
 
 
 

Møtenotat fra styringsgruppemøte i Partnerskap Namdal 20.05.16 
på NTE Steinkjer 
 
Tilstede: 
Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune 
Arnhild Holstad, ordfører Namsos kommune 
Amund Hellesø, ordfører Vikna kommune 
Bente Aina Ingebrigtsen, prorektor Nord universitet 
Joar Nyborg, dekan Nord universitet 
Øyvind Skogvold, direktør TFoU 
Aina Hildrum, leder Partnerskap Namdal, Nord universitet 

 
 
For å lette hukommelsen på innholdet i sakene, så skrives referat direkte inn i saklista på den 
respektive sak. Da får vi med oss tilnærminga til saken. 
 
Sakliste: 
 

1. Gjensidig utveksling av informasjon – oppdatering 
- Campus Namdal, utviklingsprosjekt, diskusjon om «samkjøring» med deler av « 

Ny giv»-prosjektet i Namsos kommune. Orientering fra møtet mellom Nord, 
Namsos kommune, RN og NiB ang campus Namdalen 11.05.16. Diskusjon om 
mandat, ressurser, milepælsplan osv. Har ikke rukket noe forarbeide her… 

- Bioøkonomistrategi , - oppstart i høst, diskusjon rundt omfang og mandat 
- Status vedrørende Bachelor i Paramedic 
- Status studier og prosjekt i YN 
- Andre……… 

Referat: 
Styringsgruppen diskuterte  campusutviklingsprosjektet med utgangspunkt i møter som 
har vært mellom NORD, Namsos kommune og NiB. Aina og Arnhild refererte. Et sterkt 
ønske fra NORD at Namsos kommunene står som prosjekteier videre, noe som Namsos 
kommune sier seg enig i. Enighet om å koble campusutviklingsprosjektet tett opp til et av 
delprosjektene i Ny giv- prosjektet i Namsos kommune. Det ble også diskutert momenter 
som vil være viktig i det videre arbeidet: Nevnes her stikkordsmessig: 
- eierskap og forankring 
- god sammenheng og samordning av prosjektene 
- viktig å tenke hele Namdalen som Nord campus Namdal sitt nedslagsfelt 
- her blir de vgs viktig, Olav Duun, Grong og YNVS 
- Partnerskapet må være med å pushe prosjektet framover 
- må være synlig i Bodø…. 
- rolleavklaringer viktig 
- kommunene må «kreve seg» 
- synlig samarbeid mellom Namdalen og biovitenskapmiljøet i Bodø på Campus Namdal 

http://www.nord.no/no


- hvem er de gode hjelperne i etablering av Campus Namdal? Kartlegge disse 
- kartlegge interessenter som ønsker å bo sammen 
 
Konklusjon: Arnhild, Aina, Sigurd(NiB) og Olav (Namdalshagen) møtes for å avklare en 
samordning av delprosjekt i Ny Giv og campusutviklingsprosjektet. Det settes av 
Namdalsmidler og midler fra Ny giv til å lønne en prosjektleder som får et eget mandat. 
Bør i møtet også legges en tidsplan, og foreslå supplering/fornying av evt 
styringsgrupper/referansegrupper i Ny-giv-prosjektet. 
Ansvar for innkalling til møtet: Arnhild 
Det kalles også inn til et møte med YNVS for å sikre den gode dialogen om høyere 
utdanning i hele Namdalen framover. De videregående skolene blir viktige medspillere på 
laget. Deltakere: Amund, Marit Stovner/Ingunn Bach  (YNVS), Halvor Mortensen (Val vgs) 
og Aina. 
Ansvar for innkalling til møte: Aina 

 
2. Gjennomgang av status og tilnærming for de andre prioriterte oppgavene for 2016: 

 
Referat: Denne saken har vi med oss på hvert møte, da den er styrende for hvordan 
styringsgruppen skal prioriterte arbeidet i 2016. Vi rakk ikke gjennom alle punktene 
da campusutiklingsprosjektet og bioøkonomistrategi ble prioritert i dette møtet. 
Se referat under hvert punkt. 

 

 Utvikle en bioøkonomisk strategiplan for Namdalen i samarbeid med Fakultet for 
biovitenskap og akvakultur. Eks på interessante tilnærminger er: 

- Forvaltning/styringsrett 
- Konsekvenser ved bruk av kystområdene 
- Økt kunnskap om og konsekvenser ved utnytting av tang/tare  
- Muligheter og begrensninger  

 
Referat: Denne saken ble kort diskutert i møtet. Enighet om å utvikle en enkel strategi 
som ikke er for komplisert, men målbar. 
Momenter i strategien: 
- begrepet bioøkonomi – hva betyr det for oss? 
- hva ønsker vi å være/ hva er potensialet/mulighetsanalyse 
- hva må til/hva gjør vi/ prosess/ skape felles bilder 
- avstemmes med Nord og TFoU sine strategier 
- forankre/ nettverksarbeid 
Konklusjon: Prosjektleder leies inn og lønnes av Namdalsmidler. Hege , Øyvind og Aina 
møtes for å se på et mandat til prosjektet.  
Ansvar for innkalling til møte: Aina 
 
 

 Planlegge en konferanse i bioøkonomi med utgangspunkt i Namdalens muligheter 
/behov for forskning 
Referat: Må være en del av bioøkonomistrategien som utarbeides 

 

 Bidra til å styrke realfagskompetansen blant ungdommer i Namdalen 



Referat: Ble ikke diskutert i møtet, tas neste møte 
 

 Bidra til at flere relevante desentraliserte utdanningstilbud tilbys i Namdalen 
Referat: God søkning på GLU-studiet som er lagt til Rørvik fra august av. Flere evu-
tilbud på gang innen de blå fagene. 

 

 Bidra til å styrke entreprenørskaps- og innovasjonskompetansen gjennom 
utdanning og FoU 
Referat: Ble ikke diskutert i møtet 
 

 Igangsette et strategisk campusutviklingsprosjekt for Nord universitet, campus 
Namdalen, for å styrke mulighetene for vekst og utvikling innenfor offentlige og 
private næringer gjennom et nært og tilgjengelig universitetsmiljø. 
Referat: se referat under sak 1 
 

 Arbeide for etablering av Bachelorgrad i Paramedic ved Nord universitet, campus 
Namdalen 
Referat: Studieplanen er så godt som ferdig. Regional profil i utdanninga er 
«fjernvurdering» vhj av teknologi og den andre profilen er «lange avstander» 
Avventer HOD mtp finansiering av pilot. Nord har meldt inn studiet utenfor rammen 
for 2017 
 
 

 Ha et strategisk fokus på anvendelse av Namdalsmidler for 2016 
Referat: Styringsgruppen diskuterte bruken av Namdalsmidlene. Det er viktig at de 
anvendes strategisk i den fasen vi er i nå. Enighet om å sette av inntil 500 000 på 
campusutviklingsprosjektet og bioøkonomistrategi samlet.  Bente Aina og Aina tar en 
prat om hvordan vi kan gå fram for å videreføre Namdalsmidlene i budsjettprosessen 
i NORD for 2017. 

 
 

 
 

3. Behandling av søknader på Namdalsmidler 
Styringsgruppa skal behandle seks søknader. Disse ligger som egne vedlegg, både 
innstillinga og søknadene.  

 
Under dette punktet ønskes også en diskusjon på hvordan vi anvender gjenværende 
Namdalsmidler for 2016 strategisk, noe som var et tydelig signal på 
partnerskapsmøtet. Både campusutviklingsprosjektet og bioøkonomi-strategien vil ha 
behov for ressurser og det foreslås at styringsgruppa diskuterer seg fram til et 
ressursnivå som kan avsettes til disse formålene. Det er viktig at dette skjer nå før 
sommeren slik at evt restmidler kan synliggjøres og gå til prosjekter som søkes 
gjennom hele året. 
 



Referat: Alle søknadene ble behandlet. Prorektor var tilstede og anbefalt innstilling 
fra partnerskapet ble ansett som et endelig vedtak.  
 
Her sakses kun inn selve vedtakene på de enkelte søknadene: 
 
 
 

SAK: 2011/1372 -  

2016 Søknad om tilskudd på kr. 70 000 til prosjektet Grenseoverskridende samarbeid for 

sikkerhet 2 (GSS 2) 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Styringsgruppa anbefaler en videreføring av prosjektet og innvilger et tilskudd på kr 

70 000 

2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

SAK: 2011/1372 -  

2016 Søknad om tilskudd kr. 150 000 til Kunnskapsbasert og bærekraftig 

småviltforvaltning i Indre Namdal, til beste for lokal forvaltning og næringsutvikling 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Styringsgruppa anbefaler at søknaden innvilges med et tilskudd på kr 150 000 

2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

SAK: 2016/1372    

Søknad om tilskudd kr. 100 000 til «Konkurranseevne og kunnskap i havbruksnæringen 

med utgangspunkt i en bedrift i Namdalen» 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Styringsgruppa anbefaler en videreføring av søknaden fra 2015, og innvilger et 

tilskudd på kr 100 000 

2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Dersom framdriftsplanen/tidsplanen for prosjektet på noen måte endres, ber 

styringsgruppen om at det varsles om dette 

4. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

SAK: 2016/1372    

Søknad om tilskudd kr. 150 000 til «Blå sektor i Namdalen – kartlegging av status, planer 

og kompetansebehov» 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Styringsgruppa anbefaler prosjektet og innvilger et tilskudd på kr 150 000 



2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Dersom framdriftsplanen/tidsplanen for prosjektet på noen måte endres, ber 

styringsgruppen om at det varsles om dette 

4. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

SAK: 2016/1372    

Søknad om tilskudd kr. 70 000 til «Utvikling av EVU-studie i kystsoneplanlegging» 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Under forutsetning av at budsjett og finansieringsplan foreligger, anbefaler 

styringsgruppa prosjektet og innvilger et tilskudd på kr 70 000 som bidrag til utvikling 

av studiemodulen 

2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Dersom framdriftsplanen/tidsplanen for prosjektet på noen måte endres, ber 

styringsgruppen om at det varsles om dette 

4. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

SAK: 2016/1372    

Søknad om tilskudd kr. 70 000 til «Verdiskapingsmuligheter knyttet til mineralutvikling i 

Indre Namdal» 

Konklusjon/Anbefaling: 

1. Under forutsetning av at NTFK bidrar med planlagt delfinansiering, anbefaler 

styringsgruppa prosjektet og innvilger et tilskudd på kr 70 000 

2. Tilskuddet finansieres av Namdalsmidler 2016  

3. Dersom framdriftsplanen/tidsplanen for prosjektet på noen måte endres, ber 

styringsgruppen om at det varsles om dette 

4. Styringsgruppa ber om en kort rapport når prosjektet er gjennomført.  

 

 

Etter tildeling av Namdalsmidler i møte 20.05.16, er status slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Status Namdalsmidler etter tildeling 20.05.16: 

Overført       400 000 

Ny tildeling 2016  1 900 000  

Sum ramme 2016  2 300 000 

 

Lønn       350 000 

Drift         50 000 

Partnerskap Namdal     200 000 

Sum       600 000 

 

Rest til prosjektfinansiering; 1 700 000 

Fordelt per 20.05.16                  610 000 

Restsum for 2016             1 090 000 

 

 

«Ventende prosjekter» 

Byregionprosjektet                200 000   (forpliktet oss tidligere) 

Campusutviklingsprosj             350 000 ?? 

Bioøkonomiprosj                       250 000 ?? 

 

På Campusutviklingsprosjektet og bioøkonomistrategien kan det settes av inntil kr 500 000 

samlet. Det ble i møtet antydet noen hundre tusen avhengig av hvordan prosjektene blir 

rigget. Her foreslås et beløp som en ramme for begge prosjektene, som en kan operere litt 

fleksibelt innenfor. Dersom en ender ut slik vil vi ha en rest på ca 400 000 som kan tildeles 

andre prosjekter i 2016. 

 

 

 

Nord, Namsos 05.06.16 

Aina Hildrum 
Daglig leder 
Partnerskap Namdal 


