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NOTAT

Forord
Spørsmålet om å etablere ett, felles regionråd for Namdalen har vært drøftet i ulike sammenhenger.
I prosjektsøknaden fra Namsosregionen (Region Namdal) til Byregionprogrammet (2014/2015) ble
dette drøftet som et framtidig scenario.
Under Region Namdals møte i Lierne 2.-3. juni 2016 ble det fremmet en betraktning rundt
spørsmålet, med bakgrunn i strukturendringene i Namdalen – og rundt oss: Kommune- og
regionreform, nedlegging av samkommunen og andre pågående prosesser og reformer. Det ble
besluttet å sette ned ei arbeidsgruppe med tre rådmenn og tre ordførere for å utrede et framtidig
felles regionråd med Region Namdals prosjektleder som sekretariat.
Arbeidsgruppa har vært i kontinuerlig arbeid fram til nå. Det ble utarbeida et diskusjonsnotat som
ble diskutert på temamøte for nytt felles regionråd i Grong 5.mai, hvor arbeidsgruppas anbefalinger
og spørsmål til kommunene, framgikk av notatet. Dette var også grunnlaget for diskusjoner i felles
formannskapsmøte i Grong 5. mai. Innspill og synspunkter har blitt innarbeida i notatet, og det blir
sendt ut sammen med forslag til beslutningsgrunnlag/endelig vedtak i kommunene med
behandlingsfrist 1.oktober.

Mandat
Arbeidsgruppa fikk følgende mandat:
a) «Region Namdal oppretter ei arbeidsgruppe som skal arbeide med og komme med en
anbefaling om framtidig organisering av, og oppgaver/funksjon for Region Namdal, herunder
om Region Namdal skal være regionråd for hele Namdalen. Arbeidsgruppa skal også foreslå
framdrift i prosessen.
b) Frist for arbeidsgruppa å anbefale organisering og framdrift: 14. oktober 2016.
c) Følgende velges som medlemmer i arbeidsgruppa: Ordførere: Steinar Aspli, Bente Estil,
Arnhild Holstad. Rådmenn: Gunnar Lien, Roy Ottesen, Liv Elden Djokoto. Prosjektleder
Ragnar Prestvik er sekretær for gruppa.
Arbeidsgruppa leverte en foreløpig presentasjon til Region Namdals møte 9. september 2016 med
anbefaling om å hente støtte fra kommunene om å gå videre i arbeidet – med sikte på å etablere et
felles regionråd fra 1/1-2018 og med en framdriftsplan som tilsa endelig tilslutning fra kommunene
senest 1/10-2017.
Dette fikk full tilslutning fra kommunene, og arbeidsgruppa har siden arbeida i samsvar med mål og
framdriftsplan.
Da Gunnar Lien gikk over i ny jobb fra 1. februar 2017, trådte Kjell Einvik inn i gruppa.
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Hovedmål for nytt regionråd

Regionrådet skal gi Namdalen kraft ved at kommunene opptrer med en
stemme og fremmer regionens interesser i viktige saker. Regionrådet skal
samarbeide om tiltak og på utviklingsområder som gir større effekt ved
samhandling enn om hver kommune opererer hver for seg.

Bakgrunnskapittel
Forutsatt etablering av nytt regionråd fra 1/1-2018 vil følgende prosesser være i utvikling – eller over
i nye faser:
-

Trøndelag blir ett fylke. Fylkeskommunen og fylkesmannsembetet dekker hele det nye fylket
fra 1/1-2018
Regionrådene i Ytre Namdal (Kystgruppen) og Indre Namdal nedlegges og går inn i nytt
regionråd fra 1/1-2018
Nedlegging av Midtre Namdal samkommune senest 1/1-2020
Nye Namsos kommune etableres fra 1/1-2020 (Namsos, Namdalseid, Fosnes)
Mulig tvangssammenslåing i Ytre Namdal (Nærøy, Vikna, Leka, Bindal)
Region Namdal endrer funksjon og form og blir nytt regionråd fra 1/1-2018 – men vil være i
endring/prosess fram til alle øvrige prosesser er gjennomført 1/1-2020
Osen vil eventuelt søke regionrådssamarbeid nordover til Namdal

Dette innebærer at noen oppgaver kan tillegges nytt regionråd fra starten, mens andre vil være i
endring og ikke kunne overføres fullt ut før 1/1-2020.
Etter påtrykk fra Fylkesmannen er det initiert et sterkere samarbeid i Indre Namdal. Kommunene
forplikter seg til utvidet samarbeid i 10-årsperspektiv. Høylandet har gjort vedtak om å søke
samarbeid vestover mot Midtre Namdal. Ytre Namdal ønsker å samarbeide videre om tjenester –
uavhengig av regionrådet.
Midtre Namdal samkommune vil være i funksjon helt fram til (sannsynligvis) 1/1-2020 – og skal
arbeide parallelt med regionrådet.
-

-

Kommunene i MNS deltar i regionrådet for fullt i denne toårsperioden – samtidig som
samkommunen avvikles.
Regionrådet skal arbeide med de overordna oppgavene. Det er ikke framkommet spesifikke
behov for oppgaveoverføringer eller deling av ansvar mellom MNS-kommunene og
regionrådet i oppstartsperioden.
Regionrådet må fra etableringstidspunktet ta utgangspunkt i det som er overordna. Det er
særdeles viktig med en hovedrevisjon av strategisk kart (Namdalsstrategien) høsten 2017 –
og det skal jobbes grundig med dette. Omdømme skal være en del av dette.
Oppgavefordeling og portefølje for regionrådet vil komme som en følge av dette.
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Oversikt over regionrådsoppgaver og MNS-oppgaver i dag – som avklares og tidsbestemmes
(omtalt i andre kapitler):
-

-

-

Regionale utviklingsfond: Avvikles i sin nåværende form, og legges uansett ikke til
regionrådet. Som i dag kan kommuner gjerne samarbeide om forvaltning av fondene.
20 prosent av hver kommunes NTE-utbytte går til regionrådet. Det etableres et
utviklingsfond til gjennomføring av felles tiltak i Namdalen (omdømme, reiseliv, infrastruktur,
sykehus, mineraler, kompetanse/rekruttering osv.).
Andre oppgaver. Prosjekter som spilles inn og som det blir arbeida med – reiseliv, ulike
næringstiltak, samarbeid om tjenester, Namdalsstrategi.
Høringer/uttalelser – dette må settes i system – og fordeles mellom regionrådet og
kommunene. I noen høringer eller saker kan det være fornuftig at regionrådet avgir samla
uttalelse på vegne av alle – i andre saker kan det være fornuftig at kommunene avgir
uttalelse enkeltvis. Mens det i noen saker kan avgis uttalelse fra både kommunene og
regionrådet.
Konsensusorgan. Region Namdal har praktisert enstemmighet/konsensus som prinsipp, men
ser at det i enkelte saker kan være kommuner som av spesielle årsaker kan ha avvikende
syn/behov. Namdal regionråd vil i starten bestå av 13 kommuner, noe som gjør det til et
relativt stort regionråd. Derfor innføres konsensusprinsippet med reservasjonsrett. For
Namdal regionråd vil det bety at inntil to kommuner/ordførere kan reservere seg. Er det flere
som reserverer seg, uttaler kommunene seg enkeltvis – og regionrådet avstår.

Oppgaver for nytt regionråd

1. Politisk samhandling i Namdalen
Det er viktig for Namdalen å kunne opptre med en stemme i nasjonale og regionale saker
som angår Namdalen som region. Regionrådet skal videreføre Region Namdals politiske og
strategiske rolle, opparbeida gjennom mange år, der ordførerne på vegne av sine kommuner
har stått sammen i mange saker der vi tradisjonelt har opptrådt enkeltvis, vært uenige eller
framstått ulikt.
Det er viktig at regionrådet også velger ut noen strategiske samarbeidsområder som er
spesielt viktig for regionen.
Samferdsel - helse – næringsliv og kompetanse/innovasjon/FoU er valgt som de strategiske
samarbeidsområdene i dag. Dette vil trolig være de viktigste områdene også i åra framover.
Dessuten har Region Namdal arbeida mye med felles regionale standpunkt i saker som
gjelder beredskap/samfunnssikkerhet og eierskapet i NTE.
Kommunene bør informeres, evt. involveres før møter i regionrådet. Alt som behandles i
regionrådet må være offentlig og elektronisk tilgjengelig.

4

NOTAT

Region Namdals forslag:
-

Regionrådet skal være et organ for utstrakt politisk samhandling i Namdalen og må
bygges opp slik at dette ivaretas.

2. Namdalsstrategi
Region Namdal har jobba ved bruk av en forenkla regional planstrategi som viser mål,
strategier og prioriterte tiltak, kalt strategisk kart1. Det har blitt utarbeida handlingsplan for
hvert år med mer spesifikke planer, som også viser hvem som har ansvar for å gjennomføre
tiltakene.
I det nye regionrådet videreføres et slikt dokument, og omdøpes til Namdalsstrategi.
Namdalstrategien med årvisse handlingsplaner gir forutsigbarhet for hvilke oppgaver som
skal prioriteres innenfor ulike samfunnsområder, og målbarhet med hensyn til oppnådde
resultater. Det vil også bidra til et sterkere eierskap både til regionrådet som organ, og til de
oppgavene det skal løse.
Det er naturlig å revidere hele dokumentet i forbindelse med oppstart av nytt regionråd med
involvering av kommunene i felles formannskapsmøte der kommunepolitikerne kan bidra
aktivt med innspill til mål, strategier og tiltak.
Region Namdals forslag:
-

De viktigste samarbeidsområdene skal defineres i Namdalstrategi.
Namdalsstrategien og årlige handlingsplaner gir retninga for regionrådets oppgave som
politisk verksted.
Revidering av hele det gamle strategiske kartet til den nye Namdalsstrategien gjøres i
forbindelse med oppstart av nytt regionråd med involvering av kommunene (felles
formannskapsmøte) der kommunepolitikerne kan bidra aktivt med innspill til mål,
strategier og tiltak.

3. Høringer, uttalelser om regionale beslutninger/saker i Trøndelag, evt.
nasjonalt
Region Namdal har innarbeida en praksis med å avgi uttalelse i saker som er viktige for
regionen. Dette har vakt oppmerksomhet – det blir lagt merke til når en så stor region med
13 (eller 15) ordførere stiller seg bak samme uttalelse.
Når ordførerne i Region Namdal har uttalt seg, har de gjort det i kraft av egen person og
posisjon uten at uttalelsene er politisk behandlet i kommunene.

1

Se Region Namdals strategiske kart med handlingsplan vedlegg 2

5

NOTAT

Det er viktig at regionrådet viderefører tilstedeværelsen og muligheten til å handle raskt, som
de har opparbeida. Namdal regionråd skal orientere kommunene om høringer som det avgis
uttalelse på (med overordna, regionalt politisk blikk), og sende over uttalelsen slik at
kommunene eventuelt kan benytte argumenter fra disse – og i mange saker gjerne nyansere,
utfylle eller konkretisere med kommunens perspektiv. Rådmennene bør tilsvarende anmode
regionrådet dersom det er mest fornuftig at det avgis uttalelse på vegne av alle.
Namdal regionråd må finne gode rutiner for saker med felles uttalelse fra regionen.
Når det gjelder uttalelser praktiserer regionrådet konsensus med reservasjonsrett. Det vil si
at inntil to ordførere/kommuner kan reservere seg i saker der regionrådet uttaler seg.
Uttalelsen sendes likevel som regionrådets holdning. Dersom flere vil reservere seg, avstår
regionrådet fra å uttale seg. Kommunene må i så fall uttale seg enkeltvis.

Region Namdals forslag:
-

Regionrådet må opprettholdes som politisk verksted slik at det raskt kan uttale seg i
saker som angår hele regionen.
Regionrådet er et konsensusorgan med reservasjonsrett. Inntil to ordførere/kommuner
kan reservere seg i saker der regionrådet uttaler seg.

4. Kommunale næringsfond
Region Namdal ser ingen hensikt i at regionrådet skal forvalte regionale næringsfond, og det
foreslås at næringsfondene ivaretas av kommunene, eller gjennom et samarbeid mellom
kommuner slik som det praktiseres i dag.
Region Namdals forslag:
-

Regionale næringsutviklingsmidler forvaltes av kommunene, eller i samarbeid mellom
kommuner.

5. Forvaltning av regionalt utviklingsfond - «NTE-fondet»
Alle regionale utviklingsmidler og bidrag fra NTE-utbyttet i utgangspunktet tildeles
kommunene, med unntak av 20 % av kommunes andel av NTE-midlene som overføres til
regionrådet for å kunne bruke på utviklingsprosjektprosjekt som gagner regionen, innen de
rammer og bestemmelser som er fastsatt av RUP og avtalen med NTE.
Namdalskommunene får 35,21 % av NTE-overskuddet som årlig skal utbetale 60 millioner i
utbytte. Det betyr at kommunene får litt over 21 millioner. 20 % av dette er ca. 4,2 millioner
som foreslås å gå til et felles regionalt NTE-fond for utvikling i Namdalen.
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Fondet skal brukes til regionale utviklingsprosjekter for hele eller deler av Namdalen og som
har regional interesse og betydning, eller brukes som regionrådets egenandel i regionale
prosjekter for å utløse medfinansiering fra fylkeskommune, Fylkesmannen, Innovasjon Norge
eller andre.
Eksempler på hva utviklingsmidlene kan brukes på, er samferdsel, bredbånd, reiseliv,
omdømme, sykehus, mineraler, kompetanse/rekruttering, med mer.
NB: Det vil ikke bli utbetalt overskuddsmidler fra NTE i 2018.

Region Namdals forslag:
-

-

20 prosent av hver enkelt kommunes årlige utbytte som tilføres fra NTE-midlene,
overføres til regionrådet og settes i et felles utviklingsfond, NTE-fondet. Dette fondet
skal brukes til utviklingsprosjekter som gagner region.
Det utarbeides retningslinjer for bruk av NTE-fondsmidlene som skal vedtas i hvert
enkelt kommunestyre i løpet av 2018.
NTE-fondet kan benyttes som kommunale egenandeler, i prosjekter med ekstern støtte
som krever egenandel.

Andre naturlige oppgaver for regionrådet?

Felles strategier/planer
Det kan være hensiktsmessig å samordne planverk og strategier som har regional fellesinteresse.
Planansvaret etter plan- og bygningsloven tilligger kommunene, men det kan også utarbeides
regional plan som krever tilslutning fra kommunene. Graden av juridisk forpliktelse er et avgjørende
moment for om slike plansamarbeid skal lykkes og hvor omfattende/inngripende en regional plan
kan være.
En annen måte å gjøre det på, er å inngå regional enighet om en del premisser som skal ligge til
grunn, men der dette må innarbeides i de kommunale planene.
Eksempler på mulige felles strategier og plansamarbeid (felles plan, eller felles retningslinjer i
kommunale planer):
-

Relatere til fylkeskommunens planstrategi og hvilke planer de utarbeider
Kystsoneplan
Mulige andre arealplaner som fastsetter rammer for utnyttelse (næringsareal,
friluftsareal, vindkraft) (jfr. Regional plan for arealbruk)
Strategisk næringsplan
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-

Reiselivsplan
Samferdselsløsninger
FoU-strategi (innovasjon både i offentlig og privat sektor)
Ruspolitikk
Samfunnssikkerhet - beredskap
Digital strategi
Kompetanse/rekruttering
Omdømme/merkevarebygging

Namdal regionråd er arenaen der en blir enige om hva det skal samarbeides om. Regionrådet kan
være det organet som jobber mer med strategiene enn det organet som utarbeider planer.

Region Namdals forslag:
-

Regionrådet kan initiere og iverksette felles planarbeid og/eller komme fram til felles
mål/strategier når dette er hensiktsmessig.

Felles tjenesteområder i Namdalen
Det må tas stilling til om det er mulig/ønskelig å etablere felles tjenester for hele Namdalen, og
hvordan disse skal organiseres.
Regionrådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan initiere og
eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.
Selv om regionrådet ikke skal være en tjenesteleverandør, bør det likevel være organet som benyttes
for å fremme og bli enige om felles løsninger – og hvordan disse skal rigges.
Etter god erfaring med å samordne representantskap og eierskap i interkommunale selskaper (og
andre samarbeidsordninger) til felles møtedager, foreslås dette å videreføres.
Region Namdal ønsker som hovedprinsipp ikke å etablere flere IKS-er, men heller lete etter andre
selskaps-/eierskapsmodeller ved etablering av nye samarbeidsordninger. Eventuelt kan dette også
være vertskommuneløsninger der det gis mulighet for å ha ansatte i flere kommuner innenfor
området det samarbeides om.
Nye, felles tjenesteområder prioriteres ikke nødvendigvis i starten av regionrådssamarbeidet, det må
heller vokse fram med bakgrunn av behov som avdekkes.
Eksempler på dette kan være IKT, digital utvikling/satsing, skoleutvikling, reiseliv, landbruk/miljø,
skatt, brann/redning, omdømme, merkevaren Namdalen, rekruttering.
Det kan være hensiktsmessig og gi faglig/økonomisk gevinst å samordne innsatsen på noen utvalgte
områder. Gruppa vil derfor peke på noen aktuelle områder der det kan være åpenbare gevinster av å
samordne (som ikke direkte påvirker tjenestene, men som hindrer at tjenestene er sårbare og at en
sikrer tilstrekkelig bemanning/kompetanse):
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-

IKT/digitale tjenester/velferdsteknologi
Innkjøp
Lønn/regnskap

Region Namdals forslag:
-

Nye, felles tjenesteområder prioriteres ikke nødvendigvis i starten av
regionrådssamarbeidet, men kan heller vokse fram med bakgrunn av behov som
avdekkes.

Organisering/sammensetting av
regionrådet
Region Namdal foreslår ett (eventuelt to) årlige møter for å sikre forankring og involvering. Dette er
det øverste og viktigste møtet for regionrådet, og kalles Namdalstinget.
Namdalstinget er et felles formannskapsmøte for alle kommunene, hvor regionrådet organiseres.
Årsmøtet holdes 1.kvartal og vedtar rammene (strategier, årsplaner, budsjett) og andre overordna
saker, i tillegg til å behandle/godkjenne regnskap og årsrapport. Namdalstinget går på rundgang
mellom kommunene.
I dag er 13 kommuner som er med i Region Namdal. Etter kommunesammenslåing av Fosnes,
Namdalseid og Namsos fra 1.1.2020, mulig kommunesammenslåing i Ytre Namdal av Bindal, Leka,
Nærøy og Vikna, og mulig inntreden av Osen kommune, kan regionrådet bestå av 10 kommuner.
En mulig organiseringsmåte er at regionrådet består av tre representanter fra hver
medlemskommuner (ordfører, en opposisjonspolitiker og rådmann) vil med disse sammenslåingene
føre til en reduksjon fra 39 medlemmer til 30 medlemmer.
Dersom Osen blir medlem og det ikke blir sammenslåing i Ytre Namdal, vil regionrådet bestå av 12
kommuner, da med 36 medlemmer.
Region Namdal foreslår at regionrådet skal bestå av ordførere og rådmenn, men med færre
kommuner, kan organiseringen vurderes på nytt.
Selve regionrådet består av ordførere og rådmenn, som møtes 4-5 ganger i året, med muligheter for
å dele i separate ordfører- og rådmannsmøter.
Fra 1.1.2018: 26 medlemmer.
Fra 1.1.2020: Muligens 20 medlemmer forutsatt to sammenslåinger, og inntreden av en kommune,
24 medlemmer forutsatt én sammenslåing og inntreden av en kommune, eller 22 medlemmer om
kun én sammenslåing.
Komiteer innenfor politikkområder videreføres – ordførerne fordeles på disse.
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Arbeidsutvalget videreføres med leder i regionrådet pluss komiteledere pluss en valgt representant
for rådmennene. Ordførerne har stemmerett. Valgt rådmannen har tale- og forslagsrett.
Komiteene og AU har møter i forkant av regionrådets møter, og ellers etter behov.
Det opprettes felles rådmannsforum for regionen. En oppgave for forumet kan være å styrke
tjenestekvalitet- og samarbeid og eventuelt etablering av fagnettverk innenfor ulike fagområder.
Deltakerne i regionrådet velges for fire år (valgperioden).
Ledervervet velges blant ordførerne for to år. Det velges en nestleder i samme periode som lederen
(komiteleder).
Komiteene velges for fire år.
Leder- og nestledervervet er toårig for å rullere, mens komiteene velges for fire år for å sikre
kontinuitet innenfor fagområdene.
Disse kan eventuelt forpliktes til samarbeids- og utviklingsløsninger, kompetanseutvikling og å søke
effektiviseringsmuligheter.
I utarbeidelsen av Namdalsstrategien er det nyttig å ha ett, eventuelt to felles kommunestyremøter i
hver valgperiode. Disse bør ha som formål å:
-

Forankre aktivitet og arbeidsområder i regionrådet
Ha fokus på Namdalens muligheter i framtida og utvikling av Namdalen (i stort,
overordna perspektiv)
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Organisasjonskart

Namdalstinget
(årsmøtet)
Felles formannskapsmøte

Sekretariatet
Regionrådet
Ordførere og
rådmenn

Rådmannsforum

Evt.
prosjekter
Partnerskap
Namdal
Nord U, TFoU
TFoUUniversit

Komite
Kompetanse
FoU
Innovasjon

Arbeidsutvalg
(AU)
Komiteledere

Komite

Komite

Komite

Helse

Næring

Samferdsel

Luftfartsforum
Namdal

*Partnerskap Namdal er et samarbeid med de 13 namdalskommunene, Nord Universitet og Trøndelag
Forskning og Utvikling. Formålet er blant anna å bidra til kunnskapsbasert verdiskaping og regional utvikling
gjennom økt samhandling mellom universitetet, offentlige virksomheter og eksisterende næringsliv, samt bidra
til realisering av kompetanseinsentiv nyskaping i Namdalen. Deltakere i styringsgruppa er medlemmene i
komiteen for kompetanse, FoU og innovasjon samt representanter for Nord Universitet og TFoU.
*Luftfarsforum Namdal skal ivareta regionens interesser når det gjelder luftfart. Forumet opptrer på vegne av
Namdal regionråd i luftfartsspørsmål. Deltakere er sentrale politikere og representanter for næringslivet;
medlem av samferdselskomiteen i regionrådet (leder), ordfører i Vikna, ordfører i Namsos, fylkesråd for
samferdsel, Vikna næringsforening, Namsos næringsforening, Namdalshagen, Visit Namdalen og
lufthavssjefene i Rørvik og Namsos.

Region Namdals forslag:
-

Regionrådet settes sammen av ordførere og rådmenn. Det gjennomføres 4-5 møter
årlig. Ordførere og rådmenn kan dele seg i særmøter ved behov.
Ordførere har stemmerett i regionrådet, rådmennene har tale- og forslagsrett.
Det kalles inn til ett felles formannskapsmøte, Namdaltinget, for alle kommunene
hvert år, som går på rundgang mellom kommunene. Dette er årsmøte for regionrådet
og behandler budsjett, regnskap, Namdalsstrategi og handlingsplan. Ved behov kan det
innkalles til et ekstra Namdalsting.
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-

-

-

Leder og nestleder velges for to år i første Namdalsting etter kommunevalget.
Ordførerne danner komiteer innenfor de strategiske områdene som regionrådet har
fastsatt. Komiteene velges på første Namdalsting etter kommunevalg, for fire år.
Det nedsettes et rådmannsforum.
Det nedsettes arbeidsutvalg som består av leder, ledere i komiteene og en rådmann
(ordførerne har stemmerett). Arbeidsutvalget forbereder regionrådsmøtene og
samordner aktivitet i/mellom komiteene.
I hver valgperiode gjennomføres ett, eventuelt to, felles kommunestyremøter for alle
kommunene.
Om det blir færre kommuner kan organiseringen drøftes på nytt.

Sekretariat
Det er blitt tydelig uttrykt at et felles regionråd for Namdalen må settes opp med så mye kapasitet og
kompetanse at det blir i stand til å utføre de oppgaver som tillegges rådet, og bidra til at regionrådet
blir en aktiv politisk kraft i Trøndelag og fronter de viktigste sakene for regionen. For å få til dette,
etableres et sekretariat.

Dagens bemanning 2017:
Ytre Namdal (Kystgruppen):

60 % daglig leder. Har vært tilknyttet fylkeskommunen/YNVS
Sekretariatet er nå overført fra YNVS til NYN. Saksbehandler regionalt
fond.
Indre Namdal regionråd:
Har hatt 100 % daglig leder – nå er denne på timebasis, med vesentlig
mindre stillingsressurs, hovedsakelig saksbehandling regionalt fond
og for regionrådet. Tilknyttet NTFK/Grong VGS
Midtre Namdal samkommune: Administrasjonssjef 100 %, personal/post/arkiv 100% (inkl. oppgaver
for MNS Utvikling)
Region Namdal:
20 % frikjøp administrasjon av MNS (adm.sjef.)
100 % prosjektleder Byregionprogrammet Namdalen i lag
(prosjektfinansiert). Finansiert ut 2018.
100 % prosjektmedarbeider/traniee regionråd (27/2-2017-27/22019) (prosjektfinansiert).
250 % skogprosjekt 2017-2019 (tilknytta Grong vgs. Egen
prosjektfinansiering). Det skal tas stilling til eventuell overføring av
arbeidsgiveransvar til regionrådet fra 1/1-2018 senest høsten 2017.
Prosjektleder Heimkjær. Liten stillingsandel - egen
prosjektfinansiering.
Framtidig bemanning:
Region Namdal foreslår i permanent drift følgende bemanning i sekretariatet:
2 faste heltidsstillinger. Daglig leder bør tiltre fra oppstart 1.1.2018.
Nåværende prosjektmedarbeider/traniee som er knytta til etablering av regionrådet er ansatt ut
februar 2019. Dette åpner for at tiltenkt heltidsstilling nr. 2 er midlertidig i oppstartsperioden 20182020. Prosjektfinansierte stillinger kommer i tillegg.
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Oppstart- og utviklingsperioden 2018-2020:
-

Daglig leder (administrasjon, økonomi, strategi, utviklingsoppgaver, politisk sekretariat): 100
%
Saksbehandling/utviklingsoppgaver/sekretariat (midlertidig løsning i 2018-2019, kan kjøpes
av kommune/Midtre Namdal samkommune): inntil 100 %
Prosjektledelse Byregionprogrammet Namdalen i lag (2017-2018): 100 %
Prosjektmedarbeider regionråd/trainee (februar 2017- februar 2019): 100 %
Skogprosjektet (2017-2019): 250 %
Vurdere videreføring av igangsatte prosjekt og evt. sette i gang nye prosjekter
Vannregionen yter midler til stillinger i alle vannområder – det må tas stilling til om disse
eventuelt samordnes i en felles stilling for våre tre vannområder – og legges til regionrådet

Drift fra 2020 og videre:
-

Daglig leder: 100 % - fast stilling
Saksbehandling/utviklingsoppgaver/sekretariat: 100 % - fast stilling
Eventuelt stilling knyttet til de tre vannområdene i Namdalen.
Regionrådet er vertskap for prosjektledelse med prosjektmedarbeidere i et omfang som
samsvarer med ekstern finansiering.

Arbeidsgiveransvar: Ansettelser i regionrådet knyttes til en kommune, Namsos – som
vertskommunetilknytning (arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon, kontorplass, osv.).

Region Namdals anbefaling:
-

-

Det etableres et sekretariat for regionrådet med to faste, hele stillinger. Ansettelser i
regionrådet knyttes til Namsos kommune – som vertskommunetilknytning
(arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon, kontorplass, osv.).
Daglig leder ansettes fra oppstart 1/1-2018.
Eksisterende prosjektstillinger ivaretar oppgavene som er tiltenkt den andre faste stillinga
så lenge de løper, eventuelt fram til permanent drift fra 1/1-2020.
Ut over faste stillinger organiseres regionrådet gjennom løpende, aktuelle prosjekter for
regionen.
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Økonomi

Anslag over kostnader med drift av regionrådet:
Kostnader

2018

Lønn/personalkostnader (faste)
1.200.000
Drift, reise, møter, andre kostnader
400.000
(prosjektkostnader i tillegg, ekstern finansiering)
Total
1.600.000
Inntekter
Bidrag fra kommunene:

1.600.00

2019

2020

1.900.000
600.000

1.900.000
600.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

*På grunn av pågående prosjekter som allerede er finansiert, er beløpet lavere i 2018 enn 2019 og
2020. Det er en økning i økonomiske bidrag fra kommunene fra 2018 til 2019.

Kostnadsnøkler:
Som hovedprinsipp skal kommunale egenandeler finansiere regionrådets aktivitet/administrasjon –
mens egenandeler til prosjekter tas av regionrådets NTE-fond.
I Region Namdal har praksis med fordelinga 50 % fast sum og 50 % etter folketall, og dette har
fungert godt. Region Namdal har vært en betydelig mindre utgift for kommunene enn Namdal
regionråd vil være, derfor har det blitt diskutert flere ulike fordelingsmodeller i arbeidsgruppa.
I arbeidsgruppa har det blitt utarbeida flere modeller som har blitt diskutert2. Etter en
helhetsvurdering, foreslår Region Namdal å gå for fordelingsnøkkelen som baseres 30 % etter fast
beløp, og 70 % etter folketall.

2

Se ulike modeller i vedlegg 3.
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Tabell 1) Kostnadsfordeling med modeller med nåværende kommuner 2017
(13 kommuner i regionen)
Til fordeling 2.500.000 kr.
Folketall
1.1.2017
Flatanger
1090
Fosnes
628
Grong
2467
Høylandet
1264
Leka
584
Lierne
1389
Namdalseid
1593
Namsos
13 051
Namsskogan
872
Nærøy
5138
Overhalla
3840
Røyrvik
469
Vikna
4418
Totalt
36803

Andel befolkning
i regionen
2,96
1,71
6,70
3,43
1,59
3,77
4,33
35,46
2,37
13,96
10,43
1,27
12,00
100

Basert på
50/50
133.175
117.484
179.945
139.085
115.989
143.331
150.259
539.426
125.771
270.664
226.578
112.083
246.210
2.500.000

Basert på
30/70
109.522
87.554
174.999
117.796
85.462
123.740
133.440
678.274
99.156
302.007
240.286
79.993
267.770
2.500.000

Tabell 2) Kostnadsfordeling med modeller etter kommunesammenslåing Namsos 1.1.2020
(11 kommuner i regionen)
Til fordeling 2.500.000 kr.
Folketall
1.1.2017
Flatanger
1090
Grong
2467
Høylandet
1264
Leka
584
Lierne
1389
NYE Namsos
15 272
Namsskogan
872
Nærøy
5138
Overhalla
3840
Røyrvik
469
Vikna
4418
Totalt
36.803

Andel befolkning
i regionen
2,96
6,70
3,43
1,59
3,77
41,50
2,37
13,96
10,43
1,27
12,00
100

Basert på
50/50
150.658
197.427
156.568
133.472
160.813
632.344
143.254
288.147
244.061
129.566
263.692
2.500.000

Basert på
30/70
120.012
185.489
128.286
95.951
134.229
794.373
109.646
312.496
250.776
90.483
278.260
2.500.000
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Tabell 3) Kostnadsfordeling med modeller etter kommunesammenslåing Namsos og eventuelt
inntreden Osen kommune
(12 kommuner i regionen)
Til fordeling 2.500.000 kr.

Flatanger
Grong
Høylandet
Leka
Lierne
NYE Namsos
Namsskogan
Nærøy
Osen
Overhalla
Røyrvik
Vikna
Totalt

Folketall
1.1.2017
1090
2467
1264
584
1389
15 272
872
5138
978
3840
469
4418
37.781

Andel befolkning
i regionen
2,89
6,53
3,35
1,55
3,68
40,42
2,31
13,60
2,59
10,16
1,24
11,69
100

Basert på
50/50
140.230
185.788
145.987
123.489
150.122
609.447
133.017
274.160
136.524
231.215
119.684
250.338
2.500.000

Basert på
30/70
112.988
176.770
121.048
89.551
126.893
769.893
102.891
300.490
107.801
240.367
84.224
267.140
2.500.000

Tabell 4) Kostnadsfordeling med modeller etter kommunesammenslåing Namsos og eventuelt Ytre
Namdal (Bindal, Leka, Nærøy og Vikna), og eventuelt inntreden Osen kommune
(10 kommuner i regionen)
Til fordeling 2.500.000 kr.

Flatanger
Grong
Høylandet
Lierne
NYE Namsos
Namsskogan
Osen
Overhalla
Røyrvik
Ytre Namdal
Totalt

Folketall
1.1.2017
1090
2467
1264
1389
15 272
872
978
3840
469
11 613
37.781

Andel befolkning
i regionen
2,78
6,28
3,22
3,54
38,91
2,22
2,49
9,78
1,19
29,58
100

Basert på
50/50
159.710
203.559
165.251
169.231
611.320
152.768
156.143
247.281
139.935
494.803
2.500.000

Basert på
30/70
123.594
184.982
131.351
136.924
755.848
113.875
118.601
246.193
95.909
592.724
2.500.000

Ovenstående tabell viser at kostnadene ved de ulike modellene varierer fra kommune til kommune,
og etter hvor mange kommuner som deltar i regionrådet.
Når det gjelder andre samarbeidsordninger i regionrådssammenheng, er det samarbeidsordningas
egenart/karakter som avgjør hvilken fordelingsnøkkel som skal brukes, og må avgjøres i regionrådet.
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Region Namdals forslag:
-

Kostnadsfordeling i regionrådet er basert på 30% fast sum og 70 % etter folketall.
Samme fordelingsnøkkel kan brukes i andre samarbeidsordninger, men det er den aktuelle
samarbeidsordningas egenart/karakter som avgjør hvilken fordeling som skal brukes.

Trøndelag fylkeskommune og
regionrådene
Arbeidsgruppa hadde møte med fylkesrådmann Odd Inge Mjøen og nestleder i fylkesrådet og
fylkesråd regional utvikling, Terje Sørvik den 30.mars. Der ble fylkeskommunens deltakelse diskutert.
Teamet må diskuteres i det nye fylket, men de ser for seg at det er mulig med partnerskapsavtaler
med regionrådene. Dette vil trolig gjelde på spesifikke områder på et strategisk nivå. Det vil ikke være
fast deltakelse av fylkeskommunen i det nye regionrådet, og det er tydelig signalisert at det ikke blir
finansiering direkte kobla til drifta av regionrådet.

Samarbeid med andre
regioner i Trøndelag
Regioner i storregionen vil trolig bli viktig i Trøndelag i framtida – ikke minst for å sørge for balansert
utvikling. Her vil regionrådene være sentrale. Namdalen bør ta lederrollen og være i front på utvikling
og initiativ. Namdal regionråd skal samarbeide med andre regioner som har lignende forhold på
spesifikke tema. Dette vil være regioner som har kyst, fjell og innland, distriktsregioner,
småbyregioner, både i Trøndelag og andre nærliggende områder som f.eks. Helgeland.
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Vedtekter
Vedtekter – Namdal regionråd
§1
OMRÅDE
Namdal regionråd er et politisk samarbeidsorgan for namdalskommunene Flatanger, Fosnes, Grong,
Høylandet, Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik og Vikna.
Regionrådet etableres fra 1.1.2018 og justeres etter kommunesammenslåinger 1.1.2020.
Samarbeidet er etablert i henhold til kommuneloven § 27.

§2
FORMÅL
Namdal regionråd skal arbeide for at Namdalen skal være et godt sted å leve, en attraktiv region for
næringsliv og en attraktiv region å besøke.
Regionrådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom dette
bidra til å skape en felles identitet i Namdalen. Samarbeidsorganet viktigste rolle er å ta opp og
fronte de viktigste sakene som angår Namdalen.
Regionrådet er et politisk organ hvor man kommer fram til enighet om felles løsninger, og overordna
politiske og strategiske spørsmål. Fokuset er på Namdalens muligheter nå og i framtida, og utvikling
av Namdalen.
Regionrådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv
som også gir uttalelser i politisk spørsmål/saker som angår Namdalen.
Regionrådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et
bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.
Regionrådet er ikke et forvaltningsorgan og skal ikke drive tjenesteproduksjon, men kan initiere og
eventuelt utrede tjenestesamarbeid og hvordan dette skal organiseres.
Namdalsstrategien brukes som metode, og som rettesnor i arbeidet i regionrådet.
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§3

ORGANISERING

Namdalstinget
(årsmøtet)
Felles formannskapsmøte

Sekretariatet
Regionrådet
Ordførere og
rådmenn

Rådmannsforum

Evt.
prosjekter
Partnerskap
Namdal
Nord U, TFoU
TFoUUniversit

Komite
Kompetanse
FoU
Innovasjon

Arbeidsutvalg
(AU)
Komiteledere

Komite

Komite

Komite

Helse

Næring

Samferdsel

Luftfartsforum
Namdal

1. Regionrådet
Selve regionrådet består av ordførere og rådmenn. Det gjennomføres 4-5 møter årlig. Ordførere og
rådmenn kan dele seg i særmøter ved behov.
Ordførerne har møte-, tale-, forslags-, og stemmerett. Varaordfører er varamedlemmer i regionrådet.
Rådmennene har møte-, talerett og forslagsrett.
Leder- og nestledervervet velges for to år i første Namdalsting (felles formannskapsmøte) etter
kommunevalg.
Komiteene velges for fire år, på samme møte. Ordførerne danner komiteer innenfor de strategiske
områdene som regionrådet har fastsatt. Komiteene møtes i forkant av regionrådets møter, og ellers
ved behov.
Rådmannsforum består av rådmennene i regionen. Forumet har fagnettverk innenfor ulike
fagområder.

(Trøndelag fylkeskommunes rolle er ikke avklart enda. Trolig partnerskapsavtaler på spesifikke tema.)
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2. Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av regionrådets leder, komitelederne pluss en valgt representant for
rådmennene og daglig leder i regionrådet. Arbeidsutvalget forbereder regionrådsmøtene og
samordner aktivitet i og mellom komiteene. Deltakerne i regionrådet velges for fire år
(valgperioden).
3. Sekretariatet
Den daglige virksomheten ledes av en sekretariatsleder.
Sekretariatet har kontorsted i Namsos med Namsos kommune som vertskommune.
Kommunale egenandeler skal finansiere regionrådets drift og administrasjon.
Egenandeler til prosjekter tas av regionrådets utviklingsfond, NTE-fondet, inkludert prosjektledelse.
Sekretariatslederen deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett, og skal påse at det føres
protokoll over rådets beslutninger.
Sekretariatet skal, i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig, også fungere som sekretariat
for andre permanente eller midlertidige interkommunale organ, komiteer, forum, og utvalg som
arbeider innenfor regionrådets virkefelt.
Sekretariatet kan også foreta utredninger og administrere prosjekter i tråd med regionrådets
intensjoner og beslutninger.
4. Fellesmøter
Namdalstinget - felles formannskapsmøte for alle kommunene gjennomføres en gang hvert år, og er
regionrådets årsmøte. Dette gjennomføres i første kvartal. Her behandles budsjett, regnskap,
Namdalsstrategi og handlingsplan, og evt. andre overordna saker. Regionrådet har mulighet til å dele
i ordfører- og rådmannsmøter. Ved behov kan det kalles inn til ekstra felles formannskapsmøte.
Felles kommunestyremøte for alle kommunen gjennomføres en (evt. to) ganger i hver valgperiode.

§4
OPPGAVER
Namdal regionrådet skal jobbe med strategiske samarbeidsområder som er spesielt viktig for
regionen.
Regionrådet kan samarbeide om oppgaver som gagner regionen og som er mer hensiktsmessig å
samordne seg på. Oppgavene som regionrådet jobber med, nedfelles i Namdalsstrategien med
handlingsplan.
Namdal regionråd gir felles uttalelser på saker som angår Namdalen, både regionalt og nasjonalt.

§5
LEGITIMITET
Namdal regionrådet ønsker å framstå med en stemme i saker som er viktig for hele Namdalen.
Regionrådet praktiserer konsensus med reservasjonsrett, det vil si at inntil to kommuner kan
reservere seg. Dersom mer enn to kommuner reserverer seg, blir det ikke vedtak.
Regionrådet er vedtaksført når minst halvparten er tilstede. Det samme gjelder arbeidsutvalget.
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§6
ØKONOMISK FORDELING
Driften av regionrådet finansieres av medlemskommunene ved årlig kontingent som beregnes slik:
30 % av kommunes andel er basert på en fast sum og 70 % etter folketallet i kommunen.
Den økonomiske fordelinga av utgifter til andre samarbeidsordninger i regionrådssammenheng
avgjøres fra ordning til ordning. Fordelingsnøkkelen avgjøres i regionrådet og må vedtas i hvert
enkelt kommunestyre. Eventuelle eksterne tilskudd trekkes fra før fordelinga mellom kommunene
foretas.
Større prosjekter og utredningsoppgaver søkes finansiert gjennom anvendelse av distriktspolitiske
virkemidler og statlige tilskuddsordninger.
Den enkelte deltakerkommune bærer selv sine kostnader ved å delta i regionrådets møter og
aktiviteter, herunder godtgjøring til folkevalgte eller ansatte representanter.
Regionrådet kan ikke ta opp lån.
Vertskommunen ivaretar revidisjon av regnskapet.
Revidert regnskap skal godkjennes av regionrådet og sendes deltakerkommunene til orientering.
Drift av sekretariatet
Sekretariatet har to, faste heltidsstillinger (fra 1.1.2020).
Ansettelsesforhold knyttets til en vertskommune, Namsos (arbeidsgiveransvar, lønn, pensjon,
kontorplass, osv.).
Kommunale egenandeler fra medlemskommunene skal finansiere regionrådets aktivitet og
administrasjon. Egenandeler til prosjekter kan tas av utviklingsmidlene/regionrådets fond etter
vedtak i regionrådet.
Forvaltning av regionalt NTE-fond
Felles NTE-fond for Namdalen brukes til utviklingsprosjekter som gagner Namdalen.
NTE-fondet finansieres ved at hver enkelt kommune overfører 20 % fra sitt årlige utbytte fra NTE til
regionrådet. NTE-fondet kan brukes som regionrådets egenandel i regionale prosjekter i samarbeid
med andre aktører og instanser. Det utarbeides egne retningslinjer for bruk av utviklingsfondet.

§7
INNMELDING
Opptak av nye medlemskommuner skal godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.

§8
UTTREDEN
Den enkelte kommune kan innen 31.12 si opp sitt deltakerforhold og kreve seg utløst av regionrådet
pr. 31.12. året etter. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens
utløp, men ikke til mer enn verdien de midler vedkommende kommune har skutt inn.
Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet
kan gi pålegg om at samarbeid skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor
samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidene kommuner tilsier dette, jf.
Kommuneloven, kapittel 5, §27 ledd 3.
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§9
OPPLØSNING
Dersom 2/3 av deltakerkommunene er enige, kan regionrådet oppløses. Det enkelte kommunestyre
gjør selv vedtak om det.
Dersom departementet samtykker i oppløsinga, deles sluttbeløpet på kommunene etter folketall i
medlemskommunene pr. 31.12. det året regionrådet oppløses.

§ 10 REVISJON AV VEDTEKTER
Regionrådet foreslår vedtektsendringer som behandles i den enkelte kommune. Vedtektene vedtas
på regionrådets Namdalsting, og trer i kraft når alle kommuner har gitt sin tilslutning til
vedtektsendringen.
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VEDLEGG
Vedlegg 1:

Oversikt over gjeldende tjenestesamarbeid for hele eller deler av Namdalen:
(ikke uttømmende)
-

-

Namdal Rehabilitering IKS
Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (øvrige kommuner i Namdalen, samt Osen og Bindal)
Øvre Namdal Renovasjon (privat selskap, selger tjenester til Lierne, Røyrvik og
Namsskogan)
Museet Midt IKS (Namsos, Vikna, Grong, Namsskogan, Overhalla, Nærøy, Lierne, Fosnes)
Namdals Folkehøgskole (stiftelse, alle namdalskommuner pluss Bindal)
IUA – interkommunalt utvalg mot akutt forurensing (vertskommune Namsos)
Partnerskapet Nord Universitet, Trøndelag Forskning og utvikling og kommunene i
Namdalen
PPT Indre Namdal (vertskommune Grong), MNS PPT (vertskommune for Flatanger)
Indre Namdal barnevern (vertskommune Grong), Barnevernstjenesten i Ytre Namdal
(vertskommune Vikna) og PPT, MNS barnevern (vertskommune for Flatanger)
Lønn Indre Namdal (vertskommune Namsskogan), MNS lønn og regnskap
(vertskommune for Høylandet)
Indre Namdal tekniske tjenester (vertskommune Grong)
Slamtømming (felles depot) Ytre Namdal
IKT Indre Namdal IKS, MNS IKT (vertskommune for Flatanger), IKT-samarbeid YtreNamdal
MNS skatteoppkrever (vertskommune for Flatanger, Høylandet, Lierne, Røyrvik), felles
skatteoppkrever i Ytre Namdal
MNS kommuneoverlege (betjener også Flatanger og Osen)
MNS legevakt (kveld) (vertskommune for Flatanger og Osen), Legevakt Indre Namdal
(vertskommune Grong)
Bedriftshelsetjeneste
MNS legevakt/legevaktstelefon, LINA (helg) (vertskommune for Røyrvik, Namsskogan.
Lierne, Grong, Høylandet, Flatanger, Osen, Leka, Vikna, Nærøy)
MNS Landbruk/miljø
MNS Nav, Nav Ytre Namdal
MNS Utvikling, Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN)
Brann Midt IKS (Røyrvik, Lierne, Namdalseid, Osen), Namdal Brann (Grong
vertskommune for Overhalla og Høylandet)
MN Vekst AS (Namdalseid, Namsos, Flatanger), Namas Vekst (Namsskogan, Lierne,
Grong, Høylandet, Overhalla), Ytre Namdal Vekst (Nærøy, Vikna)
Midtre Namdal kirkelige fellesråd (Overhalla, Namsos, Fosnes, Flatanger)
Skjenkekontrollen i Namdalen
Indre Namdal veterinærvakttjeneste
Samarbeid om tjenester innenfor rus og psykiatri (Ytre Namdal)
Felles vannverk (Nærøy og Vikna)
Skogfaglig kompetanse (Vikna kjøper tjenesten av Nærøy)
Prosjekter tilknytta Samhandlingsreformen (Ytre Namdal)
Jordmor (Vikna og Nærøy)
Bedriftshelsetjeneste
Ulike fagnettverk
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Selskaper/samarbeidsordning med rekkevidde ut over Namdalen:
-

Arkiv Trøndelag IKS
KomRev Trøndelag IKS
KomSek Trøndelag IKS
Krisesenteret i Nord-Trøndelag IKS
Senter mot incest og seksuelle overgrep
Nord-Trøndelag 110-sentral
Viltforvaltning (Nærøy, Leka, Bindal)
Feietjenester (Nærøy, Vikna, Leka og Bindal)
Skogbrannavtale i Nord-Trøndelag
EiNA (etterutdanningsnettverk)
Innkjøpssamarbeid (+flere kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune)
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Vedlegg 2:

Strategisk kart for Region Namdal (RN)
Mål 2025
Strategier 2025

«Namdalen i
lag»

Namdalen
er et godt
sted å
leve,
en
attraktiv
region for
næringsliv Moderne
og en
infrastruktur
attraktiv
region å
besøke

Prioriterte tiltak 2017 - 2025

Politisk samhandling i Namdalen

Videreutvikle RN som politisk arena og som regionråd for hele Namdalen.
Løpende politisk engasjement for lokalsykehuset
Etablere Namdalen som en sterk region i
Trøndelag Utøve godt eierskap i NTE

Synlig i samfunnsdebatten

Regionale saker på dagsordenen, bygge politiske allianser.
Være aktive med synspunkter i høringer og innspill i aktuelle politiske saker.

Identitets- og omdømmebygging

Hva gjør oss til namdalinger? Fremme kulturell og historisk
identitet. Felles markedsføring av reiselivet i Namdalen

Bedre veier

Følge opp prioriteringene i Byregionprosjektet Namdalen i lag

Sikre godt flytilbud

Videreføre og utvikle Luftfartsforum Namdal og optimalisere rutetilbudet

Godt kollektivtilbud

Følge opp vedtak i Byregionprosjektet Namdalen i lag

Strategisk samarbeid om havner

Dialog og samarbeid

God mobil- og bredbåndsdekning

Følge opp prioriteringene i Byregionprosjektet Namdalen i lag. Tette alle
«hull»
Utvikle en offensiv digitaliseringsstrategi for hele regionen

Digitaliserte kommuner
Teknologiutvikling
Rekruttering til Namdalen

Gode vilkår Økt kompetanse
for
verdiskaping
og
arbeidsplasser Regionbyen rolle for Namdalen
Nyetableringer i Namdalen

Tiltak
2017

Skape arbeidsplasser basert på ny teknologi som næringslivet i Namdalen
trenger
Prosjekt for rekruttering og kompetanse i Namdalen
Strategi for rekrutteringstiltak, inkludert Heimkjær og evt. andre tiltak
Videreutvikle partnerskapsavtalen med Nord Universitet
Gode premissleverandører/formidlere av Namdalens behov for høyere utd.
og EVU.
Gode bestillere av FoU i Namdalen og på namdalske problemstillinger.
Gjennomføre tiltakene i Byregionprosjektet fase 2
Nye statlige arbeidsplasser til Namdalen. Utvikle og utnytte potensial i nye
næringer.
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Naturbasert næringsliv

Gjennomføre planlagte prosjekter for å utvikle og skape nye arbeidsplasser
basert på naturressursene

Grønt skifte

Definere satsingsområder/strategier og iverksette tiltak

Koordinert/profesjonelt
næringsapparat
Næringsutvikling i regionalt
perspektiv

Initiere prosesser for samhandling og samordning av næringsapparatet.

Bevare/videreutvikle Sykehuset
Nærhet til
Namsos
gode
helsetjenester Samhandling om gode helsetilbud

Mineralprosjektet
Næringshage for flyktninger
Utvikle og sikre bidragene fra vindkraftutbygging til utvikling i regionen.
Løpende politisk engasjement for lokalsykehuset
Namdal Rehabiliterings plass i det framtidige helsetjenestetilbudet.
Utvikle LINA og Namdal legevaktsentral som svar på ny sentral forskrift
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FORSLAG HANDLINGSPLAN 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Tiltak
Implementering av/bruke kommunikasjons- og samhandlingsstrategien
Aktiv i samfunnsdebatten. Løpende init. i den politiske debatten på reg. og
nasjonalt nivå. Regionale saker på dagsordenen. Bygge allianser.
Sette dagsorden i valgkampen, valgdebatt om region-/distriktspolitikk
Følge opp politireformen
Avklare mulige løsninger i forb. med brannreformen
Etablere Region Namdal som nytt regionråd
Eierskapsstrategi-/systematikk i regionale selskaper og partnerskap
Videreutvikle/systematisere politisk påvirkning i nettverk og arenaer
Fremme våre interesser i nye Trøndelag, skape allianser med andre regioner
Fremme godt og funksjonelt eierskap i NTE
Utvikle og promotere Namdalspakken (samferdsel)
Påvirke innhold i og følge opp NTP og regionale infrastrukturplaner
Følge opp flyrutetilbudet i tett dialog med Widerøe
Følge opp infrastrukturprosjektet, bredbånd/mobil og kollektivtrafikk
Rekruttering til Namdalen. Utarbeide langsiktig strategi og etablere prosjekt.
Avklare Heimkjærs rolle som instrument
Gjennomføre år 2 av Byregionprogrammet – fase 2
Fremme prosjekter som kan gi regionale/statlige arbeidsplasser
Iverksette nytt skogprosjekt
Forsterke posisjon og definere nytt eierskap i Visit Namdalen
Søke finansiering for å sette i gang hovedprosjekt mat og naturbasert reiseliv
Gjennomføre forprosjekt og bidra til oppstart av felles kystsoneplanarbeid
Realisere ambisjoner i blå sektor, innovasjonskraft i bedriftene
Utvikle Campus Namdalen i partnerskapet med Nord Universitet
Definere og påvirke effekt av/muligheter i fusjonen og ny organisasjon
Lage strategi for grønt skifte
Paramedic-utdannelse og opprettelse av simuleringssenter

Ansvar
RN/AU/TB/RP
Alle komiteer, alle
ordfører
RN
RN/AU
RN/AU
Arbeidsgruppe
RN/AU
RN/AU
RN/AU
RN/AU
SK/RP
SK/RP
SK/LF/RP
SK/RP
NK/RP/arb.gr.
H.kjær
AU/RP
AU/RP
NK/KS/egen styr.gr
NK/RP/VN
NK/RP/VN
NK/RP/GAN
NK/UK/RP/NYN
NK/UK/HK/RP/TB
UK/PS-Nord/RN
UK/PA-NORD/RP
UK/PS-Nord/RP/TB
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Bioøkonomi – utrede muligheter, finne prosjekter
Desentraliserte utdanninger
Initiere FoU-prosjekter i Namdalen på namdalske problemstillinger
Samarbeid/samordning av næringsapparatet. Møteplasser, etablere nettverk
Mineraler – avklare transportveger og mulige ringvirkninger. Riktig bestilling!
Etablere næringshage for flyktninger
Årlige dialogmøter med ledelsen i HNT HF
Løpende fokus på akuttberedskap
Utvikling og styrking av Sykehuset Namsos
Årlig dialogmøte med Namdal rehabilitering
LINA - årviss statusorientering/vurdering av utfordringer
Workshop om felles ruspolitikk i Namdalen

PS-Nord/RN/RP
UK/PS-Nord/RP/TB
UK/PS-Nord/RP
NK/RP
NK/SK/INR/RP
RN/AU/NH
HK/RP/TB
HK/RP/TB
HK/RP/TB
HK/RP/TB
HK/RP/TB
HK/RP/TB

RN

Region Namdal

RP

Ragnar Prestvik prosjektleder Region Namdal

AU

Arbeidsutvalget

TB

Tor Brenne, sekretær RN/adm.sjef MN samkommune

SK

Samferdselskomiteen

NYN

Næring i Ytre Namdal

HK

Helsekomiteen

KS

Knut Sklett, prosjektleder skogprosjektet

NK

Næringskomiteen

VN

Visit Namdalen

Nord U

Nord Universitet

AH

Aina Hildrum, studiestedsleder Nord U

PS-Nord

Partnerskap Nord U/TFoU/kommunene

UK

Utdanningskomiteen (kompetanse/innovasjon/FoU-komiteen)

NH

Namdalshagen
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Vedlegg 3:

Oversikt over ulike kostnadsfordelinger for Namdalskommunene (nåværende kommuner 2017)
Til fordeling 2.500.000 kr

Flatanger
Fosnes
Grong
Høylandet
Leka
Lierne
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nærøy
Overhalla
Røyrvik
Vikna

Folketall
1.1.2017

Prosent av
befolkinga
i regionen

1 090
628
2 467
1 264
584
1 389
1 593
13 051
872
5 138
3 840
469
4 418
36 803

2.96
1.71
6.70
3.43
1.59
3.77
4.33
35.46
2.37
13.96
10.43
1.27
12.00
100

Etter folketall
(kr)
74 043
42 660
167 581
85 863
39 671
94 354
108 211
886 545
59 234
349 020
260 848
31 859
300 111
2 500 000

10% fast
(kr)
85 869
57 624
170 054
96 507
54 934
104 149
116 621
817 121
72 542
333 349
243 994
47 904
289 331
2 500 000

20 % fast
(kr)
97 696
72 589
172 527
107 152
70 198
113 945
125 031
747 697
85 849
317 678
247 140
63 949
278 551
2 500 000

25 % fast
(kr)

30 % fast
(kr)

103 609
80 072
173 763
112 474
77 830
118 842
129 235
712 985
92 503
309 842
243 713
71 971
273 160
2 500 000

109 522
87 554
174 999
117 796
85 462
123 740
133 440
678 274
99 156
302 007
240 286
79 993
267 770
2 500 000
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Flatanger
Fosnes
Grong
Høylandet
Leka
Lierne
Namdalseid
Namsos
Namsskogan
Nærøy
Overhalla
Røyrvik
Vikna

40 % fast
(kr)
121 349
102 519
177 472
128 441
100 725
133 535
141 850
608 850
112 464
286 335
233 432
96 038
256 990
2 500 000

50 % fast
(kr)
133 175
117 484
179 945
139 085
115 989
143 331
150 259
539 426
125 771
270 664
226 578
112 083
246 210
2 500 000

60 % fast
(kr)
145 002
132 448
182 417
149 730
131 253
153 126
158 669
470 002
139 078
254 993
219 724
128 128
235 429
2 500 000

30

