkoholpolitikken og holdningene til 

alkohol og grenser. Konkrete forslag til retningslinjer og målsettinger er utarbeidet. Ber 

om at det vurderes felles ruspolitiske planer i regionene kanskje også i hele Region 

Namdal slik som INR har laget. Kanskje er dette et tema som helsekomiteen kan se på.  

 Radikalisering og voldelig ekstremisme. Nord-Trøndelag har en egen veileder på området. 

Viktig dokument å implementere i alle kommunene.  

 Asylsituasjonen. Spesielt i forhold til nyetableringer (jfr. Sverige). Politiet ønsker en 

dialog så tidlig som mulig ved planlegging av nye mottak. 

 Vold i nære relasjoner 

 Vold og overgrep mot barn. 

14 Nord Universitet - HiNT inn i ny organisasjon. 
v/konstituert rektor Bente Aina Ingebrigtsen.  

Siste nytt om fusjonsprosessen med UiN og HiNe 

Hvilke muligheter gir en fusjon for Namdalen? 

 

Det nye Nord Universitet vil ha 11000 studenter. Fusjonen vil skje i to faser, først UiN og 

HiNe, så fra 01.01.16 også med HiNT. Rektor er ansatt og skal ha base i Bodø. Prorektor med 

ansvar for fusjonen blir Steinar Nebb. Det blir ytterligere en prorektor i NT. Det blir 

fakultetsinndeling ledet av en dekan. Ny struktur fra 01.01.17 med forhåpentligvis et 

lærerfakultet med ledelse plassert i Levanger.  

 

Profilen er og vil bli et desentralisert universitet. Mål å bevare og videreutvikle eksisterende 

campus. Universitet basert på partnerskap. Nye læreformer og nye studier vil bli viktig. Det 

nye universitetet vil ha stor profesjonstyngde. De skal ha fokus på regional utvikling bl.a. 

gjennom å styrke partnerskapet med regionen for å få fram gode og relevante 

forskningsprosjekt. Universitetet vil få faglige satsingsområder innen biovitenskap 

bioøkonomi (grønt og blått «sammenslått»), entreprenørskap og innovasjon, velferd, helse og 

oppvekst.  

 

Det er satt av midler for 2016 til partnerskapet i Namdalen (drift og namdalsmidler)  

 

Den nye organiseringen utfordrer også Namdalen.  

 For at partnerskapet skal bestå og utvikles.  

 For at visjonen om det partnerskapsbaserte universitetet skal bli virkelighet og få konkret 

innhold.  

 At Namdalen får ta del av den nye tilgjengelige kompetansen innen blå sektor. Vi må ta 

ansvar for å få næringen på banen for at dette skal kunne virkeliggjøres. Vi må via 



partnerskapet lage en arena for å knytte våre næringsaktører til kompetansen på blå sektor 

i det nye universitetet.  

15 Sykehusdirektør Arne Flaat: Sykehuset Namsos og 

sykehusmeldingen 
 

Sykehusmeldingen ble lagt fram i dag. Sykehuset Namsos står ikke på listen over sykehus 

som kan miste sitt akuttkirurgiske tilbud. Det har vært arbeidet langsiktig og målrettet med å 

bevare lokalsykehuset og det akuttkirurgiske tilbudet. Det har blitt vektlagt at Namdalen er et 

stort distrikt med lange avstander. Dette skaper ro rundt sykehuset og et godt grunnlag for å 

lykkes med rekruttering og oppbygging av riktig kompetanse. Å beholde en akuttkirurgisk 

tjeneste ved Sykehuset Namsos er helt avgjørende for beredskapen i regionen. Det må skapes 

optimisme og framtidstro for arbeidsplassen, for regionbyen og for sykehusregionen for at 

høyt utdannede personer vil satse på jobb i vårt sykehus og etablere seg i vårt distrikt.  

 

Meldingen om fortsatt akuttkirurgisk tjeneste i Namsos gjør at HNT fortsetter arbeidet med 

nye lokaler for en samlet kirurgisk avdeling. Der vil det også bli plass til permanente lokaler 

for legevakt. Det kan også bli plass for ny helikopterplass på taket av det nye anlegget. Det 

ville gitt en moderne og framtidsrettet sykehusanlegg i Namsos.  

 

Politikerne utfordres til å være med å framsnakke planene for det framtidige moderne 

sykehuset.  

 

En gledens dag for Namdalen. Region Namdal må brette opp armene og bidra til god 

rekruttering, gode lokale utdanningstilbud, og tilrettelegging fra vertskommunen. 

Helsekomiteen tar et møte med HNT på nyåret for å konkretisere bestillinger og forventninger 

til regionen.  

16 Åpen Post 
1. Møteplan sendes ut på høring før AU vedtar den.  

2. Oppføling av flyktningesaken. Møte mellom FMNT, NTfk og prosjektleder tirsdag.  

3. Olav Jørgen Bjørkås: Brannforskrift og oppdraget som DSB har fått for å lage en plan for 

regionale brannvesen. Utfordrer kommunale ansvaret på området. Bør settes opp som 

tema for neste møte der vi inviterer våre egne fagfolk til å si noe om dette.  

4. Steinar Lyngstad oppsummerte samlingen på tradisjonelt vis. 

5. Ragnar Prestvik presenterte noen tanker om forumet og den jobben som han skal ta i fatt 

på etter jul.  

 

Presentasjonene fra møtet finnes på denne linken: http://www.midtre-

namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html  

 

Presentasjonene er:  

http://www.midtre-namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html
http://www.midtre-namdal.no/presentasjoner-fra-moetet-19-20-november-2015.5818395-339349.html


Steinar Lyngstad og Steinar Aspli, Region Namdal 

Olav Jørgen Bjørkås, Næringskomiteen 

Bente Estil og Susanne Bratli, Namdalen i lag og Byregionprogrammet 

Bjørnar Skevik og Christian Stav, NTE 

Knut Sklett, Skogpådriverprosjektet 

Bente Snildal, Visit Namdalen 

Aina Hildrum, Partnerskap Namdal 

Arne Flaat, Helse Nord-Trøndelag 

Bente Aina Ingebrigtsen, HiNT 

Stein Erik Granli, Politiet 

Terje Sørvik, Nord-Trøndelag fylkeskommune 
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