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Vi kaller med dette inn til årsmøte i partnerskapssamarbeidet mellom kommunene i Namdal regionråd,
Nord universitet og TFoU. Årsmøtet arrangeres ved Nord universitet, Namsos i auditorium Folda.
Formålet med møtet er beskrevet i Partnerskapsavtalen.
1. Velkommen ved kst rektor Hanne Solheim Hansen
2. Studiestedsstrukturprosjektet i Nord universitet
• Status i prosjektet
• Informasjon om høring
• Innspill og diskusjon
Status forprosjekt «Bioøkonomi Namdalen»
3. Oppsummering av aktiviteter i 2018
4. Prioritering av arbeidsoppgaver 2019
5. Regnskap og budsjett
6. Oppsummering og avslutning
Det serveres kaffe ved oppmøte og lunsj ca kl. 1130. Partnerskapsmøtet antas å vare til ca kl. 1300.
Deretter følger møte i Namdal regionråd (Ragnar sender sakliste til dette)
Vi vil gjerne ha en oversikt over hvem som kommer til å delta. Det er fint om dere bruker «godtafunksjonen» i outlook og melder fra så fort som mulig!
Vel møtt!
Hanne Solheim Hansen
Kst rektor.(sign)
Aina E. Hildrum
Studiestedsleder Namsos

Sak 3

Oppsummering av aktiviteter 2018

Partnerskapet har som praksis å synliggjøre forrige års aktiviteter på årsmøtet. Denne gang
forsøkes en mer skjematisk tilnærming for å få en bedre oversikt over hva det arbeides med
over tid innenfor de ulike satsingsområdene i avtalen (se nederst i saken).
2017/2018 var preget av flere strukturprosesser både i kommunene og i Nord universitet.
Både arbeidet med kommunereformen og strukturreformen i høyere utdanning vil ha stor
betydning for utvikling av Namdalsregionen i framtida. Formålet i Partnerskapsavtalen
framstår fremdeles særs aktuell, og diskusjoner som omhandler strategier med tanke på
kompetanseutvikling og vekstkraft i kommuner og universitetet i en omskiftelig tid, har hatt
fokus.
Nord universitet er inne i sitt tredje år og er et relativt nytt universitet som har vært preget
av arbeid med å sette en ny organisasjonen etter fusjonen. Dette har nok medført et større
fokus på «det indre liv» enn vanlig. Men med alle fakulteter og ledelse på plass vil dette
kunne endre seg i tida framover. Partnerskap Namdalen skal bestå og videreutvikles i Nord
universitet og daglig ledelse av partnerskapet ble fra 2017 lagt til studiestedsleder ved Nord,
Namsos.
I november 2017 ble også Namdal regionråd stiftet. Det endrer ikke arbeidsmodellen i
partnerskapet, men formalitetene i partnerskapsavtalen ble endret i fjorårets årsmøte slik at
gjeldende partnerskapsavtale nå er inngått med Namdal regionråd i stedet for kommunene
enkeltvis.
I 2018 har Nord universitet igangsatt et studiestedsstrukturprosjekt. Styret i Nord ønsker å
«utvikle en studiestedsstruktur som bidrar til å realisere universitetets faglige strategier og
ambisjonen om å bidra til regional utvikling» (fra styrevedtaket). Prosjektet er inndelt i fem
delprosjekter: Delprosjekt 1: datainnsamling og analyse, Delprosjekt 2: Innspill fra
fakultetene om faglig organisering, Delprosjekt 3: Ekstern analyse av regionale og nasjonale
kompetansebehov, Delprosjekt 4: Kriterier for fremtidig studiestedsstruktur og Delprosjekt
5: Beslutningsgrunnlag og innstilling fra rektor. Per i dag er kriteriene for fremtidig
studiestedsstrukturen vedtatt av styret og det vil utarbeides indikatorer og gjort analyser og
vurderinger som skal danne grunnlag for rektors innstilling som er forventet å foreligge
14.mai. I dagens partnerskapsmøte vil vi gå nærmere inn på studiestedstrukturprosjektet og
informere om status, samt diskutere utfordringer og regionale konsekvenser.

Styringsgruppa for 2017/2018 har bestått av:
Ordfører Hege Nordheim-Viken, Høylandet kommune (leder i komite for utd og FoU)
Ordfører Arnhild Holstad, Namsos kommune
Ordfører Amund Hellesø, Vikna kommune
Ordfører Trygve Jonny Sandvik, Fosnes kommune
Prorektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet (rektor fra 18.01.19)
Direktør Øyvind Skogvold, TFoU
Studiestedsleder Aina Hildrum, Nord universitet/Partnerskap Namdal

Under Partnerskapsmøtet i 2018 ble det besluttet å sette sterkere fokus på å ta tak i
strategisk viktige områder som vil være viktig for kompetansevekst i Namdalen. Det ble i
2018 utviklet en bioøkonomi-strategi for Namdalen. Prosjektet ble finansiert av
Namdalsmidler og TFoU hadde oppdraget med å lede både prosess og prosjekt. Strategien er
vedtatt i kommunestyrene og en går nå videre med et forprosjekt som er finansiert av
Trøndelag fylkeskommune og med bidrag fra Partnerskap Namdal. Orientering om status gis
i Partnerskapsmøtet.
Arbeidet med prosjektet «Campus Namdal» som var finansiert av Nord universitet og
Namsos kommune (300`+ 300`) munnet ut i en mulighetsstudie som ble ferdigstilt i april
2018. Universitetscampusen i Namsos er av stor betydning for hele Namdalen, og prosjektet
tok sikte på å utrede nye samhandlingsmodeller mellom universitetet og offentlig/privat
næringsliv. En fremtidsrettet campus der utdannings- og forskningsmiljø samhandler
sterkere med næringslivet er viktig, og prosjektet så også på ny lokalisering av et helhetlig
kompetanseintensivt miljø i Namsos. I løpet av høsten er også Trøndelag fylkeskommune
med som interessent i videreføringen av prosjektet, da med tanke på å vurdere muligheter
for Olav Duun videregående skole inn i samme konsept. Namsos kommune har tatt initiativ
til å videreføre arbeide med Campus Namdal og har nylig satt ned ei arbeidsgruppe der både
fylkeskommunen og Nord deltar og der en skal vurdere videre mål og prosess.
Partnerskapet har også arbeidet med flere desentraliserte studier til Nord, campus Namdal.
Etableringen av Nord universitet gir mulighet og tilgjengelighet til flere studier enn tidligere.
Det vært gjort sonderinger på flere studier innenfor blå sektor og innenfor helse/velferd
uten at en har lykkes foreløpig. For å lykkes med å få gradsstudier (eks BA eller Master) på
plass er en avhengig av god kapasitet på ansatte i de ulike utdanningene, derfor bør en ha en
planleggingshorisont på en fireårsperiode for å koordinere dette godt. Dette arbeides med
blant studiestedslederne i Nord universitet (nyopprettede stillinger i 2017).
Studiestedsstrukturprosessen i Nord har nok også bidratt til at å opprette studier på andre
steder enn der de tradisjonelt har vært tilbudt, har vært vanskelig å få beslutning på.
Partnerskapet hadde i 2017 et mål om å tilby bachelor i prehospitalt arbeid – paramedic ved
studiested Namsos. Etter en god prosess, vedtok styret i Nord etablering av studiet som vil
ha opptak annethvert år i Bodø og Namsos. Studiet er et deltidsstudium og startet i Namsos i
august 2018. Studiet rekrutterer nasjonalt og 200 søkere konkurrerte om 30 studieplasser,
noe som er svært bra. Studiet har i løpet av året fått nytt navn og benevnes nå som bachelor
i paramedisin (nasjonalt)
Barnevernspedagogikk/ sosionom- utdanning på deltid arbeides fremdeles med å få
igangsatt fra 2020/2021. Det er også dialog med fakultet for biovitenskap og akvakultur med

målsetting om på sikt å kunne tilby BA i havbruksdrift og ledelse på deltid. Dette gjelder også
etter- og videreutdanningsstudier innenfor blå sektor.
Namdalsmidlene ble ikke videreført i det nye Nord universitet og det har derfor vært viktig
for styringsgruppen å anvende siste års midler strategisk. Dette har medført at det er satset i
større grad på «vekst-prosjekter for Namdalen» og som harmonerer godt med formålet til
Partnerskapet og som spesielt går på samhandling og samhandlingsmodeller mellom ulike
fagmiljø,- og ikke i så stor grad rettet inn mot enkeltprosjekter som tidligere.
Et av de prioriterte områdene fra fjorårets årsmøte var å bidra til flere eksternt finansierte
FoU-prosjekter. Dette har vi ikke lyktes med og skyldes nok stort fokus på strukturprosessen
ved Nord universitet.

Tabellen under viser en stikkordsmessig oversikt over hovedaktiviteter i Partnerskapet i 2017
og 2018 sortert ut fra satsingsområdene i avtalen. Flere av aktivitetene er arbeidet med
gjennom flere år:

Fagområde
Overordnede områder
Formål og strategiske
målsettinger

Aktiviteter
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

Helse

•

«Byregionprosjektet» – samarbeidsavtale mellom Region
Namdal og HiNT. Utviklingsprogrammet som finansieres
av KMD skal bidra til å styrke vekstkraft for byregionene
og føre til økt kunnskap om samspillet mellom by og
omland.
Samfunnsanalysen (fase 1) ble gjennomført i 2014/15.
Fase 2 gjennomføres 2015-2017, der Nord universitet og
TFoU er bidragsytere.
Evalueringsrapport ble levert høst 2018
Strukturreformen i UHR-sektoren; hvordan påvirkes Nord
universitets regionale rolle gjennom fusjonen, og hva kan
konsekvensene bli for Namdalsregionen? Dette har vært
tema i møter i styringsgruppa og i NR.
Studium for næringsutviklere i NT ( 2017)med Namdalen
godt representert
Videreutdanning i Praktisk Ledelse på Skogmo
(Skogmomodellen) Flere moduler gjennomført, per dato
er kapasiteten i Nord for lav til evu-kurs,
Deltatt i prosjektet «Kompetanseutvikling i Namdalen»
med utgpkt i BA-bransjen, fokus på mobilisering og
samarbeid med vgs( Skogmo Industripark/Namsos
næringsforening/Innovasjon Norge) Sluttrapport levert
mars 18
Deltatt i Namdal regionråds møter
Nord møter fast i regionrådets komiteer for utd/FoU og
helse, delvis næring
Deltakelse i styringsgruppa for Kompass 2030
Deltakelse i styringsgruppe « Kompetanseutvikling
Namdal» med Skogmo I-park. Namsos næringsforening
mfl
Etablert prosjektet «Campus Namdal» - forprosjekt med
mål om å utvikle og etablere en ny, moderne og
framtidsrettet utdanning, forskning- og
kompetansecampus i Namsos -en samhandlingsmodell
mellom universitet, off sektor og næringsliv. Peke på
mulig lokalisering i byen. Mulighetsstudien ble sluttført
april 18. Prosjektet går nå inn i en ny utredningsfase.
Prosjektgruppe er utnevnt med deltakere fra Namsos
kommune, Trøndelag fylkeskommune, Nord universitet
og utviklingsenheten i Midtre Namdal samkommune

9 PhD-stipendiater er per dato i gang med
doktorgradsprosjekter ved Nord, campus Namdal og
8 er i professorkvalifiseringsløp

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Oppvekst/lærer

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Opplevelsesbaserte næringer

▪
▪
▪

▪
▪
Bioøkonomi
- Grønn og blå sektor

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Folkehelseprosjekter
Deltatt i helsekomiteen i RN
Deltatt i flere møter/prosjekter med fokus på
rekrutteringsstrategier for Sykehuset Namsos
Deltatt aktivt i arbeidet med å etablere ny
bachelorutdanning i prehospitalt arbeid – Paramedic ved
Nord universitet, studiested Namsos, Studiestart aug 18
Arrangert Forskningsdagene 2018 med flere tema på
helse og forskning, tre arrangement med inviterte elever
fra grunnskole og videregående skole
Deltatt med alle studieretninger på messa «Læringslivets
arena»
Desentralisert barnehagelærerutdanning i Namsos
igangsatt oktober 2013, avsluttes 2017/18
Oppstart av Grunnskolelærerutdanning deltid i Ytre
Namdal fra 2016
Flere EVU-kurs for lærere gjennom «Kompetanse for
kvalitet»
«Ungdomstrinn i utvikling» - samarbeid om skoleutvikling
mellom Nord og ungdomsskoler i Namdalen
«Ledelse i skolen» – videreutdanning for skoleledere, 30
stp
GLU i YN, forkurs og studier

Arrangert inspirasjonsseminar om naturbaserte næringer
«Visningssenter Havbruk» - prosjekt i samarbeid mellom
Kystmuseet, SalmoNor AS og HiNT
«Kunnskapsbasert og bærekraftig småviltforvaltning i
Indre Namdal» - prosjekt i samarbeid mellom Lierne
Nasjonalparksenter og HiNT. (har fått NFR-midler for
videreføring over tre år)
Samarbeidsprosjekt med Samien Sitje om nye
teknologiske formidlingsmodeller
Deltakelse på reiselivsseminar for NT og Nordland
Arrangert workshop med havbruksnæringa om
kompetansebehov
Samarbeidsmøter med utviklingsaktører i YN
Samarbeidsmøter med Val FoU, NyN, YNVS og private
næringsaktører om evu, FoU og andre tiltak
Samarbeidsmøter med YNVS og YN Fagskole om
påbyggingsmodul på den maritime fagskolen
Arrangert og evaluert inspirasjonsseminar om
naturbaserte næringer
Arbeid med videreutvikling av arena for naturbaserte
næringer (mulig Interreg-søknad)
Deltatt i flere møter og forprosjekter med fokus på «det
grønne skiftet»
Deltakelse på Blå konferanse i Rørvik
Møte med Namdalskysten næringsforening

▪
▪
▪

Deltatt på seminar om kystsoneplanlegging
Deltar i næringsnettverket i kommunene i Namdalen
Utviklet bioøkonomistrategi for Namdalen i samarbeid
mellom Nord, TFoU og RN

Innstilling til vedtak:
«Oppsummering av aktiviteter 2018 tas til orientering»

Sak 4. Prioritering av aktiviteter for 2019
Styringsgruppa vil i utgangspunktet arbeide for å nå de mål som framkommer av
Partnerskapsavtalen. Likevel har praksis de siste år vært at årsmøtet, gjennom dialog og
innspill i møtet, bidrar til å gi styringsgruppa en prioritet av saker/områder en ønsker skal
arbeides særskilt med inneværende år. Saken fremmes for årsmøtet for å sikre bred
forankring og dialog.
Utfordringer/muligheter:
▪ Satsingsområdene i Partnerskapsavtalen (2018-2021)
▪ Videreføre Campus Namdal-prosjektet, strategisk viktig fokus
▪ Flere fleksible desentraliserte utdanningstilbud til Namdalen
▪ Bidra til konkretisering av Nord universitets rolle innen grønn og blå sektor i
Namdalen
▪ Følge opp kompetanse og rekrutteringsprosjektet med spesielt fokus på off sektor,
sammen med Namdal regionråd
▪ Bidra til fokus på Nord universitets regionale rolle i Namdalen
▪ Kommunikasjons- og involveringsarbeid ifbm Bioøkonomistrategi for Namdalen
▪ Ta en større del av nasjonale forskningsmidler til Namdalen /ekstern finansiering

Innstilling til vedtak:
1. Med utgangspunkt i Partnerskapsavtalen og de utfordringer og muligheter som er
skissert i saksdokumentene, ber årsmøtet om at styringsgruppen er pådriver for å
initiere og gjennomføre prosjekter/aktiviteter i tråd med formålet i avtalen.
2. Årsmøtet ber om følgende prioritering for 2018: (kun forslag til diskusjon)
-Videreføre prosjektet «Campus Namdal»
-Følge opp kommunikasjons- og involveringsarbeid med Bioøkonomi-strategien
- Bidra i kompetanse- og rekrutteringsprosjektet med spesielt fokus på off sektor sammen
med Namdal Regionråd
-Arbeide målrettet med ekstern finansiering av forskningsprosjekter/ta en større andel av
nasjonale forskningsmidler til Namdalen
-Bidra til å styrke campusen i Namsos på det helsefaglige forskningsfeltet
- Utrede muligheter for stipendiatprogram med delfinansiering eksternt, helse og blå/grønn

Sak 5

Regnskap og budsjett

A) Regnskap for 2018
Partnerskap Namdal
Nord
Inntekter:
Overførte midler fra tidligere år
Namdalsmidler overført fra tidl HiNT (fra 2016)
Nord universitet, egeninnsats 2017 og 2018
Kontingent fra kommunene
TFoU, egeninnsats
Sum inntekter

64 501
70 000
400 000
214 532
749 033

Kostnader:
Lønnskostnader
Andre driftskostnader
Prosjektkostnader
Sum kostnader

234 826
40 491
50 000
325 317

Restmidler pr 31.12

2018
TFoU

Sum

Nord
281 856

100 450
100 450

64 501
70 000
400 000
214 532
100 450
849 483

335 276
40 491
50 000
425 767

378 482
46 221
424 703

100 450

100 450

2017
TFoU

Sum

207 348
489 204

150 100
150 100

150 100
150 100

423 716

Ved forrige års vedtak på regnskapet for 2017, påpekte årsmøtet at Nords egeninnsats for
2017 ikke var tilført partnerskapet. Dette er nå rettet opp for 2018 slik at Nords forpliktelser
ihht partnerskapsavtalen er innfridd.

Innstilling til vedtak:
Årsmøtet tar regnskapet for 2018 til etterretning. Ubrukte midler i 2018, kr 423 716
overføres til 2019.

B) Budsjett 2019
1. Nord universitet bidrar med kr. 200 000 i egeninnsats
2. TFoU bidrar med kr 100 000 i egeninnsats
3. Namsos kommune bidrar med kr 100 000,4. Kommunene bidrar med et basisbeløp på kr 5000,- samt kr 2,00 per innbygger

281 856
207 348
150 100
639 304

528 582
46 221
574 803
64 501

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

3.kvartal 2018
Innbyggere
13 078
1 585
2 400
1 268
3 845
618
1 105
4 492
5 117
582
1 379
474
902
967
37 812

Basisbeløp
kr
5 000
kr 74 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr
5 000
kr 139 000

Kronebeløp
kr
2,00
kr
26 156
kr
3 170
kr
4 800
kr
2 536
kr
7 690
kr
1 236
kr
2 210
kr
8 984
kr
10 234
kr
1 164
kr
2 758
kr
948
kr
1 812
kr
1 934
kr 75 632,00

Sum pr
kommune
kr 100 156
kr
8 170
kr
9 800
kr
7 536
kr
12 690
kr
6 236
kr
7 210
kr
13 984
kr
15 234
kr
6 164
kr
7 758
kr
5 948
kr
6 812
kr
6 934
kr 214 632

Fra SSB.

Dette gir et samlet bidrag på kr 614 632. For regnskapet for 2018 er det ubenyttede midler
på til sammen kr 423 716.-, slik at den totale økonomiske rammen for 2019 vil være kr
1 038 348. Budsjettet er utarbeidet med de samme forutsetninger som for 2018, en holder
samme nivå på driftsbudsjettet som gir mulighet til økt reisekapasitet for både Nord og
TFoU-ansatte i Partnerskapet. Namdalsmidler er som kjent ikke videreført, men med
bakgrunn i oppretting av feilført egenandel fra Nord for 2017, gir det muligheter for
igangsettelse av prosjekter i tråd med satsingsområder og prioriteringer for 2019.
Innstilling til vedtak:
Budsjett 2018:
Inntekter:
Overført fra 2018

kr 423 716

Kommuner

kr 214 632

Nord universitet, egeninnsats

kr 200 000

TFoU, egeninnsats

kr 100 000

Sum

kr 938 348

Kostnader:
Lønn, egeninnsats (Nord og TFoU)

kr 300 000

Drift (reise/møter)

kr 70 000

Prosjektkostnader

kr 560 000

Diverse

kr

Sum

kr 938 348

8 348

