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Rådmannens innstilling
1. Flatanger kommune vedtar å slutte seg til partnerskapsavtale mellom Region Namdal og
Høgskolen i Nord-Trøndelag slik den foreligger datert 28.1.2010. Dette under
forutsetning av at alle andre Namdalskommuner gir samme tilslutning.
2. Ved revisjon av avtalen høsten 2010, vil Flatanger kommune evt. komme tilbake med
forslag til prioritering av aktuelle arbeidsområder.
3. Flatanger kommune vedtar å gi Region Namdal fullmakt til å underskrive avtalen på
vegne av kommunen, forutsatt at forutsetning i pkt. 1 er oppfylt.
4. Kommunens utgifter i forbindelse med partnerskapsavtalen innarbeides i årsbudsjettene
f.o.m. 2011.

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

26.02.2010 Kompetansebygging i Namdal.
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Namdal og Høgskolen i NordTrøndelag.
07.04.2010 Kompetansebygging i Namdal.
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kommunene i Namdal - region
Namdal - og høgskolen i NordTrøndelag
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Vedlegg
1 Kompetansebygging i Namdal. Partnerskapsavtale mellom Region Namdal og Høgskolen i
Nord- Trøndelag
2 Notat
3 Partnerskapsavtale Namdal

Saksopplysninger
Viser til vedlagte brev fra HINT v/ Snorre Ness av 26.2.10, notat av samme dato, samt utkast til
partnerskapsavtale.
Etter en uttalelse fra ordførerne i Namdal i møte i Region Namdal i Lierne den 10.6.09, har
arbeidsutvalget i Region Namdal og HiNT gjennomgått og utarbeidet et utkast til
partnerskapsavtale mellom partene. Dette ble lagt fram i møte i Region Namdal den 27.11.09.
Utkastet ble diskutert og det ble i hovedsak gitt tilslutning til både intensjoner, innhold og
gjennomføring, men det ble bedt om at avtalen skulle sendes hver enkelt kommune til
behandling før den underskrives. Her er det satt en svarfrist fra alle 14
Det er en intensjon at avtalen skal henlede oppmerksomheten på noen prioriterte
satsningsområder og skal være grunnlaget for arbeidet/oppgavene som skal gjennomføres. Det
samme er å avdekke og etterspørre kompetansebaserte arbeidsoppgaver som skal søkes løst med
utgangspunkt i utfordringer i Namdal. (Mer konkret om oppgaver i partnerskapet fremgår av
forslag til partnerskapsavtale.)
HiNT vil bidra med en person som skal gjøre det daglige arbeidet i partnerskapet, og HiNT vil
dessuten bidra med ressurser til arbeidet. (Ved telefonisk kontakt med Snorre Ness ble det
antydet et arbeidsomfang på ca. 0,25 % stilling). Det er også forutsatt at kommunene skal bidra
økonomisk inn i partnerskapet, men i første år (2010) vil Namsos kommune bidra med sitt
bidrag som er avsatt til samarbeidet lokalt i Namsos (Kunnskapsbasert Verdiskapning). Denne
bevilgning er i 2010 på kr. 100.000. Diskusjoner om økonomi vil måtte vurderes i det videre
arbeidet. Når partnerskapsavtalen er på plass vil det bli satt opp budsjett for det kommende
arbeidet slik at oversikt over ressurser blir tilgjengelige.

Avtalen skal være gjenstand for årlige forhandlinger, men rammen for avtalen skal gjelde fram
til 31.12.2013.

Vurdering
Prosjektet/partnerskapet er i stor grad initiert av ordførerne i Namdal, og formålet er å kunne
skape et tettere samarbeid/samhandling i Namdal mellom høgskole, offentlige virksomheter og
næringsliv, samt bidra til realisering av kompetanseintensiv nyskapning i Namdal.
Framtidig finansiering i 2011, 2012 og 2013 er enda uklar. I telefonsamtale med Snorre Ness ble
det imidlertid sterkt signalisert at dette ikke ville utgjøre noen stor sum for en kommune som
Flatanger.
Rådmannen må innrømme at han kjenner forløperen til dette initiativ dårlig, og en kan være
fristet til å mene at ressursbruk gjennom finansiering av et slikt arbeid burde ha vært høgskolens
ansvar – i og med at det burde ligge innenfor samme institusjons ansvarsområde å utvikle et
slikt samarbeid. Imidlertid er det signalisert en svært begrenset kommunal egenandel, samt at
tiltaket er definert som et tidsavgrenset prosjekt med påfølgende evaluering. Dette gjør at
rådmannen likevel vil innstille positivt, men under forutsetning av tilslutning fra de andre
namdalskommunene.
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Rådmann

