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1. Innledning v/Hege Nordheim-Viken 

Hege ønsket velkommen til første komitémøte i denne komiteen. 

 

2. Forventninger til komiteen. Mandat – presisering – hvordan skal vi jobbe i komiteen? 

Hege presenterte utgangspunktet og målsettinger for komiteen. PP-presentasjonen sendes 

ut med referatet. Komiteen er RN’s medlemmer i partnerskapsstyret med HiNT.  

 

3. Partnerskap Namdal. Historikk. Forberedelse til årsmøte v/Aina Hildrum 

 

Fra 2010 som oppfølging av et felles utviklingsprosjekt mellom HiNT og kommunene. 

Spisset satsingsområder og mål. Viktig å få utviklingsprosesser på gang på blå sektor i og 

med at Nord universitet har god kompetanse på området. Viktig at RN er en krevende 

partner i denne sammenhengen.  

 

Det har vært avsatt 1,7 mill til Namdalsmidler i HiNT. Disse videreføres i 2016. Det blir 

en viktig sak i 2016 å videreføre partnerskapet inn i ny organisasjon og få videreført 

namdalsmidlene også etter 2016.  

 

4. Status Nord universitet v/Aina Hildrum  

 

2016 brukes til å få på plass strukturene i universitet bl.a. i forhold til å etablere egne 

fakultet for lærer og helse. Vil sannsynlig bety at universitetet vil få et internt fokus. Det 

vil ikke forsvinne utdanningstilbud i NT. Gir muligheter for deltidsutdanning på 



utdanninger som i dag finnes i Nordland og omvendt. Grunnholdning er at 

campusstrukturen er et fortinn.  

 

5. Paramedic – planer ved Nord U. og samspill med Sykehuset Namsos og Olav Duun vgs 

Det er et arbeid på gang i NT (HiNT) om å etablere en bachelor i paramedic i Namdalen. I 

Namdalen fordi vi har ambulansefag på Olav Duun, AMK og akuttsykehus. Olav Duun, 

HNT og HiNT har et samarbeidsprosjekt om et simuleringssenter. Utdanningskomiteen 

må ha en politisk beredskap i forhold til dette.  

 

6. Arbeidsplan 2015; forberedelse og utkast som behandles i årsmøte februar?   

 

Partnerskapsmøte behandler gjerne aktuelle tema, men er også et årsmøte for 

partnerskapet. I år blir den nye ledelsen i Nord universitet utfordret på forventinger for 

utviklingen av samhandlingen mellom Nord og Namdalen.  

 

Spesielle satsinger for 2016: 

 Utvikling av blå sektor 

 Strategisk bruk av Namdalsmidler 

 Paramedic 

 Bioøkonomi 

 Desentraliserte utdanninger 

 

7. Innspill til handlingsplanen for Region Namdal 2016 

 

Følge tett med utviklingen av Nord Universitet herunder utvikling av partnerskapet og 

namdalsmidler. Realisere ambisjoner på blå sektor, økt FoU, større trippel helix-fokus, 

invasjonskraft i våre bedrifter i blå sektor. Handlingsplan for RN og målsettingene i 

partnerskapet er for øvrig sammenfallende.  

 

8. Eventuelt 

a. Studiebesøk til Mo for å se på deres arbeid med utvikling av campusstrukturen. 

Aina finner dato.  

 

 

Tor Brenne 

Sekr.  


