
 
 
 
 
 

Referat fra møte i komiteen for kompetanse, innovasjon og FoU 
 
Lierne kommunehus fredag 26. august 2016 kl 1400 
 
Tilstede: Hege Nordheim-Viken, Amund Hellesø, Arnhild Holstad.  
 
Tilstede andre: Aina Hildrum, Tor Brenne 
 
1. Oppdatering/status partnerskapssaker  

 Samordning Ny giv/campusutvikling 
Ny organisering i Nord Universitet gir muligheter og utfordringer. Å sikre og utvikle campus 
Namdalen i Namsos blir avgjørende viktig. Kan inneholde flere elementer 
 
Blått kompetansesenter – mulighetsstudie som må samordnes med Ny Giv i regionbyen 
Namsos. Det er utfordringer med dialogen med næringslivet i YN i forhold til framdrift og 
ressursbruk. Utdanningskomiteen bør ut med informasjon om Nord universitet og 
campusutvikling. Saken tas opp igjen med Nord for å konkretisere innholdet i den blå 
satsingen i Namdalen.  
  

 
 Møte med YNVS 

Kort referat fra møte med YNVS om utvikling av samarbeid. 
 

 Bioøkonomistrategi – konferanse om bioøkonomi 
 
Det arbeides videre med saken. Tas opp igjen i senere. 
 

 Bachelor paramedics 
Det er søkt KD om faste studieplasser og HOD vurderer om det skal gis støtte til pilot(er) på 
området. Ingen ting avklart pr nå. Det kan bli aktuelt med et politisk initiativ fr å påvirke 
beslutningen. Aina lager en «kvit-bok» om paramedics som kan brukes i kontakt med 
sentrale politikere.  
 

 Nord Universitet – status ledelse/struktur 
Fakultetsstrukturen er nå på plass. Lederstillingene er lyst ut. Prorektor for utdanning skal 
legges til Trøndelag. Det arbeides nå med å få på plass en studiestedsledelse på alle campus. 
RN gir en uttalelse om viktigheten med å ha en dedikert resurs som tar seg av det geografiske 
perspektivet en campus må ha, dersom forslaget om studiestedsledelse faller ut av forslaget 
til styret.  
 
Det er fortsatt en målsetting om å beholde partnerskapet, men namdalsmidlene kan stå for 
fall.  

 



2. Styrke realfagskompetansen blant ungdom i Namdalen 
 
Partnerskapet har i sagt at dette skal det arbeides med, men spørsmålet er hvordan. 
Innfallsvinkelen kan være å utfordre NTFK på deres strategier på området. Fylkesråden inviteres 
til møte i komiteen der også andre tema rundt videregående skoler tas opp.   
 

3. Desentralisert deltids sosialarbeiderutdanning 
 
Innspill fra MNS om desentralisert sosialarbeiderutdanning. Komiteen støtter forslaget. Aina 
arbeider videre med dette.  
 

4. Eventuelt 
 

a. Innspill om JOBBINT 
Vi melder tilbake at vi kan være interessert i å delta i Bodø og at Ås også er viktig i denne 
sammenhengen. Hege melder tilbake.  
 
 

Nordli, 26.08.16. 
 
 
Tor Brenne 
Ref. 
 
 


