Årsrapport 2019
Namdal regionråd
REGIONRÅDET:
Namdal regionråd bestod i 2019, fram til konstituering etter kommunevalget, av 14 kommuner:
Osen, Flatanger, Namdalseid, Namsos, Fosnes, Overhalla, Høylandet, Grong, Lierne, Namsskogan,
Røyrvik, Vikna, Nærøy og Leka.
Regionrådet bestod i denne perioden av ordførerne – mens rådmenn har hatt møte- og talerett.
Namsos har vært vertskommune for Namdal regionråd med en vertskommuneavtale som er vedtatt
av regionrådet.
KONSTITUERING ETTER KOMMUNEVALGET:
Etter kommunevalget ble regionrådet konstituert i Namdalstinget 4. november 2019 i Rørvik, i tråd
med ny kommunelov og endring i kommunestrukturen. 11 kommuner er nå medlemmer i
regionrådet; Osen, Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong, Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet,
Nærøysund og Leka.
INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD – NY KOMMUNELOV:
Ny kommunelov ble satt i kraft fra og med konstituering av nye folkevalgte organer etter
kommunevalget 2019. Regionalt samarbeid – gjennom interkommunalt politisk råd og gjennom
interkommunale oppgavefellesskap er blitt lovhjemlet. Interkommunalt råd skal basere seg på en
samarbeidsavtale mellom de kommuner som inngår.
Etter godkjenning i alle kommunestyrer, stadfestet Namdalstinget samarbeidsavtalen.
Interkommunalt politisk råd Namdal er organets juridiske navn, men Namdal regionråd skal brukes i
dagligtale.
Vedtaket slår også fast at rådet skal være selvstendig juridisk enhet, men kjøpe administrative og
merkantile tjenester av Namsos, som kontorkommune. Arbeidet med å etablere rådet som juridisk er
påbegynt med mål om gjennomføring i løpet av første halvår 2020.
Samarbeidsavtalen innebærer også at Namdalstinget er representantskap og består av
formannskapene i alle kommuner, til sammen 71 delegater. Styret (regionrådet) består av to politisk
valgte representanter fra hver kommune. Rådmenn/kommunedirektører har møte- og talerett i både
representantskap og styre.
ORGANISERING I REGIONRÅDET:
Regionrådet har vært organisert med fem komiteer, sammensatt av ordførere. Det er dessuten
etablert et rådmannsforum. Ledere i komiteene og rådmannsforum utgjør arbeidsutvalget sammen
med regionrådets leder.
Arbeidsutvalget har i 2019 bestått av:
Leder: Amund Hellesø, Vikna
Nestleder: Hege Nordheim-Viken, Høylandet (leder komite kompetanse og FoU)
Medlemmer:
Bente Estil, Lierne (leder næring og innovasjon)
Arnhild Holstad, Namsos (leder helse)

Steinar Aspli, Nærøy (leder samferdsel)
Steinar Lyngstad, Namdalseid – leder kultur og omdømme
Roar Leirset, Osen – leder rådmannsforum
Komiteer:
Kompetanse og FoU: Hege Nordheim-Viken, Amund Hellesø, Trygve Jonny Sandvik, Fosnes
Næring og innovasjon: Bente Estil, Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger, Steinar Lyngstad, Namdalseid, Per
Helge Johansen, Leka
Helse: Arnhild Holstad, Hans Oskar Devik, Røyrvik, Skjalg Åkerøy, Grong, Steinar Aspli, Nærøy
Samferdsel: Steinar Aspli, Per Olav Tyldum, John Einar Høvik, Osen, Stian Brekkvassmo, Namsskogan
Kultur og omdømme: Steinar Lyngstad, Hege Nordheim-Viken, Per Olav Tyldum, Bente Estil.
Etter konstituering består arbeidsutvalget av
Leder: Stian Brekkvassmo, Namsskogan
Nestleder: Borgny Kjølstad Grande, Grong (leder komite næring og innovasjon)
Medlemmer:
Amund Hellesø, Nærøysund (leder komite kompetanse og FoU)
Hege Nordheim-Viken, Høylandet (leder komite kultur og omdømme)
Arnhild Holstad, Namsos (leder helsekomiteen)
John Einar Høvik, Osen (leder samferdselskomiteen)
Roar Leirset, Osen (leder i rådmannsforum) tiltrer arbeidsutvalget.
Komiteer:
Kompetanse og FoU: Amund Hellesø, Bente Estil, Lierne (nestleder), Caterina Kvaløseter, Flatanger,
Line Stein, Osen.
Kultur og omdømme: Hege Nordheim-Viken, Per Olav Tyldum, Overhalla (nestleder), Steinar
Lyngstad, Namsos, Borgund Torseth, Namsskogan.
Helse: Arnhild Holstad, Hans Oskar Devik, Røyrvik (nestleder), Jørn Ove Totland, Lierne, Hege Kristin
Kværnø Saugen, Overhalla.
Næring: Borgny Kjølstad Grande, Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger (nestleder), Elisabeth Helmersen,
Leka, Jo Arne Kjøglum, Høylandet, Hilde Staldvik, Røyrvik.
Samferdsel: John Einar Høvik, Terje Settenøy, Nærøysund (nestleder), Erlend Fiskum, Grong, MariAnne Hoff, Leka.
Rådmannsforum består av alle rådmenn/kommunedirektører. Roar Leirset, Osen er leder i forumet,
med Liv Elden Djokoto, Høylandet som nestleder og Bjørn Ståle Aalberg, Grong med medlem i styret.
SEKRETARIATET:
Sekretariatet består av to faste heltidsansatte. Ragnar Prestvik er regionrådets daglig leder. Yngvild
Elise Helmersen ble ansatt som rådgiver med tiltredelse 1. februar 2019.
POLITISK SAMHANDLING:
Samarbeidsavtalen for interkommunalt politisk råd/regionråd bygger på at forumet skal fremme
samhandling og samarbeid, og vedtak bygger på konsensus. En av rådets viktigste oppgavene er å
fremme saker som er viktige for Namdalen, og framstå samlet for å forsterke regionens interesser.
Dette innebærer synlighet i samfunnsdebatten, å bygge politiske og strategiske allianser og slå ring
om viktige samfunnsinstanser i Namdalen.
I 2019 har dette først og fremst dreid seg om studiestedsstrukturdebatten i Nord universitet der
regionrådet tok en aktiv og koordinerende rolle – i aktiv dialog med styrende organer i Nord
universitet og samordning av politiske utspill og aktivitet i regionen. Engasjementet i Namdalen
manifesterte seg med det store arrangementet på Festplassen i Namsos 30. april med om lag 7000
frammøtte. I løpet av året innebar engasjementet blant annet møte med ledelsen i Nord universitet i

Bodø, møter med styremedlemmer, møter med ledelsen i Nord universitet i Levanger og møte med
statsråden for høyere utdanning i Oslo. Vertskommunens ordfører, Arnhild Holstad, har vært fast
medlem i Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA).
Andre saker som viser den politiske samhandlinga i Namdalen:
- Dialog med ledelse og ansatte i Helse Nord-Trøndelag/Sykehuset Namsos om beredskap,
akuttilbud og organisering
- Uttalelser og innspill om nasjonale planer og høringer av stor betydning for Namdalen:
Vindkraft på land, politireformen, domstolkommisjonen, skattlegging av vannkraftverk,
nedlegging av trafikkstasjoner, fritt skolevalg.
- Dialogmøter og høringsuttalelser om strategier og planer i Trøndelag fylkeskommune.
NTE-FONDET
Etter at eierskapet i Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) ble overført fra fylkeskommunen til
kommunene i Nord-Trøndelag fra 1/1-2018, ble det vedtatt at kommunene skal ta ut utbytte. Det er
nedfelt i vedtektene for regionrådet at 20 prosent av hver kommunes andel skal overføres til
regionrådet for å kunne brukes i regionale fellessatsinger/utviklingstiltak. For 2018 ble regionrådets
andel av dette utbyttet kr. 7.509.019. I tillegg har Osen bidratt med et beløp tilsvarende Flatangers
andel slik at total overføring fra kommunene inn til regionrådets fond ble kr. 7.730.794.
Det er vedtatt statutter for bruk av NTE-fondet, blant annet at fondet skal prioritere tiltak som bidrar
til å oppnå målene i Namdalsstrategien og prosjekter som samsvarer med ambisjoner og vedtak som
er gjort i regionrådet. NTE-fondet skal ikke være en åpen søknadsportal
Det ble i 2019 vedtatt og igangsatt mange tiltak og satsinger i tråd med strategien – både ettårige og
flerårige.
I løpet av 2019 er det gitt tilsagn til egne og eksterne prosjekter for kr. 7.459.671. Av dette er ca 1,6
mill. kroner utbetalt til prosjekter, resten gjenstår for utbetaling i 2020-2022.
NAMDALSSTRATEGIEN:
Namdalsstrategien, med handlingsplan har vært retningsgivende for regionrådets arbeid.
Handlingsplanen som ble ferdigstilt i juni 2018, ble vedtatt for 2018 og 2019. Det har av mange vært
påpekt at handlingsplanen er for ambisiøs og omfattende, noe som også har resultert i vesentlig
færre tiltak i handlingsplanen for 2020. Siste halvår 2019 har komiteer, arbeidsutvalg,
rådmannsforum og Namdalstinget vært involvert i utarbeidelse av ny handlingsplan.
Rapportering på tiltakene i Namdalsstrategien 2019 vedlegges som eget dokument.
PROSJEKTER i 2019:
a) «Fra 4 til 1»
Prosjektet etablert i 2016 med sikte på utredning, forberedelse og etablering av Namdal
regionråd. Prosjektperiode juni 2016-februar 2019. Prosjektmedarbeider: Ragni Stene
februar 2017-februar 2019. Avsluttet i 2019. Det ble oppnådd støtte til prosjektet fra
Trøndelag fylkeskommune og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, samt
betydelig egeninnsats fra prosjektgruppe og kommuner.
b) Skogprosjektet 2017-2019.
Videreført fra skogpådriverprosjektet 2014-2017. Prosjekteier: Namdal regionråd.
Arbeidsgiver: Trøndelag fylkeskommune. Lokalisert til Grong videregående skole. Vekt på
veiledning for skogeiere, motivasjon for og vegplanlegging. Prosjektleder: Knut Sklett.

Prosjektet ble avsluttet i 2019 og arbeidet videreført i det trønderske, store prosjektet
«Skogsatsing Trøndelag – Aktivitetsfremmende skogpådriving og vegplanlegging i en grønn
framtid».
c) Felles kystsoneplan for Namdalen:
Tilslutning fra kommunene Leka, Nærøy, Vikna, Høylandet, Nye Namsos, Flatanger, Osen fra
starten i 2017. Tilslutning fra Roan, Åfjord og Bjugn våren 2018, med aksept fra opprinnelige
kommuner. På grunn av langvarig sykmelding ble prosjektleder fristilt fra prosjektet, og
fullføring av prosjektet ble satt ut på anbud. Arcon Prosjekt ved Jan-Christer Torvik ble
engasjert til å fullføre prosjektet med utvidet frist til 1. oktober 2020 med å ferdigstille
planarbeidet fram til politisk behandling.
d) Program for bioøkonomi i Namdalen:
Forprosjekt påbegynt høsten 2018, med oppdrag til TFoU om å utforme skisse til
hovedprosjekt og søknad om finansiering. Ferdigstilt juni 2019. Satsinga bygger på
Bioøkonomistrategi for Namdalen, og har tre hovedpilarer: Allmenn kunnskap om
bioøkonomi, verdiskaping/arbeidsplasser og samordninga av forvaltning av bioressurser.
Innvilget støtte fra Trøndelag fylkeskommune på 3 millioner kroner fordelt på tre år.
Vedtaket i fylkeskommunen åpner for økt medfinansiering. Namdal regionråd har innvilget
tilskudd fra NTE-fondet på kr. 600.000 per år i tre år. Igangsetting av hovedprosjektet i 2020.
Prosjektet eies av Partnerskap Namdal, med Namdal regionråd som prosjektansvarlig/
koordinator.
e) «Vannforvaltning i Namdalen»:
Kommunene som utgjør vannområdene i Namdalen (Namsen, Ytre Namsen og Ytre Namdal
har i samarbeid med Trøndelag vannregion etablert prosjektstilling som forvalter av
vannressursene i regionen. Regionrådet er vertskap for stillinga. Fredrik D. Vaadal ble tilsatt
som prosjektleder og tiltrådte i august 2019. Alle kommuner har sluttet seg til prosjektet som
pågår 2019-2021.
f)

Innføring av Helseplattformen:
Helsesektorens største enkeltinvestering på svært lang tid, Helseplattformen, er en felles
pasientjournalløsning for alle deler av helsevesenet. Hele Midt-Norge deltar i investeringa,
som gjennomføres i ulike faser der Trondheim er først ute. Namdalen skal gjennomføre
innføringa i 2022. Spleiselag blant kommunene i Namdalen for en liten stillingsandel i 2019.
Med bidrag på 900.000 fra Fylkesmannens skjønnsmidler er helstilling finansiert for årene
2020-2022, supplert med noe bidrag fra kommunene, eventuelt regionrådet (NTE-fondet).
Arne Bangstad er tilsatt som prosjektleder.

g) Mineralressurser i Indre Namdal-2 (MiIN-2):
Indre Namdal regionråd har initiert og delvis finansiert forprosjektet MiIN-1. Da Indre
Namdal regionråd ble nedlagt fra 1/1-2018, er Namdal regionråd utfordret på å videreføre
arbeidet i samarbeid med berørte kommuner og aktører. Det er i 2019 gjennomført flere
møter med aktører, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge, og styringsgruppa har
fått utarbeidet prosjektplan for hovedprosjekt. Det ble ytt støtte fra NTE-fondet til to-årig
prosjekt med Per Helge Høgaas i Sintef som prosjektleder. Hovedutvalget for næring i
Trøndelag fylkeskommune utsatte behandling av saken.
h) Næringsvennlig region:
I samarbeid med, og støtte fra, Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge er det høsten
2019 igangsatt forstudie om «Næringsvennlig region» med Price Waterhouse Coopers (PwC)

som prosjektleder. Oppstarten ble utsatt på grunn av valget, men satt i verk mot slutten av
året med tanke på gjennomføring våren 2020.
i)

Trøndersk matfestival/Trøndersk matmanifest:
Samtlige kommuner i Namdalen vedtok våren 2019 å slutte seg til Trøndersk matmanifest, og
ga støtte til Visit Namdalen til å samordne namdalsk deltakelse under Trøndersk Matfestival.
Dette innebar felles telt og felles restaurant, samt markering under åpninga ved at
ordførerne samla signerte matmanifestet. Intensjonen er å videreføre felles telt og
samordning av aktiviteter i to nye år.

j)

Lakseveg nord:
Etter vedtaket i Trøndelag fylkesting desember 2018 om å avsette planleggingsmidler til
Lakseveg Nord (fra Flerengstrand i Vikna til Gartland i Grong) ble Namdal regionråd bedt om
å gjennomføre utredninger som var nødvendig for å kunne fatte nytt vedtak i fylkestinget og i
berørte kommuner om å iverksette planarbeidet med sikte på oppstart i 2023.
Styringsgruppa engasjerte ekstern bistand til å utarbeide rapport og innhente nødvendig
grunnlagsmateriale fra Statens vegvesen. Saken ble behandlet med likelydende vedtak i
fylkestinget og kommunestyrene i Nærøysund, Høylandet og Grong i november/desember
2019.

Namsos, 4. mars 2020
Ragnar Prestvik/daglig leder

