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Namdalen mot 2025 

Namdalen – en attraktiv region 
I 2025 er Namdalen en attraktiv region å bo i, drive privat og offentlig virksomhet i og et attraktivt 

område å tilbringe sin fritid i. Namdalen er en livskraftig region preget av god samhandling, vekst og 

optimisme. Folketallet vokser som gjennomsnittet i Norge. Namdalen har levende bygder med et 

sterkt næringsliv basert på naturgitte fortrinn. Namdalen har samlet sett god kompetanse og 

attraktive arbeidsplasser og god tilgang på høykompetanse arbeidsplasser. Det er gode 

utdanningstilbud på videregående skoler og høgskole. Det drives aktiv FoU i Namdalen og på 

problemstillinger som er viktige for regionen. Namdalen har en sterk bevissthet om felles kulturell og 

historisk identitet. Namdalen har et godt omdømme for sin kultur, sin mangfoldige natur og sin 

regionale samhandling. Namdalen er synlig i samfunnsdebatten.  

Moderne infrastruktur 
I 2025 har Namdalen en effektiv og sikker infrastruktur som bidrar til å redusere avstandsulemper. 

Bo- og arbeidsmarkedsregionene internt i Namdalen er blitt større. Det er utbygd bredbånd i alle 

kommuner som gir muligheter til å drive næring og verdiskaping i alle deler av regionen. Vegene er 

av en slik kvalitet at de ikke hindrer namdalsk næringsliv å konkurrere med næringsliv fra andre deler 

av landet. Det er gode kommunikasjoner inn til regionsenteret og sykehus. Hele regionen har godt 

utbygd mobilnett. Flytilbudet på de to kortbaneflyplassene er tilpasset næringslivets behov og 

regulariteten er god. Kollektivtilbudet ivaretar behovene og er godt kjent i befolkningen. Det 

samarbeides godt om havneutvikling på namdalskysten. 

Gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser 
Positivt folketallsutvikling og levende bygder betinger at det er gode vilkår for privat og offentlig 

virksomhet. I 2025 er et offensivt og dynamisk næringsliv den største utviklingskraften i regionen. 

Næringsapparatet er koordinert, profesjonelt og innrettet etter næringslivets behov. Det er god 

samhandling mellom næringsliv, offentlige myndigheter og kunnskaps- og FoU-aktørene 

(trippelhelix). De naturgitte fortrinn utnyttes til kunnskapsbasert vekst og nyskaping. Namdalens 

posisjon som matprodusent i blå sektor er forsterket. Jordbruk og skogbruk er fortsatt viktige 

næringer i hele Namdalen. Namdalen har gjennom samhandling, merkevarebygging, produktutvikling 

etablert seg som ett unikt og attraktivt reisemål og har tatt en ledende posisjon i markedet innen 

FISKE, FRILUFTSLIV, FELLESSKAP. Det er igjen etablert gruvedrift i Namdalen. Råvareproduksjonen er 

grunnlag for en stor del av lokal verdiskaping. NTE er fortsatt et selskap eid av det offentlige i Nord-

Trøndelag. Namdalen er stor på vindkraft, og vindkraft gir gode tilskudd til utviklingen i regionen. 

Nærhet til gode helsetjenester.  
Namdalens befolkning kjenner en trygghet i at kommunene yter gode nærtjenester til innbyggerne. 

Sykehuset Namsos er et godt lokalsykehus med akuttfunksjoner og fødeavdeling. Samtidig har 

Sykehuset Namsos funnet sin plass og rolle i den regionale arbeidsfordelingen i HMN RHF. Namdal 

rehabilitering IKS har funnet sin plass i pasientforløpet for rehabiliteringspasienter mellom 

tjenestenivåene.  
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Mål 2025 Strategier 2025 Prioriterte tiltak 2015 - 2025 Tiltak 
2015 

«Namdalen i 
lag» 

Politisk samhandling i Namdalen Kommunikasjons- og samhandlingsstrategi for Region Namdal 
Beholde og videreutvikle Region Namdal som en politisk arena i en omskiftelig tid. 
Sikre at NTE fortsatt er et offentlig og lokalt eid selskap  

Synlig i samfunnsdebatten Sette regionale saker på dagsorden og bygge politiske allianser.  
Delta og være aktive med høringer og innspill i aktuelle politiske saker. 

Identitet- og omdømmebygging Fremme kulturell og historisk identitet. 
Omdømmetiltak via felles markedsføring av reiselivstilbudet i Namdalen (Visit 
Namdalen) 

Moderne 
infrastruktur 

Bedre veier Følge opp prioriteringene i infrastrukturprosjektet  

Sikre godt flytilbud Følge opp prioriteringene i infrastrukturprosjektet 
Etablere og utvikle Luftfartsforum Namdal 

Godt kollektivtilbud Følge opp vedtak i infrastrukturprosjektet 

Strategisk samarbeid om havner Dialog og samarbeid 

God mobil- og bredbåndsdekning Følge opp prioriteringene i infrastrukturprosjektet 

Gode vilkår 
for 

verdiskaping 
og 

arbeidsplasser 

Rekruttering til Namdalen Bolyst- og «heimkjær»-tiltak 

Regionbyen rolle for Namdalen Byregionprosjektet del 1 og del 2 

Nyetableringer i Namdalen Statlige arbeidsplasser til Namdalen 

Naturbasert næringsliv 
 

Skogpådriverprosjektet 
Visit Namdalen  
Interkommunal kystsoneplanlegging 

Økt kompetanse Videreutvikle partnerskapsavtalen med HiNT 
Gode premissleverandører og formidlere av Namdalens behov for høyere utdanning 
og EVU.  
Gode for bestillere av FoU i Namdalen og på namdalske problemstillinger.  

Koordinert og profesjonelt 
næringsapparat  

Initiere prosesser for samhandling og samordning av næringsapparatet.  

Næringsutvikling i regionalt 
perspektiv 

Mineralprosjektet 
Utvikle og sikre bidragene fra vindkraftutbygging til regionens utvikling.  

Nærhet til 
gode 

helsetjenester 

Bevare og videreutvikle Sykehuset 
Namsos 

Løpende politisk engasjement for lokalsykehuset 
Trygghetens Hus lokalisert til sykehuset. 

Samhandling om gode helsetilbud Namdal rehabiliterings plass i det framtidige helsetjenestetilbudet. 
Utvikle LINA og Namdal legevaktsentral som svar på nye sentrale forskrifter og 
kommunenes behov i forb. med ø-hjelp.  

  



 Tiltak Ansvar 

 
Ferdigstilling og implementering av kommunikasjons- og 
samhandlingsstrategien 

RN/AU/TB/SB 

 
Gjennomføre første år av utviklingsprosjektet «Fra ordførersamarbeid til 
regionsamarbeid» 

RN/AU/SB 

 

Aktiv i samfunnsdebatten. Løpende initiativ i den politiske debatten på 
regionalt og nasjonalt nivå. Sette regionale saker på dagsorden. Bygge 
allianser.  

Alle komiteer, alle 
ordførere.  

 
Region Namdal skal delta aktivt i samfunnsdebatten om 
kommunereformen 

 

 Ivareta Namdalens interesser i strukturreformen i høyere utdanning AU/TB/PS-HiNT/AH 

 Sette kulturell og historisk identitet på dagsorden i Region Namdal AU/TB/SB 

 Initiere et eller flere identitet- og/eller omdømmeprosjekter/-tiltak RN/AU/TB/SN 

 Følge opp Visit Namdalen SA fra utviklingsprosjekt til fast drift.  RN/NK/BS/eget styre 

 Følge opp vedtakene i infrastrukturprosjektet SK/SB 

 Gjennomføre et utredningsarbeid om rutenettilknytning SK/SB 

 Starte opp Luftfartsforum Namdalen SK/SB 

 Invitere til Kystseminar med tema havner og kystsoneplanlegging SK/SB/GAN/HiNT 

 
Utvikle samarbeidet om bolysttiltak. NK/BE/arbeidsgr. 

Heimkjær 

 
Arrangere felles Heimkjær-treff NK/BE/arbeidsgr. 

Heimkjær 

 Sluttføre Byregionprosjektet del 1 NK/RN/BE/HiNT 

 Søknad Byregionprosjektet del 2. Behandling i kommunestyrene. RN/BE/TB/SN/AH 

 
Gjennomføre møte med Andre Skjelstad vedr statlige arbeidsplasser til 
Namdalen. RN-sak om problemstillingen. Blinke ut aktuelle prosjekter.  

AU/RN/TB/SB 

 
Gjennomføre år 2 av Skogpådriverprosjektet NK/BE/KS/egen 

styringsgruppe  

 Følge opp og utvikle partnerskapsavtalen med HINT PS-HiNT/AH 

 
Initiere FoU-prosjekter i Namdalen og på namdalske problemstillinger PS-HiNT/AH/alle 

komiteer 

 

I samarbeid med offentlige og private næringslivsaktører, arrangere 
seminar om næringsapparatet i Namdalen. Hvordan styrke og koordinere 
næringsapparatet i Namdalen? 

NK/BE/GAN/TB/SB 

 
Utvikle et utredningsprosjekt om mulige effekter av mineralutvinning i 
Indre Namdal.  

NK/BE/TB/SB 

 Utvikle felles politikk på vindkraftområdet.  NK/BE 

 Årlige dialogmøter med ledelsen i HNT HF HK/SB 

 
Følge opp ideen om et Trygghetens Hus knyttet til sykehuset HK/SB/Namsos 

kommune 
 Årlig dialogmøte med Namdal rehabilitering HK/SB 

 
LINA på sakskartet i RN med statusorientering og vurdering av 
utfordringer. 

HK/SB/TB 

 
Forkortelser 

RN Region Namdal SB Susanne Bratli, prosjektleder Region Namdal 

AU Arbeidsutvalget BE Bente Estil, daglig leder Indre Namdal regionråd 

SK Samferdselskomiteen  GAN Grethe Aarseth Nordbøe, daglig leder Kystgruppen 

HK Helsekomiteen  KS Knut Sklett, prosjektleder skogpådriverprosjektet 

NK Næringskomiteen  BS Bente Snilldal, daglig leder Visit Namdalen 

HiNT Høgskolen i Nord-Trøndelag AH Aina Hildrum, rådgiver HiNT 

PS-HiNT Partnerskapsstyret 
HiNT/kommunene i Namdalen 

TB Tor Brenne, sekretær Region Namdal og 
administrasjonssjef Midtre Namdal samkommune 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


