
 

1 

 

 

 

Saksbehandler: Aina Hildrum 
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Telefon: 90890337 
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Vår dato: 27.02.2017 
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Møtenotat fra årsmøtet i Partnerskap Namdal, 17.02.2017 

Sted: Nord universitet, Namsos 

 
Deltakere: 

Olav Jørgen Bjørkås, ordfører, Flatanger kommune 

Arnhild Holstad, ordfører, Namsos kommune 

Steinar Lyngstad, ordfører, Namdalseid kommune 

Lene Glømmen, varaordfører, Overhalla kommune 

Trygve-Jonny Sandvik, ordfører, Fosnes kommune 

Hege Nordheim-Viken, ordfører, Høylandet kommune 

Steinar Aspli, ordfører, Nærøy kommune 

Amund Hellesø, ordfører, Vikna kommune 

Brit Helstad, ordfører, Bindal kommune 

Bente Estil, ordfører, Lierne kommune 

Skjalg Åkerøy, ordfører, Grong kommune 

Hans Oskar Devik, ordfører, Røyrvik kommune 

John Einar Høvik, ordfører, Osen kommune 

Karl Audun Fagerli, rådmann, Lierne kommune 

Rønnaug Aaring, rådmann, Fosnes kommune 

Roar Leirset, rådmann, Osen kommune 

Kjell Einvik, rådmann, Namdalseid kommune 

Ragnar Prestvik, Region Namdal 

Bjørn Terje Grøttheim, TFoU 

Øyvind Skogvold, TFoU 

Bente Aina Ingebrigtsen, Nord universitet 

Joar Nyborg, Nord universitet 

Aina Hildrum, Nord universitet 

 

(Forfall fra Namsskogan og Leka kommune) 

 

Møteleder: Aina Hildrum 

 

 

Program/sakliste: 
 

1. Velkommen 
2. Tema: Kompetanseutvikling i Namdalen 

Årsmøtet starter som vanlig med en temabolk om kompetanseutvikling. Partnerskapet er i 

ferd med å utvikle en strategi for bioøkonomi i Namdalen. Det er avsatt Namdalsmidler til 

prosjektet og TFoU står hovedansvarlig for prosess og sluttrapport. Tema i år vies dette 

prosjektet for i tidlig fase forankre prosjektet og prosessen godt, samt få innspill på retning til 

arbeidet. v/Øyvind Skogvold, direktør i TFoU 

3. Oppsummering av aktiviteter i 2016 
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4. Prioritering av arbeidsoppgaver 2017 
5. Økonomi 
6. Oppsummering og avslutning 

 

Sak 2. Tema: Bioøkonomi-strategi for Namdalen 
Temadelen i møtet ble viet arbeidet med bioøkonomistrategien for Namdal. Partnerskapet satte selv 
i gang dette arbeidet i fjor og det er bevilget Namdalsmidler til prosjektet der TFoU har fått ansvar for 
oppdraget. Øyvind Skogvold og Bjørn Terje Grøttheim innledet og skisserte mulige retning og 
struktur for strategien. Det vil i fortsettelsen være viktig med forankring og involvering i 
strategiarbeidet både i kommunene og i næringslivet. I dialogen som fulgte der kommunene ble 
invitert til å komme med innspill, kom følgende momenter fram: 
 

 Fokus på lokal foredling og annen lokal verdiskaping  

 Bli bedre på «entreprenørtenkning» - backe opp grundere  

 Entreprenørskap og utvikling, inn på agendaen overalt og på alle nivåer 

 Få inn bioøkonomi tidlig inn i barnehage/skole – fra ABC til PhD er viktig! 

 Tenke på hva behovet er i den andre enden (begrunne et marked), slik at satsing blir 

bærekraftig 

 Nisjeprodukter kan være starten , som etter hvert kan bli volum 

 Opplevelsesnæringer er også bioøkonomi, naturbaserte opplevelser, reiseliv, jakt/fiske 

 Innlandsfiske 

 Og ref reiseliv, gjengroing er et problem for reiselivsnæringa, men krattskogen er også en 

bioressurs 

 Passe på rekrutteringa til primærnæringene! 

(ref. ungdomsperspektivet rundt Tråante 2017, positiv utvikling innenfor reindrifta) 

 Ha med både det kortsiktige og det langsiktige perspektivet 

 Både en overordnet visjon og konkrete tiltak 

 Være tydelig på budskapet for selve innsalget av strategien 

 Viktig at Nord u er på 

 Reiseliv er viktig – utnytte ressursene for å skape opplevelser 

 Avfall som ressurs – all over – må løses, for eksempel slam fra smoltanleggene 

 Vil virke holdningsskapende 

 Verdiskapingsaspekt, bærekraftaspekt og verdiaspekt – kan kobles sammen 

 Namdalen har ALT (både hav og jord, skog og fjell): koble hele pakka med entreprenørskap+ 

fra ABC til PhD+ settes i system (bioøkonomien kan gi vekst i næringslivet, men vil også 

kunne ha en effekt på regionens omdømme!) 

 Viktig å involvere kommunene godt i prosessen videre 

 Utdanning og kompetanse som en viktig strategi – etterfylle med bioøkonomikunnskap til 

lærerne i grunnskolen 

 Utvikle egen kompetanse slik at en slipper å «leie inn» - investering på sikt 

 Må ha delmål som kommunene kan kjenne seg igjen i (Fjell må være med..) 

 Må være en felles Namdalsplan 

 Oppsøke møter som blir avholdt /naturlige arenaer (forankring) 

 Egen konferanse/seminar – med næringsliv 

 Egen strategi for å få næringer til å snakke på tvers 

 Lokale næringsforeninger viktige 
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Sak 3  Oppsummering av aktiviteter 2016 
For informasjonsverdiens skyld gjengis oppsummering av aktiviteter for 2016 i sin helhet 
fra saksdokumentet: 
 
Partnerskapet har som praksis å synliggjøre forrige års aktiviteter på årsmøtet. Denne gang 
forsøkes en mer skjematisk tilnærming for å få en bedre oversikt over hva det arbeides med 
innenfor de ulike satsingsområdene i avtalen (se nederst i saken).   
 
 
2016 har vært preget av flere strukturprosesser både i kommunene og i Nord universitet. 
Både arbeidet med kommunereformen og strukturreformen i høyere utdanning vil ha stor 
betydning for utvikling av Namdalsregionen i framtida. Formålet i Partnerskapsavtalen 
framstår fremdeles særs aktuelt, og flere av møtene i styringsgruppa i 2016 har vært viet 
diskusjoner som omhandler strategier med tanke på kompetanseutvikling og vekstkraft i 
kommuner og universitetet i en omskiftelig tid. Fusjonen mellom Høgskolen i Nord-
Trøndelag, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna trådte i kraft 010116 og året har 
vært preget av usikkerhet mht ny organisering. Partnerskap Namdalen skal imidlertid bestå 
og videreutvikles i det nye Nord universitet og daglig ledelse av partnerskapet er per dato 
lagt til studiestedsledelsen ved Nord, Namsos 
 
Styringsgruppe fra 2015/2016 har bestått av: 
Ordfører Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune (leder i RNs komite for utd og FoU) 
Ordfører Arnhild Holstad, Namsos kommune 
Ordfører Amund Hellesø, Vikna kommune 
Prorektor Bente Aina Ingebrigtsen, Nord universitet 
Dekan Joar Nyborg, Nord universitet 
Direktør Øyvind Skogvold, TFoU 
Daglig leder Aina Hildrum, Nord universitet/Partnerskap Namdal 
 
 
Under Partnerskapsmøtet i 2016 ble det besluttet å sette sterkere fokus på å ta tak i 
strategisk viktige områder som vil være viktig for kompetansevekst i Namdalen.  Det har 
gjennom året vært arbeidet for å utvikle en bioøkonomi-strategi for Namdalen. Prosjektet er 
støttet av Namdalsmidler og TFoU har fått oppdraget med å lede både prosess og prosjekt. 
Prosjektets innretning presenteres i dagens møte i Partnerskapet. 
 
Videre er det arbeidet med prosjektet «Campus Namdal» som også er bevilget 
Namdalsmidler i 2016. Universitetscampusen i Namsos er av stor betydning for hele 
Namdalen, og prosjektet tar sikte på å utrede nye samhandlingsmodeller mellom 
universitetet og offentlig/privat næringsliv. En fremtidsrettet campus der utdannings og 
forskningsmiljø samhandler sterkere med næringslivet er viktig, og prosjektet ser også på 
muligheten for ny lokalisering av et slikt helhetlig kompetanseintensivt miljø i Namsos. 
Campus Namdal- prosjektet har også finansiell støtte fra Namsos kommune gjennom «Ny 
giv»-prosjektet. Styringsgruppa i Partnerskap Namdal var i mai på studietur til Campus 
Helgeland i Mo i Rana der vi fikk innblikk i deres erfaringer når det gjaldt utviklingen av hele 
Campusprosjektet. Dette var svært nyttig for vårt videre arbeid i Namdalen. 
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Partnerskapet har også gjennom 2016 vært godt påkoblet Region Namdals 
«Utviklingsprogram for byregioner». Utviklingsprogrammet for byregioner skal bidra til å 
styrke vekstkraften for byregionene som er med i programmet, og til økt kunnskap om 
samspillet mellom by og omland. Tidligere HiNT ble tidlig koblet på prosjektet som en 
samarbeidende part, og fase 1 (samfunnsanalysen) ble ferdigstilt før jul i 2014. Det ble i 2015 
lyst ut en fase 2, der Region Namdal igjen fikk tilslag, og også i denne fasen er Nord 
universitet og TFoU med som bidragsytere. Byregionprosjektet, er et godt eksempel på 
hvordan Partnerskapet fungerer i praksis, og betydningen av nær samhandling mellom Nord 
universitet, TFoU og Namdalskommunene. 
 
Gjennom de siste årene er Kompass 2030 etablert. Dette er et partnerskap mellom Nord 
universitet, TFoU, Kunnskapsparken i NT og SINTEF. Hensikten med partnerskapet er å bidra 
til økt verdiskaping ved at bedrifter og andre virksomheter settes i stand til å ta i bruk ny 
kunnskap raskere. Partnerskapet vil styrke og videreutvikle eksisterende ordninger, 
prosjekter og initiativ i samspill med lokale og regionale aktører. Kompass2030 vil i 
fortsettelsen bidra til at Partnerskap Namdal sine satsingsområder mot næringslivet blir 
styrket med tanke på kompetanseutviklingstiltak og kompetansemegling. NTFK har i 2016 
bevilget kr 3.mill (RUP) som skal øremerkes arbeidet med biøokonomisatsing i Trøndelag. 
Dette samsvarer godt med Partnerskapets bioøkonomistrategi og vil forsterke vårt arbeide. 
 
Partnerskapet har også arbeidet med flere desentraliserte studier til Nord, campus Namdal. 
Etableringen av Nord universitet gir mulighet og tilgjengelighet til flere studier enn tidligere. 
Gjennom dette første året har det vært gjort sonderinger på flere studier innenfor blå sektor 
og innenfor helse/velferd. For å lykkes med å få gradsstudier (eks BA eller Master) på plass 
er en avhengig av god kapasitet på ansatte i de ulike utdanningene, derfor bør en ha en l 
planleggingshorisont på en fireårsperiode for å koordinere dette godt. Dette arbeides med 
blant studiestedslederne i Nord universitet (nyopprettede stillinger) 
Partnerskapet hadde forrige år et mål om å tilby bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic 
ved studiested Namsos. Dette har vært en krevende prosess, men i februar ble det avklart at 
vi starter studiet fra høst 2017!! 
Barnevernspedagogikk/ sosionom utdanning arbeides med å få igangsatt fra 2019. Når det 
gjelder etter- og videreutdanningsstudier legges det i vår konkrete «langstidsplaner» for 
spesielt studier innenfor blå sektor. 
 
Styringsgruppen har gjennom året behandlet 8 søknader på Namdalsmidler (interne Nord 
universitets-midler). Namdalsmidlene blir ikke videreført i det nye Nord universitet og det 
har derfor vært viktig for styringsgruppen å anvende siste års midler strategisk. Dette har 
medført at det er satset i større grad på «vekst-prosjekter for Namdalen» og som 
harmonerer godt med formålet til Partnerskapet og som spesielt går på samhandling og 
samhandlingsmodeller mellom ulike fagmiljø,- og ikke i så stor grad rettet inn mot 
enkeltprosjekter som tidligere.  
 
 
Tabellen under viser en stikkordsmessig oversikt over hovedaktiviteter i Partnerskapet i 2015 
og 2016 sortert ut fra satsingsområdene i avtalen. Flere av aktivitetene er arbeidet med 
gjennom flere år: 
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Fagområde 
 

Aktiviteter 

Overordnede områder 
Formål og strategiske 
målsettinger 
 
 

 «Byregionprosjektet» – samarbeidsavtale mellom Region 
Namdal og HiNT. Utviklingsprogrammet som finansieres 
av KMD skal bidra til å styrke vekstkraft for byregionene 
og føre til økt kunnskap om samspillet mellom by og 
omland.  
Samfunnsanalysen (fase 1) ble gjennomført i 2014/15. 
Fase 2 gjennomføres 2015-2017, der Nord universitet og 
TFoU er bidragsytere. 

 Strukturreformen i UHR-sektoren; hvordan påvirkes Nord 
universitets regionale rolle gjennom fusjonen, og hva kan 
konsekvensene bli for Namdalsregionen? Dette har vært 
tema i møter i styringsgruppa og i RN. RN har utarbeidet 
off uttalelse om tidligere HiNTs regionale rolle og 
betydning som innspill til reformarbeidet. 

 Studium for næringsutviklere i NT med Namdalen godt 
representert 

 Videreutdanning i Praktisk Ledelse på Skogmo 
(Skogmomodellen) 

 Deltatt i søknad på Innovasjon Norge –midler for Skogmo 
Industripark 

 Deltatt i Region Namdal-møter 
 Møter fast i RNs komiteer 
 Deltar i admgruppe for Byregionprosjektet 
 Besøkt kommunestyremøter og informert om 

Partnerskapet 
 Behandlet søknader på Namdalsmidler 
 Revidert kriteriene for Namdalsmidlene 
 Lierne utvikling- flere møter med tanke på bidrag fra 

Nord universitet og TFoU 
 Deltakelse i styringsgruppa for Kompass 2030 
 Deltakelse i styringsgruppe « Kompetanseutvikling 

Namdal» med Skogmo I-park. Namsos næringsforening 
mfl 

 
 

Helse 
 
 
 
 

 «Samhandling og ledelse… Videreutdanning for 
helseledere i Namdalen, 30 stp, fortløp 

 Avsluttet deltidsutdanning for sykepleiere i YN 

 «Implementering av tiltaksplan til døende pasienter på 
sykehjem» - prosjekt i samarbeid mellom HiNT og 
Overhalla kommune (Namdalsmidler) 

 Folkehelseprosjekter 
 Deltatt i helsekomiteen i RN 
 Deltatt i flere møter/prosjekter med fokus på 

rekrutteringsstratgier for Sykehuset Namsos 
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 Deltatt aktivt i arbeidet med å etablere ny 
bachelorutdanning i prehospitalt arbeid – Paramedic ved 
Nord universitet, studiested Namsos 

 

Oppvekst/lærer 
 
 
 

 Desentralisert barnehagelærerutdanning  i Namsos 
igangsatt oktober 2013, avsluttes 2017 

 Presentasjon av Grunnskolelærerutdanning 1-7 for 
potensielle studenter i YN 

 Oppstart av Grunnskolelærerutdanning deltid i Ytre 
Namdal fra 2016 

 Flere EVU-kurs for lærere gjennom «Kompetanse for 
kvalitet» 

 «Ungdomstrinn i utvikling» - samarbeid om skoleutvikling 
mellom HiNT og ungdomsskoler i Namdalen 

 «Ledelse i skolen» – videreutdanning for skoleledere, 30 
stp 

 GLU i YN, forkurs og studier 
 «Læringsaktiviteter på geologiøya Leka» - prosjekt i 

samarbeid mellom HiNT, Leka BU-skole og Trollfjell 
Geopark 

 

  

Opplevelsesbaserte næringer 
 
 
 

 Arrangert inspirasjonsseminar om naturbaserte næringer 
 «Visningssenter Havbruk» - prosjekt i samarbeid mellom 

Kystmuseet, SalmoNor AS og HiNT 
 «Kunnskapsbasert og bærekraftig småviltforvaltning i 

Indre Namdal» - prosjekt i samarbeid mellom Lierne 
Nasjonalparksenter og HiNT. (har fått NFR-midler for 
videreføring over tre år) 

 «Utvikling av interaktiv, nettbasert streamingtjeneste» - 
prosjekt i samarbeid mellom HiNT, Rock City og 
Namdalsavisa 

 Samarbeidsprosjekt med Samien Sitje om nye 
teknologiske formidlingsmodeller 

 Under utvikling; Studiet «Namdals-verten». Et samarbeid 
mellom Visit Namdalen, NTFK og HiNT 

 Deltakelse på reiselivsseminar for NT og Nordland 
 

Bioøkonomi 
- Grønn og blå sektor 

 
 
 
 

 Arrangert workshop med havbruksnæringa om 
kompetansebehov 

 Initiering og utlysning av utdanninga Praktisk Ledelse for 
aktører i YN (ikke igangsatt) 

 Samarbeidsmøter med utviklingsaktører i YN 
 Samarbeidsmøter med Val FoU, NyN, YNVS og private 

næringsaktører om evu, FoU og andre tiltak 
 Samarbeidsmøter med YNVS og YN Fagskole om 

påbyggingsmodul på den maritime fagskolen 
 Samarbeid med Landbrukets Fagsenter i Namdalen om å 

bistå med å utvikle strategiplan 
 Arrangert og evaluert inspirasjonsseminar om 

naturbaserte næringer 
 Arbeid med videreutvikling av arena for naturbaserte 

næringer (mulig Interreg-søknad) 
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Vedtak: 
«Oppsummering av aktiviteter 2016 tas til orientering» 
 
 
 
 
 

Sak 4. Prioritering av aktiviteter for 2017  
  

Styringsgruppa vil i utgangspunktet arbeide for å nå de mål som framkommer av 
Partnerskapsavtalen. Likevel har praksis de siste år vært at årsmøtet, gjennom dialog og 
innspill i møtet, bidrar til å gi styringsgruppa en prioritet av saker/områder en ønsker skal 
arbeides særskilt med inneværende år. Saken fremmes for årsmøtet for å sikre bred 
forankring og dialog.  
 
Utfordringer/muligheter:  

 Satsingsområdene i Partnerskapsavtalen (2015-2018) 
 Initiere aktiviteter som understøtter Byregionprosjektet, fase 2 
 Fleksible desentraliserte utdanningstilbud til Namdalen 
 Bidra til konkretisering av Nord universitets rolle innen grønn og blå sektor i 

Namdalen 
 Delta i prosjekter sammen med Region Namdal 
 Bidra til fokus på Nord universitets regionale rolle i Namdalen 
 Bioøkonomistrategi for Namdalen 
 Campus Namdal-prosjektet, strategisk viktig fokus 
 Økonomi etter bortfall av Namdalsmidler 
 Andre….. 

 
 
Vedtak: 

1. Med utgangspunkt i Partnerskapsavtalen og de utfordringer og muligheter som er 
skissert i saksdokumentene, ber årsmøtet om at styringsgruppen er pådriver for å 
initiere og gjennomføre prosjekter/aktiviteter i tråd med formålet i avtalen. 
 
 
 

 Deltatt i flere møter og forprosjekter med fokus på «det 
grønne skiftet» 

 Deltakelse på Blå konferanse i Rørvik 
 Møter med NYN og nytilsatt daglig leder 
 Medlem i styringsgruppa i Kompass 2030, der 

bioøkonomi i Namdal er et hovedsatsingsområde 
 Deltatt på seminar om kystsoneplanlegging 
 Deltar i næringsnettverket i kommunene i Namdalen 
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2. Årsmøtet ber om følgende prioritering for 2017: 

- Bidra til fokus på Nord universitets regionale rolle i Namdalen 
 - konkretisering av Nords rolle i grønn og blå sektor 
  - Bioøkonomistrategi for Namdalen 
  - Campus Namdal-prosjektet 
 
- Deltakelse i eksternt finansierte innovasjonsprosjekter/program 
 
- Kartlegge og utrede behovet for BA og Ma-utdanninger ved campus Namdal 
 
 
 

 
 
 

Sak 5. Økonomi 
 

A) Regnskap for 2016 

 

 

Vedtak: 

«Årsmøtet tar regnskapet for 2016 til etterretning. Ubrukte midler i 2016, kr 281 856,- 

overføres til 2017». 
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B) Budsjett 2017 

1. Nord bidrar med kr. 200 000,- 

2. TFoU bidrar med kr 100 000,- 

3. Namsos kommune bidrar med kr 100 000,- 

4. Kommunene bidrar med et basisbeløp på kr 5000,- samt kr 2,00 per innbygger  

 

 

Fra SSB. 

Dette gir et samlet bidrag på kr 507 348. For regnskapet for 2016 er det ubenyttede midler 

på til sammen kr 281 856, slik at den totale økonomiske rammen for 2017 vil være kr 789 

204. Budsjettet er utarbeidet med de samme forutsetninger som for 2016, bortsett fra at en 

har øket på driftsbudsjettet noe,- det gir mulighet til økt reisekapasitet for både Nord og 

TFoU-ansatte i Partnerskapet. Namdalsmidler er som kjent ikke videreført, så i budsjettet er 

det lagt inn prosjektkostnader som gir muligheter for gjennomføring av prosjektarbeid 

sammen med Region Namdal. 

 

Vedtak: Budsjettet for 2017 vedtas slik: 

Inntekter: 

Overført fra 2016  kr 281 856 

Kommuner   kr 207 348 

Nord universitet  kr 200 000 

TFoU    kr 100 000 

Sum    kr 789 204 

 

Kostnader: 

3.kvartal 2016 Basisbeløp Kronebeløp Sum pr

Kommune Innbyggere 5 000kr      2,00kr            kommune

Namsos 12 997        74 000kr    25 994kr        99 994kr      

Namdalseid 1 600          5 000kr      3 200kr          8 200kr        

Grong 2 440          5 000kr      4 880kr          9 880kr        

Høylandet 1 263          5 000kr      2 526kr          7 526kr        

Overhalla 3 829          5 000kr      7 658kr          12 658kr      

Fosnes 622             5 000kr      1 244kr          6 244kr        

Flatanger 1 094          5 000kr      2 188kr          7 188kr        

Vikna 4 424          5 000kr      8 848kr          13 848kr      

Nærøy 5 110          5 000kr      10 220kr        15 220kr      

Leka 583             5 000kr      1 166kr          6 166kr        

Lierne 1 376          5 000kr      2 752kr          7 752kr        

Røyrvik 467             5 000kr      934kr             5 934kr        

Namsskogan 869             5 000kr      1 738kr          6 738kr        

Sum 36 674        134 000kr  73 348,00kr   207 348kr    
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Lønnskostnader  kr 500 000 

Drift (reise/møter)  kr   80 000 

Prosjektkostnader  kr 200 000 

Diverse   kr    9 204 

Sum    kr  789 204 

 

 

Namsos, 27.02.17 

Ref. 

Aina Hildrum 

 
 

 

 

 
 


