
 

 

Utviklingsprogrammet for byregioner – Fase 2: Rapportering pr. 

15.02.2016 

 

   Namsos-regionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
a) Klarsignal til oppstart for Fase 2 ble gitt i tilsagnsbrev datert 10. juli 2015. Oppstart i prosjektet var 
1. september 2015. 
 
b) Prosjektleder i Fase 1 og for det parallelle prosjektet «Namdalen i lag», Susanne Bratli, fikk annen 
jobb og arbeidet i 50 prosent stilling fra 1. september og ut året. Ny prosjektleder, Ragnar Prestvik, 
tiltrådte fra 1/1-2016. 
 
c) Byregionprogrammet Fase 2 og «Namdalen i lag» ble av styringsgruppa (arbeidsutvalget i Region 
Namdal) i møte 28. august 2015 besluttet samordnet og organisert med felles styringsgruppe. Det er 
sammenfall mellom noen av målene og delprosjektene. 
 
d) Prosjektleder er ansvarlig for begge prosjektene. Varighet på prosjektperioden for prosjektene 
samlet, er forlenget til ut 2018. Tilskuddsyterne til Namdalen i lag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og regionale næringsfond i Namdalen, er enige om å 
forskyve/forlenge sine bidrag slik at de kan benyttes også i perioden etter at Byregionprogrammet er 
avsluttet (juli 2018). 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Målene i prosjektet står ved lag. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
a) Utvikling av moderne infrastruktur: 
ByR-2 er for Region Namdal en forlengelse av regionens infrastrukturprosjekt som ble gjennomført 
2012-2015 der det ble satt fokus på å redusere avstandsulempene regionen har – og betydninga av 
god infrastruktur for å styrke samspillet i regionen og øke regionens økonomiske vekstkraft. 
 
Regionens samferdselskomite – og Luftfartsforum Namdal – er politisk- og faglig sammensatte 
organer som ivaretar regionens interesser og fremmer synspunkter. Region Namdal utøvde en aktiv 
rolle i forbindelse med rullering av Regional Transportplan Midt-Norge n(RTP). I Nord-Trøndelag 

fylkestings behandling av RTP, som innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) fikk Region Namdal 

komme med egne innspill og medvirket til endring i vedtaket slik at Namdalens spesielle behov og 

krav ble ivaretatt. 

b) Etablering av regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene 
Flere delprosjekter er godt i gang. ByR-2 tar opp i seg noen eksisterende arenaer, der det leveres 
strategier til regionale utviklingsarenaer (f.eks mineraler, skogpådriverprosjektet) 
 
Skogpådriverprosjektet utløper i januar 2017. Prosjektet har frist til 29/2-2016 (er gitt utsettelse til 
8/3-2016) med å legge fram regionale strategier for effektivt skogbruk og utnyttelse av råstoffet. 
Prosjektet skal dessuten utrede en varig ordning for pådrivertjenesten i skogbruket innen 30. 
september 2016. 
 



 

 

Fra oppstart og fram til årsskiftet 2015/2016 er det skrevet avtaler mellom Region Namdal og Visit 
Namdalen SA om «Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat». Stategier knyttet til natur og mat 
skal leveres Region Namdal innen 31/12-2016. 
 
Utvinning av mineraler: Prosjektledelse er knyttet til regionrådet i Indre Namdal. Tidligere er det 
laget en utredning om «Transportalternativer og ringvirkninger ved utskiping av mineraler i Indre 
Namdal (april 2015). Det drøftes nå om å gå videre og konkretisere dette blant annet ved å utrede 
transport-/utskipingsalternativene konkret (med kostnadsvurderinger). 
 
Havbruk: Ikke oppstartet. Vil bli satt i gang i 2016 
 
Vann-/vindkraft: Ikke igangsatt. 
 
Utviklingsprosjekter: Vil bli vurdert fortløpende. Ingen nye/andre prosjekter enn det som er nevnt, 
er initiert/igangsatt. 
 
Bedre kunnskapsgrunnlaget: Det er gjort utredning om mineraler, samt at det er gjort avtale om 
følgeforskning. Utredninger og FoU-prosjekter vil bli vurdert fortløpende. 
 
c) Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet 
Konkretisering av dette er ikke iverksatt. Innfallsvinkel, metode og konkretisering vil bli drøftet i 
løpet av 2016. 
 
Annet: 
Felles erfaringskonferanse for alle kommunestyrene (13 kommuner) to ganger i 
prosjektperioden. 
 
I prosjektbeskrivelsen/kostnadsoverslaget i søknaden, var felles kommunestyremøte satt opp 
i 2015. Dette ble skjøvet til 5. februar 2016 og gjennomført i henhold til intensjonen. 
 
Partnerskapsavtale med Nord Universitet 
Region Namdal har partnerskapsavtale med Nord Universitet (tidligere Høgskolen i Nord Trøndelag) 

– en arena med fast/regelmessig aktivitet og som også bidrar inn mot Byregionprosjektet. Nord 

Universitet har knyttet fast stillingsressurs til partnerskapet.Overgangen fra høgskole til universitet 

er spennende, både med hensyn til innhold og fokus på slikt samarbeid. Men det ser ut til at Nord 

Universitet ønsker å videreføre partnerskapet. 

Følgeforskning: 
Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Nord Universitet engasjert til å bidra med 
følgeforskning som en del av samarbeidet mellom partene. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Byregionprogrammet Fase 2 kom noe senere i gang enn forutsatt og dermed litt tidsmessig 
forskjøvet. Intensjonene er å ta inn dette og gjennomføre prosjektet i henhold til prosjektsøknad og 
tilsagn i løpet av 2016. 


