
 
 
 
 
 

 

Byregionprogrammet  
Namdalen i lag 
(Region Namdal – Namsosregionen) 

 
SLUTTRAPPORT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Namsos, 10. september 2018. 
Ragnar Prestvik, prosjektleder 
 
 
 



INNHOLD 
 
 
 

1. Innledning, bakgrunn        3 
1.1.  Om Region Namdal        3 
1.2.  Mål og organisering av Byregionprogrammet, fase 2:   4 

 
 

2. Gjennomføring av prosjektet       5 
2.1.  Moderne infrastruktur       5 
2.2.   Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet   8 
2.3.   Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene              10 

 
 

3. Effekt av ByR 2         14 
 
 

4. Vedlegg          18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Innledning/bakgrunn 
 
1.1 Om Region Namdal: 
 
Region Namdal oppsto som et ordførersamarbeid i 2008/2009 med bakgrunn i et behov som flere av 
ordførerne følte om bedre samarbeidsforhold ordførerne og kommunene imellom. 
 
Region Namdal består av de 13 kommunene i hele Namdalen; Flatanger, Namdalseid, Namsos, 
Fosnes, Overhalla, Grong, Lierne, Namsskogan, Røyrvik, Høylandet, Nærøy, Leka og Vikna. I tillegg har 
Osen (Sør-Trøndelag) og Bindal (Nordland) vært assosierte medlemmer (observatører) i 
regionsamarbeidet. 
 
De første årene var samarbeidet løst og uformelt, og med varierende møtehyppighet og innhold. 
Administrasjonen i Midtre Namdal samkommune var sekretariat for samarbeidet. 
 
Høsten 2012 møttes alle ordførerne til samling på Hyllenget i Overhalla for å drøfte en mer 
strukturert og forpliktende samarbeidsmodell. Møtet endte i en «traktat» der ordførerne erklærte at 
samarbeid om å løse de viktigste samferdselsbehovene i regionen skulle ha førsteprioritet. 
 
Fra sommeren 2013 var prosjektleder på plass for prosjektet «Strategi for politisk samhandling på 
infrastrukturområdet i Region Namdal». I desember 2014 ble det gjort vedtak i samtlige kommuner i 
Namdalen om prioriteringer i samferdselsprosjektet. Hensikten med prosjektet var å gjøre rede for 
utfordringene regionene har, ikke minst avstandsulemper for næringslivet, standard på veger og 
andre trafikkårer og hva som måtte prioriteres for å redusere ulemper og heve standarden.  
 
Parallelt med arbeidet i samferdselsprosjektet søkte Region Namdal om å få bli med i 
Byregionprogrammets fase 1 og gjennomførte en samfunnsanalyse som ble utarbeidet av Høgskolen 
i Nord-Trøndelag – HiNT – senere fusjonert med Universitetet i Nordland til Nord Universitet (Anne 
Wally Ryan/Espen Carlsson, 2014-2015). 
 
Konklusjonene fra samfunnsanalysen var bakgrunnen for søknaden om å bli med i 
Byregionprogrammets fase 2 (2015-2018). Her ble følgende hovedutfordringer for regionen tegnet: 
 

 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 overordna samhandling) 

 Mangelfull tilgang på kompetent arbeidskraft 
 
Samfunnsanalysen pekte på fire tiltak som kunne gi muligheter for å fremme vekstkraft i regionen: 

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».  

 
Dette dannet grunnlaget for de mål og tiltak som utgjorde søknaden for deltakelse i 
Byregionprogrammets fase 2 om «Utviklingsprogram for byregioner»   
 
 
 
 



1.2. Mål og organisering av Byregionprogrammet, fase 2: 
 
Hovedmål:  
Gjennom utvikling av en moderne infrastruktur skal samspillet i Namsosregionen 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 om deltakelse i Byregionprogrammet fase 2 ble støttet gjennom vedtak i alle 
deltakerkommunene. Innholdet i prosjektet er dessuten forankret i Region Namdals strategiske kart 
og partnerskapsavtalen mellom Region Namdal (alle kommunene) og Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
 
Prosjektorganisering: 
Namsos kommune stod som søker på vegne av Region Namdal som var prosjekteier. 
 
Styringsgruppe: 
Komite for næring i Region Namdal var styringsgruppe for prosjektet i starten. Dette ble etter valget i 
2015 overført til arbeidsutvalget i Region Namdal. 
 
Prosjektledelse: 
Susanne Bratli var prosjektleder i fase 1 og fra oppstart av fase 2 sommeren 2015 og ut året. Fra 1. 
januar 2016 og ut prosjektperioden har Ragnar Prestvik vært prosjektleder. 
 
Samarbeidspartnere: 
Alle kommunene i Namdalen 
Nord-Trøndelag fylkeskommune (fra 01.01.18 Trøndelag fylkeskommune) 
Næringsapparatet i kommunene 
Regionrådene i Namdalen (fra 01.01.18 ble Indre Namdal regionråd og Kystgruppen (Ytre Namdal 
regionråd) nedlagt. Fra samme tidspunkt ble Namdal regionråd – for alle kommunene i Namdalen, 
pluss Osen, opprettet) 
Næringslivet i regionen 
Distriktssenteret/Kompetansesenteret for distriktsutvikling 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (fra 01.01.2016 Nord Universitet) 
Trøndelag Forskning og Utvikling  
 
Aktiviteter/resultater/effekter/økonomi: 
Se egne kapitler om dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Gjennomføring av prosjektet 
 

2.1. Moderne infrastruktur 
 
Tiltak 1:  
 
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. 
 
Hva har vi gjort: 

 Prioriteringene som ble gjort gjennom vedtak i alle kommuner i infrastrukturprosjektet har 
vært førende for arbeidet i samferdselskomiteen og i Region Namdal for øvrig gjennom hele 
prosjektperioden.   

 Gjennom høringsuttalelser til Nasjonal Transportplan, regional transportplan for Midt-Norge 
og fylkesvegplan for Nord-Trøndelag har Region Namdal presentert de regionale prosjektene 
som kommunene gjennom likelydende vedtak har prioritert. Samferdselskomiteen og de 
enkelte partienes folkevalgte har tatt opp behov og prioriteringer med Stortingets 
transportkomite eller fraksjoner i komiteen, og med fylkesrådet og fylkestinget. 

 Gjennom Luftfartsforum Namdal, med representanter fra Region Namdal, vertskommunene 
for flyplassene i Namdalen, fylkeskommunen og næringslivet, har regionen arbeidet 
systematisk for å oppnå bedre regularitet og bedre rutetilbud for å øke trafikktallene og 
dermed styrke våre lokale flyplasser. 

 Samferdselskomiteen har jevnlig oppdatert seg på status i bredbånd- og mobildekning i 
regionen, men hovedarbeidet er gjort i de enkelte kommuner eller i samarbeid mellom 
kommuner.  

 Da byregionene kunne søke om å bli med i Byregionprogrammet, fase 2, pågikk en stor 
diskusjon i Trøndelag om organisering av havnene. Namsos Havn valgte å gå inn i Trondheim 
Havn IKS, mens havnene i Nærøy, Vikna og Leka besluttet å etablere Nord-Trøndelag Havn 
Rørvik IKS. Region Namdal og Byregionprosjektet spilte ingen aktiv rolle i denne runden. 

 
Tiltak 2: 
 
Utvikle ekstern kommunikasjonsstrategi. Politisk samhandling. Bidra i samfunnsdebatten. 
Fremme Namdalens saker overfor myndigheter og ulike samferdselsaktører 
 
Hva har vi gjort: 

 Kommunikasjonsstrategi ble utarbeidet tidlig i prosjektperioden og har vært førende for 
måten Region Namdal har arbeidet og kommunisert på internt og eksternt. 

 Den politiske samhandlinga er ivaretatt gjennom måten Region Namdal har vært organisert 
på – og det politiske samarbeidet har utviklet seg. Ordførersamarbeidet Region Namdal har 
hatt 4-5 årlige samlinger. Det har dessuten vært arbeidet i komiteer med ansvar for de 
viktigste samarbeidsområdene (helse, næring, samferdsel, kompetanse/innovasjon/FoU). 
Ordførerne har vært fordelt på disse komiteene. 

 Arbeidsutvalget, som har bestått av leder pluss lederne i komiteene, har vært styringsgruppe 
for Byregionprogrammet. 

 Mål og tiltak i Byregionprogrammet har i svært stor grad vært identisk med Region Namdals 
mål og tiltak. 



 Mål, tiltak og metoder har vært gjennomgående for alle innsatsområder – ikke bare 
infrastruktur. 

 Region Namdal har uttalt seg i høringer eller i form av medieutspill i aktuelle saker som 
berører hele regionen eller Region Namdals/komiteenes ansvarsområder. Dette gjelder både 
i samferdselssaker, og innenfor de andre områdene Region Namdal har engasjert seg i.  

 Gjennom Region Namdal, arbeidsutvalget, komiteene og Luftfartsforum Namdal er det 
arbeidet bevisst med informasjon til og samtaler med sentrale og regionale 
beslutningstakere. 

 Et stadig bedre regionalt samarbeid – i kombinasjon med endring i politiske og administrative 
strukturer (sammenslåing til ett Trøndelag, kommunereformen, vedtaket i Stortinget om 
avvikling av samkommuneordninga) – gjorde det modent å utrede et stort, felles regionråd i 
Namdalen for å være best mulig rustet som region i framtida. Halvannet års utredningsarbeid 
resulterte i vedtak i 14 kommuner om å opprette Namdal regionråd fra 1. januar 2018. Med 
dette ble også Region Namdal som uformelt samarbeidsorgan nedlagt. Også de to 
regionrådene (Kystgruppen i Ytre Namdal og Indre Namdal regionråd) ble nedlagt fra samme 
dato. Midtre Namdal samkommune blir nedlagt fra 1. januar 2020, mens to nye kommuner 
etableres fra samme dato (Nye Namsos kommune med Namsos, Namdalseid og Fosnes, og 
Nærøysund kommune med Nærøy og Vikna kommuner) 

 
Tiltak 3: 
 
Utvikle gode infrastrukturprosjekter i Namdalen som f.eks. søknader om mobil og 
bredbåndsdekning til post og teletilsynet, regionale utviklingsprosjekter sammen med 
fylkeskommunen. 
 
Hva har vi gjort: 
Det har ikke vært gjennomført konkrete utviklingsprosjekter under dette punktet. Initiativene og 
handlingene har vært knyttet til politiske møter og samtaler for å påvirke nasjonale og regionale 
rammevilkår og prioriteringer. Region Namdal/styringsgruppa har regelmessig blitt oppdatert om 
status. 
 
Tiltak 4: 
 
Bedre kunnskapsgrunnlaget – initiere utredninger og FOU om infrastrukturspørsmål i 
Namdalen 
 
Hva har vi gjort: 
Det har ikke vært initiert eller gjennomført utredninger eller FoU-tiltak i prosjektet. 
 
Tiltak 5: 
 
Gjennomføre erfaringskonferanse for alle kommunestyrene 2 ganger i prosjektperioden 
 
Hva har vi gjort: 

 Det ble gjennomført felles kommunestyre for de 13 kommunene i Region Namdal 5. februar 
2016. Programmet ble delt mellom regionalpolitiske innspill fra nasjonale politikere 
(stortingspresidenten, stortingsbenken fra Nord-Trøndelag), fylkesrådslederen og direktøren 
for Distriktssenteret, en bolk om Byregionprosjektets satsingsområder, og en bolk om behov 
og forventninger til næringsapparatet. 

 Det var i søknaden lagt på til et nytt felles kommunestyremøte mot slutten av 
prosjektperioden. På grunn av nedleggelsen av Region Namdal og opprettelse av Namdal 



regionråd, ble det i stedet gjennomført et omfattende strategiarbeid med besøk og innspill i 
alle kommuner, møter med næringsliv og kunnskapsaktører mfl. Dette endte opp i et felles 
formannskapsmøte for 14 kommuner med avslutning på strategiprosessen, og beslutning om 
den nye Namdalsstrategien. Denne vil være rettesnor for den politiske samhandlinga for hele 
regionen i åra framover og ei tydelig videreføring av de målene og tiltakene som har vært 
nedfelt i arbeidet med Byregionprogrammet.  

 

Resultatmål:  
 
Næringslivet i Namsosregionen har tilgang til infrastruktur som utjevner 
avstandsulempene. 
 
Måloppnåelse: 

 Fokus og innsats har vært rettet mot å påvirke regionale og nasjonale beslutninger. Det er 
dette som utløser igangsetting og gjennomføring av ønskede tiltak innenfor infrastruktur og 
samferdsel. 

 Dette er et langsiktig arbeid. Nasjonal Transportplan rulleres hvert fjerde år – vi opplevde i 
2016/2017 at vårt viktigste infrastrukturtiltak, opprusting av E6 mellom Grong og Nordland, 
ble tatt ut av NTP, og dermed ut av prioritetslista i statsbudsjettet. Men i 2018 er prosjektet 
gitt oppstartbevilgning slik at det kan påbegynnes i 2019. 

 Vårt viktigste prosjekt blant fylkesveger, «laksevegen» mellom Rørvik og Gartland (ved E6), 
fremmes i alle aktuelle sammenhenger, men er så langt ikke kommet inn på prioritetslistene 
som et helhetlig prosjekt. Ved etablering av nye Trøndelag fylke arbeides det nå intenst med 
nye samferdselsstrategier, herunder en ny fylkesvegplan. Regionrådet fronter prosjektet 
sterkt i høringsrundene om de nye strategiene/planene. 

 Rutetilbudet med fly ble betydelig svekket gjennom konsesjonskriteriene som ble satt for 
anbudsrunden for regionale flyruter i 2016/2017 med krav om færre anløp. Dette, og 
ugunstige anløpstider, har gått ut over trafikktallene. Regionen har gjennom Luftfartsforum 
Namdal arbeidet aktivt for å påvirke konsesjonsvilkårene og i neste omgang Widerøe for å 
tilpasse rutetilbudet. Dette medførte et justert rutetilbud på «FOT-rutene» og opprettelse av 
ei kommersiell direkterute mellom Rørvik/Namsos og Oslo fra desember 2017. Dette har ført 
til et nytt oppsving i trafikken. 

 Det gjenstår mye på utbygginga av digital infrastruktur (bredbånd/mobiltelefoni) for å kunne 
si at avstandsulempene er utjevnet. Kommunene har stort sett arbeidet enkeltvis med dette, 
men det er sterkt ønske om større regionalt engasjement for at alle skal sikres 
tilfredsstillende nett. 

 

2.2. Koordinering og profesjonalisering av næringsapparatet 
 
Tiltak 1: 
 
Bedre samhandlinga mellom 13 kommuner og de mange aktørene som driver på 
næringsutviklingsområdet. Bedre samhandling i et trippel helix-perspektiv gjennom 
nettverksbygging og arenabygging. 
 
Hva har vi gjort: 

- Samfunnsanalysen slo fast at næringsutviklingsaktørene utgjør et svært fragmentert og 
uoversiktlig bilde, som gründere og bedrifter har vanskelig for å forholde seg til – med mange 
mulige «dører» og uklar ansvars- og rollefordeling. Samspill som eksisterer i varierende grad  
mellom den kommunale førstelinjetjenesten og andre aktører, og kvaliteten i dette de 



tjenestene som ble levert, var en av faktorene som kom fram i samfunnsanalysen. Her ble 
det også påpekt at kommunene har organisert sin førstelinjetjeneste nokså ulikt.   

- Prosjektleder gjennomførte ei kartlegging blant utøverne av den kommunale 
førstelinjetjenesten innenfor næring og landbruk for å få et overblikk over kompetanse, 
oppgaver og egen vurdering om oppgaver og roller. Det var svært god respons på 
kartlegginga. Kartlegginga samsvarer godt med funnene i samfunnsanalysen. 

- Resultater av kartlegginga ble presentert for kommunal førstelinjetjeneste og andre 
næringsutviklingsaktører i en egen konferanse (desember 2016). 

- Prosjektleder har i tillegg initiert og gjennomført ei fagsamling for næringsapparatet i 
kommunene (februar 2017), og gjennom begge disse samlingene registrert et ønske/behov 
om nettverk for medarbeiderne. Gjennom etablering av Namdal regionråd er et nytt 
rådmannsforum gitt ansvar for å etablere og drive fagnettverk innenfor ulike kommunale 
arbeidsområder  

- Parallelt har det pågått utviklingsarbeid mellom førstelinjen og andre aktører i flere 
kommuner, og etablert samarbeidsforum for å følge opp strategier og utviklingsplaner.  

- I prosjektperioden er det også etablert et bedre og mer systematisk samarbeid mellom de 
store næringsforeningene, Skogmo Industripark, Namdalshagen og andre aktører. 

 
Tiltak 2: 
 
Øke samhandlingen med næringslivet og mellom ulike næringslivsaktører gjennom å 
legge til rette for møteplasser 
 
Hva har vi gjort: 

- Som nevnt i forrige tiltak er det etablert noen samarbeidsforum uavhengig av prosjektet, 
men kanskje påvirket av fokuset på at næringslivets hjelpeapparat har vært fragmentert og i 
noen sammenhenger lite samarbeidsorientert. Prosjektleder har deltatt i et nytt 
samarbeidsforum med alle de viktigste næringslivshjelperne i Midtre Namdal. 

- Gjennom kompetanse- og rekrutteringsfokus i Region Namdal/Byregionprogrammet har 
næringslivets samarbeidsorganer, hjelpeapparatet for næringslivet, 
utdanningsinstitusjonene, Nav og flere andre vært trukket inn i flere ulike sammenhenger. 
Regionrådet er blitt utfordret på å ta en koordinerende rolle for kompetanse og rekruttering i 
Namdalen, og har etablert et årlig kompetanseforum som er bredt sammensatt. 

 
Tiltak 3: 
 
Øke kunnskap og kompetanse gjennom: 
o Deling av kunnskap 
o Seminarer, kurs 
o Utdanning (HiNT) 

 
Hva har vi gjort: 

- Gjennom Partnerskap Namdalen, som består av alle kommunene i regionen, Nord 
Universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), pågår et løpende utviklingsarbeid for 
å definere kompetansebehov og dekke disse gjennom utdanningstilbud i regionen.  

- Partnerskapet har også som formål å stimulere til kunnskap som kan bidra til å forsterke 
eksisterende og utviklenytt næringsliv. 

- Fra 1. januar 2016 ble Høgskolen i Nord-Trøndelag fusjonert med Universitetet i Nordland til 
Nord Universitet. Etter dette har det vært gjort et betydelig arbeid med å tydeliggjøre 
regionens behov og forventninger overfor det nye universitetet, og skape et sterkt campus 
(Campus Namdal) som dekker kompetansebehovet for hele regionen. 



- Etablert samarbeid med andre samfunnsaktører gjennom Kompetanseforum Namdal. Målet 
er å koordinere ulike aktører og tiltak for å oppnå helhetlig innsats på kompetanse- og 
rekrutteringsfeltet i regionen. De videregående skolene, Sykehuset, Nav, næringslivets 
samarbeidsorganer mfl. er også svært delaktige i dette samarbeidet.   

- Region Namdal ble tatt ut til å være pilot i regional kompetansekartlegging som grunnlag for 
Trøndelag fylkeskommunes strategi for kompetanse og arbeidskraft høsten 2017. Namdalen 
arbeider for å få fortsette pilotstatusen også i utvikling og gjennomføring av den trønderske 
strategien – og handlingsplanen. 

 
 

Resultatmål:  
 
Et koordinert og profesjonelt næringsapparat i regionen som næringslivet kjenner og 
vet hvordan de kan nytte seg av. 

 
Status: 
Kommunene organiserer næringsapparatet sitt svært ulikt: 

- Midtre Namdal samkommune (Namsos, Overhalla, Fosnes og Namdalseid kommuner) har 
felles utviklingskontor 

- Tre kommuner i Ytre Namdal (Nærøy, Vikna, Leka) er organisert gjennom eget 
utviklingsselskap (Næring i Ytre Namdal – NYN) 

- Lierne kommune (omstillingskommune) har eget næringsselskap (Lierne Utvikling) 
- Mange kommuner (Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong) har egen næringssjef-

/konsulent-/rådgiver i egen stab 
- Flatanger kommune kjøper førstelinjetjeneste fra innovasjons- og utviklingsselskapet 

Proneo (anbud). 
 
I tillegg har Namdalen en næringshage – Namdalshagen – som er et innovasjons- og utviklingsselskap 
for Namdalen i samspill med private og offentlige aktører. 
 
I regionen er det også noen sammenslutninger som jobber for å fremme næringsinteressene; to 
store næringsforeninger (Namsos næringsforening og Namdalskysten næringsforening), samt noen 
industri- og næringsparker: Skogmo Industripark (Overhalla), Joma næringspark (Røyrvik) og 
Havbruksparken (Flatanger) – dessuten sterke marine/maritime miljøer i Ottersøy og Rørvik. 
 
Måloppnåelse: 
I løpet av prosjektperioden er det ikke gjort noen vesentlige organisasjonsmessige endringer, men 
det har vært mye fokus på bedre samordning og samspill mellom ulike aktører. I Midtre Namdal er 
det for eksempel etablert ei gruppe med ulike aktører som regelmessig oppdaterer hverandre og 
fordeler ansvar i oppfølginga av Utviklingsplanen for Midtre Namdal (Utviklingskontoret, Skogmo 
Industripark, Namsos næringsforening, Namdalshagen, Nord Universitet, Olav Duun videregående 
skole, Namdal regionråd).  
 
I Ytre Namdal har NYN gått over fra å være et utviklingsprosjekt til et permanent, interkommunalt 
næringsselskap. Ustabil bemanning har ført til noe lav aktivitet i perioder. 
Nedlegging av Indre Namdal regionråd har endret samarbeidsformene i denne delen av stor-
regionen. Felles for kommunene, er at de fleste har egne næringskonsulenter. 
 
Ved sammenslåing av trøndelagsfylkene har det vært mye fokus på distriktsvirkemidler, som har vært 
forvaltet nokså ulikt i Sør- og Nord-Trøndelag. Mens Sør-Trøndelag i stor grad har kanalisert sine 
distriktsvirkemidler gjennom næringshagene, har Nord-Trøndelag kanalisert sine midler gjennom 



kommunale og regionale næringsfond. Dette har vært viktige «såkornmidler» for enkeltkommunene 
og for næringsapparatets betydning for oppstartbedrifter og mindre tiltak i bedriftene – mens 
Innovasjon Norge og fylkeskommunens tilskuddsordninger har vært viktigst for større satsinger. I 
tillegg har Namdalshagen forvaltet midler fra Siva-systemet. 
 
Politikerne i Region Namdal har vært varsomme med å gå inn i diskusjon med enkeltkommuner om 
organisering av disse tjenestene til tross for samfunnsanalysens tydelige beskrivelse av et 
fragmentert og lite samordna offentlig næringsapparat.  
 
Kommunereformen, som omfatter Nye Namsos (Namsos, Namdalseid, Fosnes) og Nærøysund 
(Nærøy og Vikna) vil sannsynligvis medføre noen endringer i organisering av næringsapparatet, men 
disse er ikke avklart når ByR avsluttes. Dessuten vil endringene ikke være et resultat av ByR, men av 
kommunereformen.  
 
Allsidig og bredt sammensatt kompetanse, tilgang på virkemidler og muligheter til å løfte større 
prosjekter er argumenter for større enheter. Men bedrifter og enkeltaktører kan åpenbart kan ha 
fordeler av nærheten man oppnår i mindre kommuner. Samtidig er det fare for at kommunale 
næringskonsulenter lett kan bli «oppspist» av andre kommunale oppgaver (saksbehandling og 
forvaltningsoppgaver).  
 
Utfordringa framover vil være å sikre at den kommunale førstelinjetjenesten – i samarbeid med 
andre aktører – har kraft og mulighet til å drive aktiv samfunns- og næringsutvikling og ikke 
begrenses til å være et serviceapparat/sekretariat. 
 
 

2.3. Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene 
 
Tiltak 1: 
Utvikle regionale strategier for utvikling av 
o Havbruk 
o Vind og vannkraft 

o Utvinning av mineraler 
o Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat 
o Effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet. 
 
Hva har vi gjort: 
I prosjektperioden har alle de fem områdene vært gjenstand for drøfting eller tiltak i regionen. 
Region Namdals rolle har vært begrenset, og vanskelig å definere for noen av områdene, mer 
åpenbar i andre. 
 

a) Havbruk 
I 2014 ble behovet for samordning av planverk drøftet i et møte i Region Namdal. Det offenlige 
initiativet er lettest å ta ut gjennom forvaltning og tilrettelegging. Høsten 2016 ble det gjennomført 
en workshop om kystsoneplanlegging i Rørvik med om lag 40 deltakere fra mange relevante 
instanser. Konklusjonen i workshopen var at det var ønskelig og nødvendig å komme i gang med en 
felles kystsoneplan for alle kommunene med kystlinje i Namdalen. 
 
I 2016/2017 ble det gjennomført et forprosjekt med disse kommunene – som endte med kommunal 
behandling i samtlige kommuner om deltakelse i prosjektet. Samtlige kommunestyrer gikk, etter noe 
tilpasning av grunnlaget, inn for å bli med – og et toårig prosjekt ble igangsatt fra januar 2018. Fire 



kommuner på Fosen deltar også i prosjektet, som finansieres med midler fra alle deltakende 
kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Det er også søkt om prosjektmidler (skjønnsmidler) 
gjennom Fylkesmannen i Trøndelag. Totalt budsjett: 3,9 millioner kroner. Styringsgruppa består av en 
person fra hver kommune, fortrinnsvis ordførere og administrativt tilknytta Namdal regionråd. 
 
 

b) Vann- og vindkraft 
Under fase 1 av Byregionprogrammet og oppstarten av fase 2 (2014/2015) var det stort fokus på 
etablering av vindkraftanlegg, ikke minst i Midt-Norge. Både i innlandet og på kysten er det gode, 
naturgitte forhold for vindkraftproduksjon. Mange prosjekter ble lansert av ulike utbyggingsaktører, 
men i starten av fase 2 ble antall aktuelle prosjekter sterkt redusert. I Namdalen sto man igjen med 
noen få mulige prosjekter. Innlandsprosjekter ble politisk uakseptabele, mens prosjekter på kysten i 
varierende grad har vært omstridt av miljømessige grunner.  
 
Region Namdal har ikke hatt noen rolle i disse prosjektene, men hadde fornybar energi og framtidige 
energibehov- og muligheter som tema for sommermøtet i Rørvik i 2017.  
 
Når det gjelder vannkraft, er Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) eier av så å si all 
vannkraftproduksjon i tidligere Nord-Trøndelag – med fylkeskommunen som eneeier. Overskudd fra 
selskapet har vært brukt til samfunnsutvikling i fylkeskommunen. Ved sammenslåing av 
trøndelagsfylkene ble det besluttet at kommunene i tidligere Nord-Trøndelag skulle overta 
eierskapet. Region Namdal tok en aktiv rolle i diskusjonene om hvordan eierskapet skulle forvaltes og 
hvilke kriterier som skulle gjelde for eierskap og overskuddsdeling. 
 
NTE har flere utbyggingsprosjekter i åra framover, hovedsakelig for å oppgradere eksisterende 
anlegg, men også noen nye, mindre prosjekter. 
 
 

c) Mineraler  
Region Namdal har støttet det prosjektet som er initiert og gjennomført av Indre Namdal regionråd 
med finansiering fra blant annet Nord-Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet har kartlagt 
forekomstene av mineraler på steder der det tidligere har vært gruvedrift, og andre felt med kjente 
forekomster. Prosjektet har gjennomført spesifikke seismiske undersøkelser ved bruk av helikopter 
av restforekomster og nye forekomster av mineraler i Skorovatn. Undersøkelsene bekrefter 
antakelser om betydelige restforekomster av mineraler, men ikke mineral-art og renhet. 
 
Resultatene fra disse undersøkelsene tilsier at det kan være grunnlag for gjenopptakelse av 
gruvevirksomhet etter kobber/sink – eller ny virksomhet – både i Skorovatn, Joma/Hudningsvatnet, 
Skiftesmyr/Godejord, Stekenjokk (Sverige) og Gjersvik, kalkstein på Kongsmoen og aplitt i 
Finnvolldalen i Namsskogan.  
 
I prosjektet har både Nord-Trøndelag fylkeskommune, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og 
Sintef i stadig sterkere grad vært involvert. For å komme videre med prosjektet må det skaffes 
investorer som kan sikre at det først gjennomføres kjerneboringer som fastslår 
mineralsammensetning- og renhet i forekomstene. Deretter finansiere oppstart av ny gruvedrift. 
Dette er et langsiktig arbeid som betinger både betydelig kapitaltilgang, gode 
lønnsomhetsperspektiver og kompetanse.  
 
Etter dårlige markedsforhold og nedlegging av gruvedrifta de fleste steder, oppleves nå en mangel på 
nasjonal satsing og samordning på mineralfeltet, og svekkelse av kompetansen. 
 



Region Namdal/Byregionprosjektet har regelmessig fått oppdatering om status i prosjektet og har 
hatt ambisjon om å gjennomføre en transport- og/eller ringvirkningsanalyse. Dette er besluttet 
innlemmet i neste fase av selve mineralprosjektet – i regi av styringsgruppa. I sørlige deler av 
Trøndelag har det gjennom flere hundre år vært gruvedrift. Gruvekommunene og fylkeskommunen 
har vist stor interesse for å samle alt i et stort, trøndersk prosjekt for å klarlegge muligheten for å 
restarte mineralaktiviteten i regionen.  
 
 

d) Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat 
Visit Namdalen SA, som er destinasjonsselskap for reiselivet i Namdalen – og har reiselivsbedrifter og 
kommuner som medlemmer, tok i 2015 på seg å skape en regional utviklingsarena for utnyttelse av 
naturressursene gjennom forprosjektet «Opplevelsesnæring knyttet til natur og mat». Høsten 2016 
ble det levert et forprosjekt med navnet «Opplev en smak av Namdalen». I dette forprosjektet var 
det foreslått å gå videre med et hovedprosjekt for å iverksette de tiltakene som ble foreslått i 
forprosjektet. 
 
Ettersom kommunene, som eiere i Visit Namdalen SA, parallelt ønsket en omfattende 
organisasjonsgjennomgang for å vurdere eierskap, innflytelse, bemanning og driftsform i selskapet, 
ble hovedprosjektet til «Smak av Namdalen» stilt i bero og er fremdeles ikke realisert. Selskapet ble 
reorganisert fra 1/1-2018 med sterkere kommunal finansiering og innflytelse. Selskapet har fram til 
reorganiseringa ikke hatt egne ansatte, men leid daglig ledelse fra Midtre Namdal samkommune 
utvikling, som er fire kommuners nærings- og utviklingsapparat. 
 
Omorganiseringsprosessen bidrar også til at evnen og muligheten selskapet har for å ivareta 
ambisjonene i forprosjektet med natur og mat, er styrket. Visit Namdalen SA har i første halvår 2018 
gjort forberedende arbeid for å komme i gang med hovedprosjektet. Behovet for å opptrappe 
satsinga på natur og mat, er tydeliggjort vesentlig gjennom den generelle satsinga på dette innen 
reiselivet, og den store satsinga som er gjort i Trøndelag for å styrke fokuset på, og posisjonen, 
Trøndelag har som matregion. 
 
 

e) Effektivt skogbruk og lokal utnyttelse av råstoffet. 
Skogpådriverprosjektet som ble igangsatt i februar 2014, ble sluttført i juni 2017 i samsvar med 
handlingsplaner og finansiering. Prosjektet har hatt base i Grong med ca 2,5 årsverk. Indre Namdal 
regionråd har drevet prosjektet på vegne av Region Namdal. Prosjektet har hatt som hovedmål å 
«…øke aktiviteten og verdiskapinga i skognæringa i Namdalen med hovedfokus på aktivitetspådriving 
og veiledning rettet direkte mot den enkelte skogeier». 
 
I sluttrapporten for prosjektet framgår det at målet om at aktivitetspådriving og veiledning skal 
fremme økt aktivitet og verdiskaping i skognæringa, har vært vellykket. Prosjektet har lagt stor vekt 
på å gi skogeierne, spesielt nye som er rekruttert, økt kunnskap om skogbrukets verdi og hvordan 
skogen skal skjøttes. Herunder både planting, ungskogpleie, tynning, infrastruktur og avvirkning. 
Prosjektet har ellers lagt ned betydelig innsats i planlegging av nye skogsbilveger, som fremmer hogst 
i nye områder. Betydninga av tre som bygningsmateriale, nye anvendelsesmuligheter for tre og 
større lokal verdiskaping basert på skogen som råvareleverandør, har også hatt fokus i prosjektet. 

Ved avslutning av pådriverprosjektet ble det utarbeidet et forprosjekt for nytt skogprosjekt med 
samme bemanning og fokus på en del av de samme satsingene. Det nye prosjektet ble igangsatt i juni 
2017 med finansiering fram til 2019.  

Skognettverkene, Fylkesmannen og andre samarbeidspartnere i Trøndelag har besluttet å gå i gang 
med et større prosjekt for alle skognettverkene i regionen med de samme intensjonene: 



«Aktivitetsfremmende skogpådrivere i en grønn framtid. Skogpådriverpilot i Trøndelag 2019-2024». 
Dette prosjektet vil på svært naturlig vis overta og videreføre det arbeidet som er gjort i de 
foregående prosjektene, og understreker at de målene og tiltakene som er gjennomført, har vært 
riktige og nødvendige. 

 
Tiltak 2: 
Bedre samhandlinga mellom næringsaktørene gjennom å tilrettelegge for 
møteplasser/arenaer for kompetanse og erfaringsutveksling 
 
Hva har vi gjort: 
På generell basis har Byregionprosjektet initiert og gjennomført samlinger og samhandling med 
større, overbyggende aktører (næringsforeninger, næringsselskaper mv) og deltatt i andre, felles fora 
med disse.  
 
I de initiativene som er gjort fra prosjektets side, har det rekruttering og kompetanse hatt 
hovedfokus. Erkjennelsen av at mange aktører lager gode prosjekter til egennytte, men at det har 
vært dårlig kunnskap om hverandre – og dårlig samhandling, har ført til etablering av 
Kompetanseforum Namdal, der regionrådet skal ha det koordinerende ansvaret. Dette forumet har 
som formål å sike bedre samordning og sette i gang systematiske rekrutterings- og kompetansetiltak 
som utfyller hverandre. Ett av målene er å oppnå bedre samsvar mellom behov og kompetansetilbud 
i regionen. 
 
På de områdene som har hatt fokus i Byregionprogrammet (bedre utnyttelse av naturressurser) har 
samhandlinga med næringsinteressene vært knytta til de enkelte områdene. Aktuelle næringsaktører 
og sammenslutninger er involvert i kystsoneplanlegging (havbruk) mat- og natur som basis for 
opplevelser (reiselivet) og økt aktivitet og verdiskaping i skogbruket (skogpådriverprosjektet). Under 
temaene vind- og vannkraft og mineraler har samhandlinga vært mer retta mot andre offentlige 
myndigheter og forsknings- og utviklingsaktører. 
 
 
Tiltak 3: 
Initiere utviklingsprosjekter i disse næringene gjennom kunnskapsøking til aktørene med 
tanke på klyngeledelse 
 
Hva har vi gjort: 
Det er ikke gjort konkrete tiltak retta mot klyngeledelse. Men det har vært aktiv dialog og samspill 
med den av næringsklyngene som har vært mest aktive og som er kommet lengst i klyngetenkning; 
Skogmo Industripark. I løpet av prosjektperioden har det i denne industriklyngen vært betydelig 
vekst både i omsetning og antall arbeidsplasser. 

 
Kunnskapen om og erfaringene fra deres arbeid er viktig å formidle og ta med seg inn i andre mulige 
klynger i regionen. 
 
 
Tiltak 4: 
Bedre kunnskapsgrunnlaget – gjennom å initiere utredninger og FOU om naturbaserte 
næringer. 
 
Hva har vi gjort: 
Hvert enkelt av de underprosjektene som er gjennomført eller er under gjennomføring (skog, 
mineraler, reiseliv, kystsoneplanlegging, bioøkonomi) har vært kunnskapsbasert. I Partnerskap 



Namdal har regionen/kommunene hatt et tett og godt samarbeid om felles utfordringer. 
Bioøkonomi-strategien for regionen er et resultat av dette samarbeidet.   
Nord Universitet har vært tilknytta arbeidet med kystsoneplan som deltakere og rådgivere med plass 
i referansegruppe 
 
Trøndelag Forskning og Utvikling har utført forprosjektet om bioøkonomi på bestilling fra 
Partnerskap Namdal. 
 
Sintef og Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har vært tett påkobla arbeidet med kartlegging og 
analyse av mulighetene for mineralutvinning. Det har vært en intensjon å lage ringvirkningsanalyse 
og/eller vurdering av transportløsninger for potensiell ny mineralutvinning – dette er stilt i bero fra 
regionrådets side, men ledelsen i mineralprosjektet er oppfordret om å legge dette inn som 
elementer i neste fase av prosjektet. 
 
Innen reiseliv er det gjort utredning i samarbeid mellom Visit Namdalen og Region Namdal om 
framtidig organisering av reiselivsnæringa i regionen. Denne bygger på tilgjengelig kunnskap 
innhentet av andre. 
 
Det er ikke gjennomført konkrete FoU-prosjekter i Byregionprogrammets regi. 
 

 
Resultatmål:  
 
Få på plass nærings-/utviklingsarenaer innenfor 2 av de naturbaserte næringene. 
 
Måloppnåelse: 
Det er etablert utviklingsprosjekter og samarbeidstiltak innenfor  

- Havbruk (eget prosjekt, kystsone) 
- Reiseliv (eget prosjekt, pluss utredning og nært samarbeid med Visit Namdalen om 

organisering av reiselivet i regionen) 
- Skog (eget prosjekt, pådriverprosjekt) 
- Mineraler (eget prosjekt, kartlegging forekomster) 

 
 
 
 

3. Effekt av prosjektet 
 
Mål:  
På lang sikt skal dette prosjektet føre til at Namsosregionen er en attraktiv region som klarer å ta 
del i den veksten som landet for øvrig har. Dette gjelder både økonomisk vekst og med tanke på 
befolkningsvekst. 
 
Måloppnåelse: 
Eksakte effekter av prosjektet er vanskelig å rapportere ettersom mange virkninger er ikke målbare. 
 
Prosjektets mål har vært å øke regionens attraktivitet for å kunne ta vår del av veksten i landet for 
øvrig. Her må det tas forbehold om hva som er effekter av prosjektet, og hva som er effekter av den 
generelle samfunnsutviklinga.  
 



Parameter for vekst: 
 

a) Folketall 
 
Her tar vi med folketallsutviklinga i kommunene, fylket/regionen og landet i prosjektperioden, tilgang 
på arbeidsplasser og verdiskaping/omsetning i bedriftene. 
 

Kommune/folketall 1/1-2015 1/4-2018 Endring nom. og prosent 

Namsos 13.026 13.115 +89 (+0,68) 

Fosnes 630 614 -16 (-2,5) 

Flatanger 1119 1107 -12 (-1,07) 

Namdalseid 1644 1584 -60 (-3,6) 

Overhalla 3751 3853 +102 (+2,7) 

Grong 2489 2409 -80 (-3,2) 

Høylandet 1252 1265 +13 (+1.03) 

Lierne 1394 1371 -23 (-1,65) 

Røyrvik 475 477 +2 (+0,42) 

Namsskogan 892 909 +17 (+1,9) 

Leka 574 576 +2 (+0,35) 

Nærøy 5081 5128 +47 (+0,92) 

Vikna 4363 4523 +160 (+3,67) 

Namdalen samla 36.690 36.931 +241 (+0,65) 

Trøndelag 445.785 459.650 +13.865 (+3,1) 

Norge 5.165.802 5.302.778 +136.976 (+2,65) 

Kilde: SSB 
 
Folketallet i Namdalen har økt med 0,65 prosent på de tre åra i prosjektperioden – men det er en 
tydelig lavere vekst enn i Trøndelag og Norge. Dette samsvarer med en langvarig utviklingstrend, 
men det positive er at det totalt er vekst. De fire største kommunene har vokst mest i antall og 
prosent, og regionbyen Namsos har en vekst som tilsvarer den samla veksten i regionen.  
Fem av 13 kommuner har reduksjon i folketallet. En direkte årsak til den store nedgangen i Grong, er 
sannsynligvis at kommunen i særklasse er mest påvirket av endring i mottak av flyktninger og 
nedlegging av asylmottaket i kommunen. 
Veksten i Nærøy, Vikna og Overhalla knytter seg til en betydelig vekst i næringslivet i disse 
kommunene. 
 
 

b) Arbeidsplassutvikling i Namdalen     
         

 Ant. sysselsatte m/arbeidssted i kommunen   

Kommune 
2015 
tot 

Off. 
2015 

Priv. 
2015 

2017 
tot 

Off. 
2017 

Priv. 
2017 Endr. 2015-17 

       Antall Prosent 

Namsos 6804 2938 3866 6868 3017 3852 64 0,9 

Namdalseid 613 254 359 616 244 371 3 0,16 

Flatanger 527 179 348 553 163 388 26 4,9 

Fosnes 237 110 127 229 109 121 -8 -3,3 

Overhalla 1466 433 1033 1606 468 1140 140 9,5 

Grong 1111 541 570 1181 590 590 70 6,3 

Lierne 591 234 357 612 245 369 21 3,5 



Røyrvik 208 100 108 186 109 77 -22 -10,6 

Namsskogan 382 163 219 401 169 231 19 4,9 

Høylandet 506 231 275 525 241 284 19 3,7 

Nærøy 2011 677 1334 2018 626 1394 7 0,3 

Leka 229 84 145 269 95 173 40 17,4 

Vikna 2397 675 1722 2597 700 1897 200 8,3 

         

 17082   17661   579 3,4 
 
Kilde: KommuneProfilen/SSB 
 
 
Denne oversikten viser antall arbeidsplasser i de ulike kommunene, uavhengig av arbeidstakernes 
bosted. Utvikling i antall arbeidsplasser er påvirket av mange faktorer som 

- sysselsettingsgrad/ledighet 
- hvor mange av de sysselsatte som også bor i kommunen 
- pendling inn og ut av kommunen 
- utviklingstrekk i næringer 
- alderssammensetting i befolkninga 
- nyetablering og avvikling av virksomheter 
- miljø for utvikling og ekspansjon  

 
På alle disse områdene er det ulikhet mellom kommuner. Vi ser at antall sysselsatte/arbeidsplasser 
ikke følger utvikling i folketall i alle kommuner, men de kommunene som øker sterkest i antall 
innbyggere har også størst vekst i antall sysselsatte. Gjennomgående er det positiv utvikling i 
sysselsettinga og sterkere vekst i antall sysselsatte enn i folketall. 
 
For de kommunene som inngår i Byregionprogrammet, er antallet helt ledige redusert med 141 
personer fra juli 2015-juli 2018. Dette påvirker selvsagt også det totale sysselsettingsbildet. 
 
Nav gjennomfører årlige bedriftsundersøkelser som er brutt ned på fylker og regioner. 1.168 
bedrifter har besvart undersøkelsen i 2018 – dette utgjør om lag 80 prosent av kontaktede bedrifter.  
Arbeidsmarkedsregionen Namdalen sysselsetter i underkant av 18.000 arbeidstakere. Disse gir svar 
på noen historiske tall for sysselsetting, og måler også forventninger om behov i kommende år.  
 
For Trøndelag beskrives i rapporten for 2018 at hver fjerde trønderske bedrift forventer en økning i 
antall sysselsetting det kommende året, mens sju prosent forventer nedgang – en nettoforventning 
på 16 prosent.  
 
15 prosent av bedriftene i Namdalen svarer at de forventerøkt bemanning i 2018, mens fire prosent 
forventer færre ansatte. Nettoforventning: 11 prosent – to prosent lavere enn året før, og noe lavere 
enn for hele Trøndelag. Regionen som helhet kjennetegnes ved «moderat optimisme og er det 
området i Trøndelag som har høyest andel bedrifter som forventer stabil sysselsetting» 
 
 

c) Utviklingstall (vekst) i næringslivet 
Sparebank 1 SMNs analyseavdeling utarbeider årlige konjunkturbarometer som beskriver 
utviklingstrekk og forventninger i næringslivet brutt ned på regioner og bransjer. 
 
Konjunkturbarometeret for hele Midt-Norge for 2017 (utarbeidet april/mai 2018) beskriver: 

- Større optimisme enn på seks år 



- Forventning til sysselsetting øker, mest i tidligere Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, mens 
det er noe nedgang i forventningene i tidligere Nord-Trøndelag (det forventes økning i 
sysselsetting, men redusert omsetning og lønnsomhet). 

- En av tre bedriftsledere tror på økte investeringer neste år. Dette er litt lavere enn 
landsgjennomsnittet. 

 
Barometeret for regionene i Midt-Norge er for 2015 og 2016 brutt ned på namdalsnivå, mens 2017-
tallene offentliggjøres i november).  
 
Her er noen nøkkeltall for Namdalen i 2016: 
Omsetningsvekst: 10,8 prosent (nest størst vekst av regionene i Midt-Norge) 
Driftsmargin: 10,6 prosent (nest høyest i Midt-Norge) 
Andel negativt driftsresultat: 33,3 prosent (lavest i Midt-Norge) 
Andel negativ egenkapitalandel: 11,8 prosent (lavest i Midt-Norge) 
(Kilde: Bisnode, SSB) 
 
Omsetninga til de 10 største bedriftene i Namsos økte med 14,3 prosent fra 2015 til 2016, mens 
driftsmarginen økte med 3,3 prosent. For hele Namdalen økte omsetninga for de 10 største 
bedriftene med 9,7 prosent fra 2015 til 2016, mens driftsmarginen økte med 15,3 prosent.  
 
Av kommunene er det Vikna kommune som samlet har størst omsetning i sine aksjeselskaper med 
6,8 mrd. kroner, bedriftene i Namsos omsetter for 5,7 mrd. kroner og i Overhalla 2,4 mrd. kroner. 
 
Konjunkturbarometeret presenterer sterk vekst i forbrukslån og et økende antall inkassosaker som 
det utviklingstrekket som gir størst bekymring ved siden av en potensiell reduksjon i boligprisene og 
et mulig økt rentenivå. Alle disse faktorene gjør noe med forbruket og betalingsevne og påvirker 
omsetninga i varehandelen. 
 
I vurderinga av bransjer i tidligere Nord-Trøndelag er det sysselsettingsvekst i offentlig tjenesteyting, 
bygg og anlegg og jordbruk. I omsetning er det positiv utvikling for havbruk og landbruk. 
Havbruksnæringa gir et betydelig bidrag til verdiskapinga med særlig høy vekst i Namdalen og stabile 
resultater over flere år. Fra 2016 til 2017 økte driftsmarginen fra 17,5 til 26,7 prosent. Også 
fiskerinæringa hadde sterk omsetningsvekst med 9,5 prosent i 2016. 
 
For hele Midt-Norge hadde havbruk størst vekst i verdiskaping, fulgt av fiskeri, eiendom/prosjekt og 
kraft. 
 
 

d) Kvalitative effekter som ikke er målbare: 
 

- Effekten av god politisk samhandling i regionen 
- Effekten av bedre tillit mellom aktører  

 
Gjennom prosjektperioden har den politiske samhandlinga i regionen blitt tydelig bedre – og er blitt 
lagt merke til utad. Namdalen har satt seg selv på kartet ved å tale med en stemme i viktige saker for 
regionen. Ordførerne har hyppig samlet seg om uttalelser og innspill i saker av regional betydning. 
Region Namdal har praktisert konsensus som forutsetning for å uttale seg, og i Namdal regionråd er 
konsensus med reservasjonsrett nedfelt i vedtektene. Inntil to kommuner kan reservere seg mot 
fellesbeslutninger.  
 



Det har vokst fram en samarbeidskultur som tilsier at ordførerne i regionsamarbeidet strekker seg 
langt for å oppnå enighet. Det er klima for å løfte fram og gi støtte i saker som gagner andre 
kommuner mer enn det gagner egen kommune. 
 
Disse forholdene blir drøftet i den kvalitative analysen «Geografi og tillit som bindemiddel i regional 
samhandling. Region Namdal, fra ytterst til innerst - bokstavelig talt» (Anne Wally Ryan, Nord 
Universitet, september 2018).  
 
Nettopp denne samhandlingskulturen og tilliten ordførerne imellom har vært en helt avgjørende 
faktor for at spørsmålet om å etablere et nytt, stort regionråd for hele Namdalen kunne 
gjennomføres svært raskt og uten konflikt. 
 
Gjennom etablering av regionrådet er samarbeidet mellom alle kommunene i Namdalen forsterket 
betydelig og er blitt formalisert. Rådmennene har etablert sitt eget forum (de har aldri hatt 
samarbeidsorgan som dekker hele Namdalen tidligere). Rådmennene har som hovedmål å 
samhandle om forvaltning og tjenester og vil etablere fagnettverk og andre samarbeidsorganer som 
styrker dette.  
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