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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0030 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn Namsosregionen 

   

Kort beskrivelse 

Utgangspunktet er utfordringer det ble pekt på i fase 1;store avstander og behov for oppgradering av 

infrastruktur, næringsstruktur med høy andel i tradisjonelle næringer som landbruk, som over tid har 

hatt nedgang i antall sysselsatte, fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat og 

mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft.  

Fase 2 rettes mot; Moderne infrastruktur, koordinering/profesjonalisering av næringsapparatet og 

regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene. 

Prosjektbeskrivelse 

Namsosregionen deltok i fase 1 av "Utviklingsprogrammet for byregioner" og fikk da gjennomført en 

samfunnsanalyse med hovedmål om å "peke ut muligheter for samhandling i regionen med fokus på 

næringsliv, kunnskap og kompetanse, arbeidsmarked og infrastruktur". Videre ble det for fase 1 satt 

et delmål om å bruke analysen som grunnlag til å velge ut strategier og tiltak det skal jobbes med inn 

i fase 2.  

Samfunnsanalysen pekte ut fire overordnede utfordringer for Namsosregionen: 

• Store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur.  

• Næringsstruktur – høy andel ansatt i tradisjonelle næringer som landbruk. Dette er næringer som 

over tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte.  

• Fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat (manglet overordnet samhandling).  

• Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft.  

Videre ble det i samfunnsanalysen pekt ut fire tiltak som muligheter til å fremme vekst i 

Namsosregionen: 

 1. Samordning av næringsutviklingsmiljøene 

 2. Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av  naturressursene 

3. Næringslivet som rådgiver og mentor for ungdom 

4. Kunnskapsutvikling om regionalt viktige næringsmiljø og «klyngegovernance» 

En nærmere beskrivelse av både utfordringene og tiltakene gis i vedlagte prosjektplan.  
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Alle områdene som samfunnsanalysen har pekt på er viktige for å fremme økonomisk vekst, og ikke 

minst for å styrke samhandlingen mellom regionbyen Namsos og dens omland. Gjennom fase 1 ble 

kunnskapen om samspillet i regionen økt, og "mulighetsrom" ble trukket frem. Disse danner 

grunnlaget for fase 2 hvor vi tar tak i disse og med strategier som på sikt skal styrke hele regionen, 

både "by og land". 

I fase 2 i utviklingsprogrammet vil Namsosregionen legge stor vekt på det grunnleggende for at 

regionen skal styrke sin vekstkraft, infrastrukturen. En moderne infrastruktur er helt avgjørende for 

at næringslivet i vår region skal ha samme muligheter til vekst og utvikling som resten av landet. En 

moderne infrastruktur vil på mange måter bli grunnmuren som må være på plass for å styrke 

samspillet mellom byen og omlandet. Hovedmålsetting for fase 2 blir da: 

  

"Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namsosregionen styrkes og 

regionens økonomiske vekstkraft skal øke" 

I samfunnsanalysen beskrives et foreslått tiltak som "Samordning av næringsutviklingsmiljøene". 

Konkret gikk forslaget på å etablere en tydelig koordinator i et fragmentert støtteapparat og å 

etablere et "etablerersenter" for ungdom i Namsos. Med dette som bakgrunn har vi for fase 2 valgt 

ut et prioritert område 2; "Koordinert og profesjonelt næringsapparat". Målet her er å øke 

samhandlingen mellom næringsapparatet, offentlige myndigheter og FOU- institusjonene. Her vil 

nettverksbygging gjennom et trippelhelix-perspektiv bli viktig. Det skal legges til rette for å skape 

arenaer og møteplasser for næringslivet, det offentlige og kunnskapsmiljøene. Kunnskap og 

kompetanse skal økes gjennom deling av kunnskap i nettverk, seminarer og kurs.  

I samfunnsanalysen foreslås også tiltaket "Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av  

naturressursene" 

Dette tar vi med inn i fase 2 som vårt 3. prioriterte område: Regional utviklingsarena for utnyttelse av 

naturressursene" Blant aktiviteter som skal gjennomføres her å initiere til utviklingsprosjekt i de 

naturbaserte næringene gjennom kunnskapsøking til aktørene med tanke på klyngeledelse.  Dermed 

tas det deler av det fjerde tiltaket som samfunnsanalysen har foreslått inn her. Vi skal øke 

kunnskapen om klyngeledelse og hva som er suksesskriteriene for å lykkes med å etablere å drifte en 

klynge. 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja 

Vilkårene for fase 1 er oppfylt: 

- Deltagelsen ble forankret gjennom vedtak i Region Namdal. Vedtak sendt Kommunal og 

moderniseringsdepartementet sammen med aksept på tilsagn, datert 5. 5.2014. 

- Samfunnsanalysen er gjennomført 

- Namsosregionen har deltatt på de nasjonale nettverkssamlingene i regi av Kompetansesenter for 

distriktsutvikling 

- Evaluering skal være besvart. 
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Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Namsos kommune 
Org.nr:942875967 

Abel Meyers gt 12 
7800 NAMSOS 

90969299 

Kontakt-
person  

Tor Ståle Brenne 
 

Søren R Thornæs veg 10 
7800  NAMSOS 

90963290 

Prosjekt-
leder 

Vil bli tilsatt 
 

- 
     

- 

 

Geografi 

1703-Namsos, 1725-Namdalseid, 1738-Lierne, 1739-Røyrvik, 1740-Namsskogan, 1742-Grong, 1743-

Høylandet, 1744-Overhalla, 1748-Fosnes, 1749-Flatanger, 1750-Vikna, 1751-Nærøy, 1755-Leka 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Bakgrunn for søknaden er samfunnsanalysen som ble gjennomført i fase 1 i "Utviklingsprogrammet 

for byregioner". Analysen ble gjennomført av Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT) 

Her ble det fremskaffet en kunnskapsstatus som peker ut overordnede utfordringer i regionen. Disse 

er: 

- Store avstander og behov for oppgradering av infrastruktur.  

- Næringsstruktur – høy andel ansatt i tradisjonelle næringer som  landbruk. Dette er næringer som 

over tid har hatt en nedgang i antall sysselsatte.  

- Fragmentert organisering av næringslivets støtteapparat (manglet overordnet samhandling).  

- Mangelfull tilgang til kompetent arbeidskraft. 

Samfunnsanalysen har pekt på fire tiltak som muligheter for å fremme vekstkraft i regionene: 

 1. Samordning av næringsutviklingsmiljøene 

 2. Etablering av en regional utviklingsarena for utnyttelse av  naturressursene 

3. Næringslivet som rådgiver og mentor for ungdom 

4. Kunnskapsutvikling om regionalt viktige næringsmiljø og «klyngegovernance» 

Med utfordringene som samfunnsanalysen pekte ut,  samt forslagen på tiltak er det blitt valgt ut 

målsettinger og aktiviteter som danner grunnlaget for søknaden til fase 2. Disse blir beskrevet 

senere. 

Prosjektmål 

Ut i fra gjennomgangen av samfunnsanalysen og de områder vi har valgt ut er det satt følgende 

målsettinger for Namsosregionen i fase 2 av «Utviklingsprogram for byregioner» 
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Hovedmål: 

Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namsosregionens styrkes og 

regionens økonomiske vekstkraft skal øke.  

Delmål 1:  

Øke samhandlingen mellom næringsapparatet, offentlige myndigheter og FOU- institusjonene. 

Delmål 2:  

Øke kunnskapen om og mulighetene for å skape nye arbeidsplasser basert på utnyttelse av 

naturressursene 

Forankring 

Søknaden er forankret gjennom vedtak i alle kommune. Vedtakene ligger som vedlegg. For Nærøy 

kommune er det innstilling fra formannskapet til kommunestyret som er vedlagt. Endelig vedtak fra 

Nærøy kommune vil bli ettersendt.  

Videre er prosjektet også forankret i Region Namdal sitt strategiske kart og gjennom Region Namdal 

og HINT sin partnerskapsavtale. Begge disse ligger vedlagt. 

Prosjektorganisering 

Prosjekteier:  

Namsos kommune står som søker på vegne av Region Namdal som er prosjekteier 

Styringsgruppe:  

Region Namdal har organisert sitt arbeid i komiteer. Komite for næring er styringsgruppe for fase 2 

av byregionprosjektet. For tiden består denne av: 

- Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune 

- Arnt Mickelsen, ordfører Røyrvik kommune 

- Per Helge Johansen, ordfører Leka Kommune 

- Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger kommune 

- Steinar Lyngstad, ordfører Namdalseid kommune 

Etter valget høsten 2015 vil det kunne bli endringer i denne sammensetningen.  

Prosjektleder:  

Det vil bli tilsatt egen prosjektleder. 

Samarbeidspartnere 

-    13 kommuner i Namdalsregionen 

-    Nord – Trøndelag Fylkeskommune 
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-    Næringsapparatet i kommunene i Namdalen 

-    Regionrådene i Namdalen 

-    Næringslivet i regionen  

-    Kompetansesenter for distriktsutvikling 

-              HINT 

Aktiviteter   

Aktivitetene som tenkes gjennomført settes her opp med under de prioriterte områdene: 

Aktiviteter under moderne infrastruktur:  

- Følge opp prioriteringene Region Namdal har gjort gjennom infrastrukturprosjektet. Aktivt arbeid 

for å påvirke prioriteringer i Nasjonal Transportplan og fylkesvegplanen, samarbeid i Namdalen om 

luftfart, arbeide for å tilpasse kriteriene for tildeling av midler fra Post- og teletilsynet, samarbeide 

om havneutvikling. 

- Følge opp Region Namdals plan for infrastrukturområdet. 

- Utvikle ekstern kommunikasjonsstrategi. Politisk samhandling. Bidra i samfunnsdebatten. Fremme 

Namdalens saker overfor myndigheter og ulike samferdselsaktører.  

- Utvikle gode infrastrukturprosjekter i Namdalen som f.eks. søknader om mobil og 

bredbåndsdekning til post og teletilsynet, regionale utviklingsprosjekter sammen med 

fylkeskommunen.  

- Bedre kunnskapsgrunnlaget – initiere utredninger og FOU om infrastrukturspørsmål i Namdalen 

- Gjennomføre erfaringskonferanse for alle kommunestyrene 2 ganger i prosjektperioden 

Aktiviteter under koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet: 

- Bedre samhandlingen mellom 13 kommuner og de mange aktører som driver på 

næringsutviklingsområdet. Bedre samhandling i et trippelhelix-perspektiv gjennom nettverksbygging 

og arenabygging.  

-Øke samhandlingen med næringslivet og mellom ulike næringslivsaktører gjennom å legge til rette 

for møteplasser 

-Øke kunnskap og kompetanse gjennom: 

               - Deling av kunnskap 

    - Seminarer, kurs 

     - Utdanning (HiNT) 

Aktiviteter under regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene: 
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- Utvikle regionale strategier for utvikling av  

    - Havbruk 

    - Vind og vannkraft 

    - Utvinning av mineraler 

    - Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat 

    - Effektiv skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet. 

- Bedre samhandlingen mellom næringsaktørene gjennom å tilrettelegge for møteplasser/arenaer for 

kompetanse og erfaringsutveksling 

- Initiere utviklingsprosjekter i disse næringene gjennom kunnskapsøking til aktørene med tanke på 

klyngeledelse 

- Bedre kunnskapsgrunnlaget – gjennom å initiere utredninger og FOU om naturbaserte næringer 

Målgrupper 

I stor grad de samme som samarbeidsparter i prosjektet: 

- 13 kommuner i Namdalsregionen 

- Nord – Trøndelag Fylkeskommune 

- Næringsapparatet i kommunene i Namdalen 

- Regionrådene i Namdalen 

- Næringslivet i regionen  

- Kompetansesenter for distriktsutvikling 

Resultat 

Det er satt resultatmål under hvert av de områder som er valgt ut: 

Moderne infrastruktur: 

Resultatmål: Næringslivet i Namsosregionen har tilgang til infrastruktur som utjevner 

avstandsulempene.  

Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet: 

Resultatmål: Et koordinert og profesjonelt næringsapparat i regionen som næringslivet kjenner og 

vet hvordan de kan nytte seg av. 

Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene: 

Resultatmål: Få på plass nærings-/utviklingsarenaer innenfor 2 av de naturbaserte næringene. 
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Effekter 

På lang sikt skal dette prosjektet føre til at Namsosregionen skal bli en attraktiv region som klarer å ta 

del i den veksten landet for øvrig har. Dette gjelder både økonomisk vekst og med tanke på 

befolkningsvekst. 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

Milepælsplan/aktivitetsplan er en del av prosjektplanen som er vedlagt. 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Felles kommunestyremøte 
(oppstart- og avslutn)   300 000    300 000   600 000 

Følgeforskning   200 000   200 000   200 000   600 000 

Ledelse underporsjketer-bidrag 
møter ol   100 000   100 000   100 000   300 000 

Nettverksarbeid, møter, seminarer, 
kurs   150 000   600 000   300 000  1 050 000 

Prosjektledelse   700 000   700 000   700 000  2 100 000 

Reiser, drift   250 000   250 000   250 000   750 000 

Styringsgruppe   50 000   50 000   50 000   150 000 

Underprosjekter, analyser, FOU-arb   250 000   100 000   100 000   450 000  

Sum kostnad 2 000 000 2 000 000 2 000 000 6 000 000 

 

 

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Egenfinansiering kommuenen   300 000   100 000   300 000   700 000 

Egenfinansiering Region Namdal   100 000   300 000   100 000   500 000 

Egenfinansiering, bidrag 
underprosjkekt m.m   150 000   150 000   150 000   450 000 

HINT   250 000   250 000   250 000   750 000 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  3 000 000    3 000 000 

Verdi av arebid fra provate 
(næringsliv)   200 000   200 000   200 000   600 000  

Sum finansiering 4 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 

 

 

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 
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Melding om vedtak fase 2 fra Flatanger.pdf   158 105 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Fosnes.pdf   59 148 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Grong.pdf   133 849 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Lierne.pdf   207 380 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Namdalseid.pdf   151 663 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Namsos.pdf   92 575 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Namsskogan MIDLERTIDIG.pdf   114 964 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Overhalla MIDLERTIDIG.pdf   49 633 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Røyrvik.pdf  1 071 277 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 fra Vikna.pdf   107 675 30.04.2015 

Melding om vedtak fase 2 Høylandet.pdf   190 888 30.04.2015 

melding om vedtak fase 2 Leka kommune.pdf   99 984 04.05.2015 

nærøy- innstilling til kommunestyret.pdf   114 185 05.05.2015 

prosjektplan byregionprosjektet -fase 2, namsosregionen.pdf   751 552 05.05.2015 

RN strategi 2015.pdf   935 172 30.04.2015 

Underskrevet avt Partnerskap Namdal, 130215.pdf   563 408 30.04.2015 

Utredning samfunnsanalyse, Byregion Namsos 05.12.14.pdf  2 466 745 27.04.2015 

 


