
       NOTAT 

 
 
 
 

Uttalelse fra Region Namdal om Trøndelagsutredninga: 
 
Region Namdal (ordførerne i 13 kommuner) uttaler om Trøndelagsutredninga og 
intensjonsplanen mellom Sør- og Nord-Trøndelag: 

 Det forutsettes at Trøndelag ved eventuell sammenslåing blir tilført nye oppgaver som 
vil styrke regionen (Trøndelag). 

 Hvis det besluttes sammenslåing, støtter Region Namdal at det søkes om nye 
oppgaver etter forsøkslova. 

 Det forutsettes at intensjonsplanens forslag til funksjonsfordeling mellom Sør- og 
Nord-Trøndelag gjennomføres, og at Steinkjer ikke blir svekket som 
administrasjonsby. Region Namdal ber om at det settes varighetsgaranti 
(«fredningstid») for dette på minst 20 år. 

 Region Namdal støtter at Trøndelag styres etter formannskapsprinsippet. Vi stiller 
spørsmål ved om det er riktig å skille den administrative og politiske ledelsen, men for 
oss er det viktigst å beholde administrativ ledelse og kraft i Steinkjer.  

 Regional utvikling må ivaretas minst like godt som i eksisterende fylkeskommuner. 
Godt utviklingsarbeid forutsetter gode rammevilkår, aktiv og rask håndtering av 
utfordringer og muligheter samt at politisk og administrativ tilstedeværelse er «tett på» 
i hele regionen. 

 Alle regioner i Trøndelag må utvikles og styrkes gjennom tiltak og virkemidler fra 
regionalt og statlig nivå, som bidrar til å ta i bruk og utnytte naturressurser og 
motvirker fraflytting. 

 Naturressursene ligger i – og verdiskapninga i Trøndelag skjer – i distriktene. For oss 
som bor i Namdalen vil det ha stor betydning at et eventuelt nytt fylke/region får en 
balansert utvikling. Dessuten at regionale/statlige instanser som i dag ligger i 
Namdalen; sykehuset, flyplassene, høgskolen/universitetet, tingretten mfl. blir styrket.  

 Det er viktig å ivareta et godt tilbud i videregående skoler. Skolene er betydelige 
arbeidsplasser i sine respektive områder og er dessuten viktige samfunns- og 
kompetanseaktører. Dette er spesielt viktig i sårbare, spredtbygde deler av regionen 
– ikke minst i Namdalen. 

 Samferdsel/infrastruktur i en så stor region må styrkes. Ikke minst må distrikts- og 
næringshensyn tillegges vesentlig vekt. For Namdalen er de viktigste tiltakene  
- Vedlikehold og videreutvikling av fylkesvegnettet 
- Bedre «lakseveg» fra Ytre Namdal til E6 (Fv 770 - Fv 17 - Fv 775) 
- God mobil- og bredbåndsdekning 
- Ivaretakelse og utvikling av flyplassene i Rørvik og Namsos 
- Opprusting av E6 Grong-Nordlandsgrensa  
- Opprettholde tilbringertjenesten i distriktet 
- Elektrifisering av Nordlandsbanen – forlengelse av Trønderbanen til Grong 
- Utvikling av havner 

 Kulturinstitusjoner- og tiltak med Nord-Trøndelag som virkeområde og med 
fylkeskommunen og/eller kommuner i Nord-Trøndelag som eiere, må videreføres 
innenfor sitt geografisk tiltenkte område og primært etter dagens mandat. 

 Styrking av Trondheim som nasjonal «motor» innen teknologi og høykompetanse 
(teknologihovedstad) er vesentlig for hele Trøndelag. Trondheims samspill og 
samvirke med resten av Trøndelag er også en forutsetning for utvikling i resten av 
regionen. 



       NOTAT 

 
 Godt samspill mellom NTNU og Nord Universitet er helt avgjørende for god utvikling i 

Trøndelag. Fortrinnene med å ha to universitet må utnyttes. For oss er desentraliserte 
campus vesentlig.  

 Region Namdal er bekymret for at en rekke instanser/organisasjoner som i dag er 
organisert på fylkesnivå, kan komme til å beslutte regional organisering i samsvar 
med det geografiske området for en ny region Trøndelag. Vi kan ikke se at 
frivillighetens framtid og utfordringer er drøftet i utredninga. Det er viktig med 
balansert utvikling også innenfor frivilligheten. Deres tilstedeværelse i Nord-Trøndelag 
i dag representerer viktig nærhet, kompetanse og forankring som kan forsvinne ved 
regionalisering – men som selvsagt for en del instanser/organisasjoner kan være 
vitaliserende/styrkende.  

 
Region Namdal understreker at våre 13 kommuner kan ha ulike betraktninger om 
sammenslåing og vil spille inn ulike momenter og synspunkter i høringsrunden. Region 
Namdal har derfor valgt å understreke en del forutsetninger og synspunkter som hele 
regionen kan stå sammen om. Vi forventer at distriktspolitiske hensyn blir ivaretatt, at 
hele Trøndelag gis muligheter for utvikling og vekst og at ikke bare folketall skal 
hensyntas når ressursene fordeles. 

 


