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1. INNLEDNING 
 
 
Handlingsprogrammet representerer sammen med økonomiplanen den kortsiktige delen av 
kommuneplanen for Namdalseid. Tidshorisonten er 4 år. Handlingsprogrammet tar 
utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige del som redegjør for politiske mål og strategier. 
De angitte tiltak i 4-årsperioden må derfor ses i sammenheng med den langsiktige delen. 
Oppbygging og inndeling av handlingsprogrammet følger målinndelingen i den langsiktige 
delen av kommuneplanen. 
 
Dette handlingsprogrammet lister opp aktuelle tiltak med utgangspunkt i politiske valg for 
framtida. Tiltakene representerer innsats av personellressurser og økonomiske ressurser. Det 
er derfor nødvendig at handlingsprogrammet ses i sammenheng med den økonomiske 
handlefrihet kommunen befinner seg i til enhver tid. Handlingsprogrammet må ses på som et 
arbeidsgrunnlag for økonomiplanarbeidet som gjennomføres hver høst. Selv om tiltakene er 
synliggjort i programmet er det derfor ikke sikkert at de kan realiseres som forutsatt. Således 
vil det være økonomiplanen og årsbudsjettet som velger eventuell realisering og 
framdriftsplan for tiltakene. 
 
Denne oppbyggingen av planstruktur representerer en framgangsmåte som skal sikre en 
systematisk sammenheng mellom overordnete politiske valg og konkret handling. 
Handlingsprogrammet vil både romme tiltak som vil medføre direkte økonomiske 
konsekvenser for kommunen dersom de blir realisert og tiltak som angir prioritering av 
innsats og dermed selve tjenestenes innhold. Slik gir handlingsprogrammet mulighet for større 
helhetsvurdering enn det som fanges opp gjennom tradisjonelt arbeid med økonomiplan og 
budsjett. Samtidig er det enklere å vurdere hvilke tiltak som er aktuelle for å  oppnå de 
overordnete politiske mål. Strukturen sikrer en mer synlig sammenheng mellom vedtatte mål 
og den daglige virksomhet i organisasjonen og dermed i større grad skape grunnlag for 
helhetlig forståelse og prioriteringer. 
 
Økonomiske konsekvenser av de ulike tiltakene er ikke konkretisert i handlingsprogrammet. 
Det er imidlertid lagt til grunn betydelig økonomisk realisme som står i forhold til dagens 
økonomiske situasjon for kommunen. De foreslåtte tiltakene angir i stor grad prioritering av 
arbeidsinnsats og i mindre grad økonomiske investeringer. Samtlige tiltak vil derfor hver for 
seg være aktuelle ut fra en forventet normalsituasjon for kommunen. De økonomiske 
konsekvenser og endelige valg vil bli tatt i tilknytning til arbeidet med økonomiplan og 
budsjett. 
 
For å sikre nødvendig evaluering og korrigering samt muligheter for å innarbeide nye behov 
må handlingsprogrammet gjennomgås og revideres årlig i forkant av økonomiplanarbeidet. 
Mens kommuneplanens langsiktige del rulleres hvert 4. år vil altså handlingsprogrammet bli 
revidert hvert år. Det er også derfor praktisk å skille handlingsprogrammet fra den langsiktige 
delen av kommuneplanen. 
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2. REVISJON AV HANDLINGSPROGRAMMET 
 
Handlingsprogrammet revideres årlig som grunnlag for arbeidet med økonomiplan og 
budsjett. For å legge til rette for delegasjon av revisjonsmyndighet er det nødvendig å 
identifisere ulike deler av handlingsprogrammet i samsvar med kommunens politiske 
organisering. 
 
Utvalg for Helse og omsorg har revisjonsansvaret for følgende punkter i 
handlingsprogrammet: 
 
3.5.1, 3.5.2, 3.6.2.1, 3.6.3.3 
 
Utvalg for Oppvekst og familie har revisjonsansvaret for følgende punkter i 
handlingsprogrammet: 
 
3.2, 3.6.2.2, 3.6.3.1 
 
Utvalg for Næring og drift har revisjonsansvaret for følgende punkter i handlingsprogrammet: 
 
3.1, 3.3, 3.4, 3.6.2.3, 3.6.3.2, 4.1, 4.2 
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3. HANDLINGSPROGRAM 2001-2004 
 
3.1 BOTILBUDET 
 
 
Delmål 1: Kommunen skal legge botilbudet til rette for en positiv befolkningsutvikling 
 
3.1.1 legge til rette for et variert tomtetilbud i hele kommunen 
 
- Byggeklare tomter i alle kommunedelsentra i løpet av 2001.  
- Det åpnes for spredt boligbygging (områdevis kvote) i tillegg til boliger tilknyttet 

landbrukseiendommer gjennom kommuneplanens arealdel.  
- Det legges til rette for etablering av private boligfelt gjennom kommuneplanens arealdel.  
 
3.1.2. etablere rimelige og enkle botilbud i sentrum for ungdom 
 
- Det legges til rette for botilbud for ungdom gjennom reguleringsplan for Namdalseid 

sentrum. 
 
 
3.1.3. identifisere og legge til rette for salg av små landbrukseiendommer 
 
- Gjennomføre registrering av små landbrukseiendommer og legge til rette for salg  
 
3.1.4 utvikle botilbud for brukere med spesielle behov og selveierleiligheter i Namdalseid 

sentrum  
 
- Leiligheter vurderes opp mot omdisponering av eksisterende bygningsmasse i løpet av 

2002. 
- Areal for nybygg vurderes i sammenheng med revidert reguleringsplan for Namdalseid 

sentrum.   
- Tilrettelegge et variert botilbud ut fra økonomi, alder og arbeidssituasjon. 
 
 
3.2 ET TRYGT OPPVEKSTMILJØ 
 
 
Delmål 2: Kommunen skal ha et trygt oppvekstmiljø som legger vekt på kvalitet, 
allsidighet og aktualitet  
 
 
 
3.2.1. kommunen skal utvikle og markedsføre gode oppvekstvilkår med rom for alle  
 
 
Barnehage 
 
- 2001: Utarbeide en kvalitetsutviklingsplan for barnehagene. 
- 2001: Etablere åpen barnehage/møtested for småbarnsforeldre som et forebyggende tiltak 
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- 2002: Få gjennomført en markedsundersøkelse når det gjelder etterspørsel/tilbud 
- 2003: Tilby en fleksibel barnehage med differensiert tilbud og timebasert foreldrebetaling. 
  
 
Grunnskole 
 
- 2001:  Få vedtatt en kompetanseutviklingsplan for tilsatte i grunnskolen 
- 2002:  Tilsette sosialarbeider/miljøterapeut ved Namdalseid skole  
- 2002:  Tilby elevene i 7. og 8. klasse en sommer og en vinterleirskole  
- Årlig:  Etablere minst en ny kontrakt med næringslivet om entreprenørskap. 
-     Årlig:  Etablere foreldregrupper i hver klasse som skal jobbe aktivt med nettverksbygging  
                  mellom foreldre og dermed bidra til at alle heimer i Namdalseid får sosiale  
                  nettverk 
- 2002:  Opprette et kommunalt foreldreråd 
- I løpet av 2002 fullføre renovering/utbygging ved Statland skole 
- I løpet av 2003 fullføre rehabilitering av svømmebassenget ved Namdalseid skole 
- Arbeide for å nå departementets ønske om mer tilpasset opplæring og derigjennom få ned 

andelen spesialundervisning ( 6 % ved hver skole ) 
- Gjennom samarbeid med den enkelte gi muligheter for å skaffe seg studiekompetanse,  

blant annet gjennom nettbasert opplæring 
 
SFO 
- 2001:  Gi aktivitetsoppdrag i SFO til minst et lag/en forening.  
- 2002:  Ta i bruk satser for foreldrebetaling etter en timepris. 
 
 
Musikkskole 
- Høsten 2002:  Etablere en musikk- og kulturskole i Namdalseid 
- 2001:  Etablere et samarbeid mellom Namdalseid skole og musikkskolen der en 

vektlegger de praktisk-estetiske fag med hovedformål å bidra til et positivt skolemiljø 
 
 
Bibliotek 
- 2001: Avslutte leie av bokbuss til Statland når kombinasjonsbiblioteket i  
          tilknytning til Statland skole er i drift 
- 2001: Bredbåndstilknytning 
- 2001: Legge bibliotekets katalog ut på nett 
- 2001: Kartlegge behov og ønsker for videreutvikling av samarbeidet mellom 
           folkebiblioteket og skolebibliotekene i kommunen. 
- 2002: Utarbeide samarbeidsavtaler mellom folkebiblioteket og skolebiblioteket 
 
Barnevern 
- 2001: Etablere åpen barnehage/ treffsted for småbarnsforeldre som et forebyggende tiltak,  

jfr. barnehage. 
- 2001: Revidere handlingsplan gjennom handlingsprogrammet  til kommuneplan. 
- 2001: Invitere lag og foreninger til et samarbeid der hensikten er å aktivisere barn og unge  
           som trenger å bli stimulert til fritidsaktiviteter. 
- 2001: Revidere handlingsplan for styrking av fosterheimsarbeidet gjennom  
- 2001: Revidere handlingsplan for ”Plan for forebyggende tiltak for barn og unge i  
           Namdalseid kommune” gjennom handlingsprogrammet til kommuneplan. 
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Sosialtjenester 
- 2001:  Få kartlagt personer i kommunen som har muligheter for å arbeide ved  ASVO-       
                 bedrift 
- 2001:  Arrangere et foredrag for innbyggerne som går på medmenneskelige forhold 
- 2001:  Ta kontakt med velforeninger/grendelag der en tar opp temaet: ”Ny i bygda” 
-     2002:  Få kartlagt voksne som har rett til videregående opplæring  
- 2002:  Vedtatt handlingsplan for ”Plan mot rus 1998 – 2001” revideres og tas inn i    
                 handlingsprogrammet i  kommuneplan. 
- 2003:  Starte opp med ASVO-bedrift,  lagt under Verran eller Flatanger,  jfr pkt. 6.2. 
 
 
 
3.2.2. bidra til et variert kulturtilbud gjennom å støtte innsatsen i  frivillige lag og 
foreninger 
 
 
- 2001: Søke om å få forlenget deltakelse i INTERREG-prosjektet 
- 2001: Frigjøre mer av kulturbudsjettet til ”frie” midler,  dvs. direkte tilskudd til  

lag/foreninger/prosjekt 
- 2001: Få avklart kommunens videre engasjement når det gjelder Namdalseid  

samfunnshus. 
- 2002: Etablere kulturforum som felles arena for planlegging, samordning og utvikling av          

kulturaktiviteter  
- 2002: Tilby barnehagene og grunnskolene ”Den kulturelle skolesekken”.  Dette betyr at    

barn og unge får et mer allsidig møte med kultur og kunst.  
 

- Gjøre kulturminnene i kommunen mer tilgjengelig og kjent for kommunens innbyggere 
- Ungdomsrådet og eldrerådet i kommunen blir enige om minst et samarbeidsprosjekt årlig 
 
 
 
3.2.3. bidra til flere aktiviteter for ungdom 
 
- 2001: Etablere et kommunalt ungdomsråd slik at det blir lettere å ha en dialog med barn  
                og unge om deres ønsker/behov 
- 2001:  Tilby ungdom fra 15 år og oppover et rusfritt treffsted i helgene der det blir lagt til  
                  rette for ulike aktiviteter ( for eksempel rockeverksted,  data,  video ) 
- 2001: Tilby ungdom fra 18 år ”studentkro”  
- 2002:  Utvide stillingene som ungdomsklubbledere til 40 %  
- 2002:  Evaluere/revidere barne- og ungdomsplan 1989 – 91 i samarbeid med det  
                 kommunale ungdomsrådet 
 
3.2.4: Kommunen skal bidra  til å tilrettelegge for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 
 
- 2001:  Gjøre avtaler om drift og vedlikehold av anlegg/nærmiljø  
-  2002:  Revidere handlingsplan ”Plan for idrett og friluftsliv” gjennom 

handlingsprogrammet i kommuneplan. 
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3.3 EN BÆREKRAFTIG NÆRINGSUTVIKLING 
 
 
Delmål 3: Kommunen skal legge til rette for en bærekraftig næringsutvikling. 
 
3.3.1: øke kompetanse og samarbeid  
 
- Gjennomføre kompetansehevingstiltak for næringslivet. Tema: Økonomi, marked, bruk av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). 
- Ta initiativ til nettverksbygging både innen kommunen (mellom bedrifter, mellom 

bedrifter og andre aktører, mellom skole og næringsliv) og interkommunalt og regionalt. 
- Gjennomføre eksportstimuleringstiltak, bl.a. deltakelse i eksportsatsing gjennom SND og 

Fylkeskommunalt eksportsatsingsprogram. 
 
3.3.2: gjennomføre grunnlagsinvesteringer og ta i bruk ny teknologi  
 
- Industriareal på Storåsen opparbeides i løpet av 2001.  
- Etablering av næringsbygg på Storåsen  
- Etablere infrastruktur for høghastighetskommunikasjon (bredbandutbygging) i 

kommunen. 
- Gjennomføre grunnlagsinvesteringer i tilknytning til prosjekter med klar 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet.  
 
 
3.3.3: øke lønnsomhet og større verdiskaping i landbruket  
 
- I løpet av 2001 etableres et utviklingsprosjekt for landbruket (gjelder både jord og skog) 

som skal mobilisere landbruksnæringa til nytenking og bedre utnyttelse av naturgitte 
ressurser.   

- Gjennomføre faglige temadager for jordbruk og skogbruk årlig. Temadagene omhandler 
bl.a. økonomi, mulighetene ved generasjonsskifte, fordeler ved samarbeidstiltak, 
nisjeproduksjon m.m.. 

- Oppmuntre til bedre ressursutnyttelse i landbruket, for eksempel ved etablering av 
driftsselskaper, eks. etablere vedsentral. 

- Innføre miljøsertifisering i skogbruket. 
- Kartlegge mulighetene for kraftproduksjon på private eiendommer i kommunen. 
 
 
3.3.4: utvikle ny næringsvirksomhet med fokus på havbruk  
 
- Legge arealer til rette for akvakultur (eks. skjelldyrking)  gjennom kommuneplanens 

arealdel. 
- Utvikle innovative industrimiljø med havbruksnæringa som marked på Storåsen og 

Statland. 
- Videreutvikle nettverkssamarbeidet mellom skjelldyrkere og utstyrsleverandører i 

regionen. Gjennomføre ett nettverksmøte i året. 
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3.3.5: utnytte utmarksressursene optimalt som grunnlag for næringsvirksomhet. 
 
- I løpet av 2001 må arbeidet med å følge opp resultatene fra kartleggingen i 2000 

videreføres for å få etablert flere aktive tilbydere innen jakt og fiske.  
- Videreutvikle grunneiersamarbeid for salg av jakt- og fiskeopplevelser i tråd med 

reiselivsnæringas ønsker og behov. 
- Ivareta behovet for beitearealer for sau og storfè i utmarka.  
- Utnytte utmarksressursene i tråd med behovet til andre brukere. Ivaretas gjennom 

arealdelen. 
- Bidra til utvikling av tilleggsnæring til reindrift, eks. videreforedling av produkter fra 

næringa. 
 
 
 
3.3.6: tekniske inngrep i utmark skal settes i et nærings- og miljømessig perspektiv 
 
- Sikring og landskapspleie av lett synlige grustak utredes i 2002 
- Strategien ivaretas ellers gjennom tiltak i arealdelen, jf. kap. 7 
 
 
3.3.7: bygge opp et kompetansesenter for utmarksforvaltning og utmarksnæring i 
kommunen 
 
- Med bakgrunn i kartlegging som er gjennomført i 2000 legges det til rette for å utvikle 

kurssted basert på jakt/fiske/friluftsliv/beite/beitebruk m.m. på Langvassheimen i løpet av 
2002.  

- Det etableres virksomhet med bakgrunn i felles salg og markedsføring og "pakking" av 
tilbud knyttet til utmarksnæringa. Dette bør utvikles i et samarbeid med andre, eks. 
senteret på Langvassheimen.  

- Etablere tettere samarbeid mellom private og offentlige aktører som grunnlag for ny 
virksomhet. 

 
3.3.8: legge til rette for unge etablerere og næringsdrivende 
 
- Gjennomføre etablereropplæring i samarbeid med kommunene i Midtre Namdal. 
- Etablere tilbud om oppfølging gjennom fadderordning for unge etablerere. 
- Gi tilbud om lokaler, utstyr og oppfølging for unge etablerere som ønsker å teste ut sine 

ideer.  
- Ungdom prioriteres med tanke på veiledning og virkemidler for etablering. 
- Markedsføre kommunen opp mot gruppen utflytta ungdom gjennom kommunens 

hjemmesider på internett. 
- Etablere "Ung borte, ung heime" som fast arena for samarbeid og utveksling av erfaring 

og ideer knyttet til arbeidet som rettes mot ungdom. 
- Etablere ordning med årlig utdeling av "etablererpris" for ungdom i kommunen.  
- Utvikle samarbeidet mellom skole, næringsliv og offentlig veiledningsapparat for å få 

fram "grunderånden", dvs. videreutvikling av distriktsaktiv skole. 
- Etablere ordning for sommerjobber for skoleungdom fra 2002 
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3.3.9: øke tilgang på kapital til nyetableringer 
 
- Utrede muligheten for å etablere "Namdalseid Utvikling" i løpet av 2001.  
 
 
 
3.4 NAMDALSEID SENTRUM 
 
 
Delmål 4: Kommunen skal bidra til å utvikle et kulturpreget sentrum til beste for 
innbyggernes og reisendes behov for service og handel, miljø og trivsel 
 
3.4.1. avklare arealbruk gjennom revisjon av reguleringsplanen for sentrum 
 
- Reguleringsplan for Namdalseid sentrum utarbeides og vedtas i løpet av 2001.  
- I løpet av 2002 gjennomfører kommunen infrastrukturtiltak knyttet til 

sentrumsutviklingen. 
- Etablere miljøprioritert gjennomkjøring i sentrum innen utgangen av 2004. 
 
 
3.4.2. etablere nettverk mellom næringsliv og private 
 
- Etablere fast arena for dialog mellom aktørene som arbeider for sentrumsutvikling.  
 
 
3.4.3. forbedre infrastrukturen og gjennomføre fysisk opprusting og miljøtiltak 
 
- Legge til rette for en god utnyttelse av ledige bygningsarealer i sentrum. 
- Bistå næringslivet i arbeidet med å legge til rette for et innovativt industrimiljø på 

Storåsen.  
 
 
 
3.4.4. utvikle handel, privat og offentlig tjenesteyting  
 
- Etablere Namdalseid senter innen utgangen av 2003. 
- Gjennomføre planlagte stedsutviklingstiltak i samarbeid med næringsliv og innbyggere i 

sentrum for å skape et penere, mindre trafikkfarlig  og bedre tilrettelagt sentrum i løpet av 
en fireårsperiode.  

- Sikre arealer for framtidig næringsvirksomhet i Sentrum gjennom reguleringsplan for 
Namdalseid sentrum.  

 
 
3.4.5. mer kulturaktiviteter i sentrum 
 
- Utvikle Namdalseid Samfunnshus til i større grad å bli kommunens "storstue". 
- Stimulere til aktivitetstiltak med utgangspunkt i Namdalseid Samfunnshus. 
 
 



 11

 
3.5 SERVICE TIL INNBYGGERNE 
 
 
Delmål 5: Kommunen skal yte bedre og mer tilgjengelige tjenester for innbyggerne  
 
 
3.5.1. avklare og utvikle innholdet i kommunens tjenestetilbud  
 
- I løpet av 2001 utarbeide serviceerklæring for psykiatriske tjenester 
- I løpet av 2002 utarbeide serviceerklæringer for helsestasjon/skolehelsetjenester og 

rehabiliteringstjenester 
- I løpet av 2003 utarbeide serviceerklæringer for Legekontoret 
- I løpet av 2003 samle alle serviceerklæringer for alle helse- og omsorgstjenester i ett 

dokument 
- I løpet av første del av 2002 utvide botilbudet for eldre og funksjonshemmede med 12 

enheter. 
 
 
3.5.2. utvikle et godt og variert helse- og omsorgstilbud for alle 
 
- innføre nattpatrulje fra 2002 
- etablere kvalitetssystem for alle tjenester innen helse- og omsorgssektoren fra 2002 
- i løpet av 2003 ha inngått individuelle tiltaksplaner for alle brukere av pleie- og 

omsorgstjenesten, rehabiliteringstjenesten og psykiatritjenesten 
- i løpet av 2002 ha utarbeidet arbeidsplaner for en mer helhetlig pleie- og omsorgstjeneste 
- Innen 2002 ha etablert frivillighetssentral i Namdalseid 
 
 
3.5.3. utvikle en mer effektiv styring og ressursbruk gjennom en rasjonell organisering 
 
- I løpet av 2001 etablere en felles administrasjon for alle interne funksjoner for hele 

organisasjonen 
- I løpet av 2001 gjennomføre en OU-prosess for å finne fram til rasjonelle løsninger for 

ansvar og oppgaver i organisasjonen uten etater 
- Innen 2002 iverksette ny organisering 
 
 
3.5.4. opprette servicekontor i samarbeid med statlige etater og private 
 
- I 2001 delta i et interkommunalt prosjekt for å finne fram til de beste løsninger for et 

offentlig servicekontor i kommunen 
- I løpet av 2002 iverksette offentlig servicekontor 
 
 
3.5.5. gjennomføre målrettet kompetanseheving av ansatte i tråd med kommunens 
strategiske valg for tjenesteproduksjon og publikumsservice  
 
- Fra høsten 2002 gi tilbud om stipend til innbyggere i Namdalseid som ønsker å ta 

utdanning innen helse- og omsorgsfag 
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- Opplæringsplanen for kommunens ansatte skal revideres i 2001 
- I løpet av 2001 og 2002 gjennomføre nødvendig opplæring av ansatte i samsvar med 

oppgaver etter ny organisering 
 
 
3.6 INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
 
 
Delmål 6: Kommunens tjenesteproduksjon skal utvikles og forbedres gjennom en videre 
utvikling av interkommunalt samarbeid 
 
3.6.1 kommunen vil etablere et utvidet samarbeid med nabokommuner 
 
- Initiativet overfor KS følges opp i 2001 med sikte på å få koordinert tilgangen på 

erfaringsgrunnlag fra andre kommuner og klarhet i formelle forutsetninger for 
interkommunalt samarbeid om tjenesteproduksjon. 

- I løpet av 2001 etableres en intensjonsavtale med Flatanger kommune om utvikling av 
samarbeidet mellom kommunene. 

- I løpet av 2002 ha etablert minst 1 ny samarbeidsavtale med kommunene i MNR 
 
 
 
 
3.6.2. kommunen skal utvikle tjenester som ligger til rette for regionalisering og samarbeid 
 
3.6.2.1 HELSE OG OMSORG 
 
Rehabilitering 
- I løpet av 2001 opprettes kontakt og inngås avtaler med andre kommuner om 

fellesløsninger for rehabiliteringstjenester 
- I løpet av 2002 etableres samarbeid med andre kommuner om rehabiliteringstjenester 
 
 
Hjemmebaserte tjenester 
- I løpet av 2001 etableres det kontakt med Flatanger kommune om samarbeid om 

hjemmebaserte tjenester i Statland-Utvorda-området 
- I løpet av 2002 etableres samarbeid med Flatanger kommune om hjemmebaserte tjenester 

i Statland-Utvorda-området  
 
Helsestasjon/skolehelsetjeneste 
- I løpet av 2001 etableres det kontakt med andre kommuner med sikte på å etablere en 

avtale om samarbeid om helsesatasjon/skolehelsetjenester 
- I løpet av 2003 iverksettes samarbeid med aktuelle kommuner om 

helsestajon/skolehelsetjenester 
 
 
Legevakt 
- I løpet av 2001 evalueres legevaktsamarbeidet med Flatanger  
- I løpet av 2001 utredes andre muligheter for legevaktsamarbeid 
  



 13

Kreftomsorg 
- I løpet av 2002 avklares organisering av kreftsykepleietjenesten i Namdalseid kommune 
- I løpet av 2002 søkes etablert avtaler med andre kommuner om samarbeid om denne 

tjenesten 
- I løpet av 2003 etableres interkommunalt samarbeid om kreftomsorgstjenester 
 
 
3.6.2.2 OPPVEKST OG FAMILIE 
 
Barnehage: 
- Hvert år arrangere minst en felles kursdag for barnehagene i Verran,  Flatanger og 

Namdalseid,  eventuelt for barnehagene i regionen som grunnskolen tilhører. 
- Hvert år gjennomføre minimum 4 fellesmøter for tilsatte i barnehagene 
      ( erfaringsutveksling ) med samarbeidskommunene 
 
Grunnskole: 
- Årlig: Grunnskolene i region II gjennomfører minst ett felles elevprosjekt.  
- 2001:  Namdalseid kommune inviterer hvert år til samisk ”språkbad”,  dvs. kulturell  
                 samisk uke for sørsamiske barn i distriktet. 
- 2001:  Tilby utvidet salg av logopedtjenester til Verran og Flatanger. 
- I løpet av perioden 2001 – 2004  skrives det en intensjonsavtale med Flatanger kommune 

når det gjelder samarbeid om grunnskoleopplæring for elevene på Utvorda.  
- Årlig:  Etablere en gjensidig hospiteringsordning med videregående skole for  
                 rådgivere/faglærere på ungdomstrinnet 
-    Årlig:   Etablere en hospiteringsordning med minst en bedrift hvert år for  
                 faglærere/rådgivere 
 
Skolefritidsordning ( SFO ) 
 
- 2001: Etablere et nettverk med kommunene Fosnes,  Namsos og Flatanger for tilsatte i  
                SFO.  
 
Musikkskole 
 
- 2001: Samarbeid om utvikling av eksisterende musikkskoler til også å dekke begrepet 

kulturskole i kommunene Verran og  Namdalseid.  
- I løpet av planperioden settes samarbeid om utveksling av musikkskolekompetanse i drift 

i kommunene Verran og Namdalseid.  
 
Sosialtjenester: 
- 2001: Opprettelse av sosialfaglig forum sammen med Verran og Flatanger for styrking av  

sosialtjenestens fagkompetanse 
- 2001: Etablere et tverrfaglig og tverretatelig samarbeidsforum for å forbedre koordinering 

av tiltak og innsats jfr.  brukere med sammensatte behov. 
- 2003: Etablere en ASVO- bedrift,  avdeling under Flatanger eller Verran.  
 
Barnevern 
 
- I løpet av 2001 styrke/utvikle samarbeide med kultur,  lag og organisasjoner i forhold til   
      rusforebyggende tiltak. 
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- I løpet av 2001 etablere en tverrfaglig ressursgruppe for å ivareta barns behov på et  
      tidlig tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
3.6.2.3 NÆRING OG DRIFT 
 
 
Landbruk og naturforvaltning 
 
- I 2002 etableres samarbeid om tjenester innenfor området natur- og utmarksforvaltning 

med Flatanger kommune. 
- I 2002 tilbys tilsvarende tjenester andre kommuner i regionen. 
- I 2003 etableres samarbeid om tjenesteproduksjon innen jordbruksveiledning med 

Flatanger.  
- I 2004 tilbys tilsvarende tjenester andre kommuner i regionen. 
 
 
Byggesaksbehandling 
 
- I 2003 etableres samarbeid med nabokommuner om tjenesteproduksjon innen bestemte 

forskriftsområder og tiltakssaker 
 
Feiing og brann 
 
- I 2001 og 2002 kjøpes feietjenesten av Flatanger kommune og brannsyntjenesten av privat 

tilbyder. 
- I løpet av 2003 inngås langsiktig samarbeidsavtale med en eller flere av kommunene 

Flatanger, Verran og Osen om feiing. 
- I løpet av 2003 etableres en avtale med nabokommune om samarbeid om brannsyn. 
 
 
 
Næringsutvikling 
 
- I løpet av 2001 etablere en felles arena for kommunalt ansatte innenfor næringsutvikling i 

Midtre Namdal. 
- Etablere samordning av veiledningsapparatet regionalt eller interkommunalt i løpet av 

2002. 
- I løpet av 2001 evalueres ordningen med deltakelse i regional oppdrettskonsulentstilling.  

Fra og med 2002 tilsluttes Namdalseid ordningen permanent. 
- Det skal legges til rette for størst mulig grad av underleveranser til havbruksnæringen. 
- Namdalseid kommune viderefører arbeidet med regionalt nettverk for skjelldyrkere og 

utstyrsleverandører til næringen. Det avholdes en nettverkssamling i Namdalseid i 2001.  
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3.6.3. kommunen skal utvikle kompetanse på områder hvor Namdalseid har naturlige 
fortrinn 
 
3.6.3.1 OPPVEKST 
 
Grunnskole 
- Kommunen inviterer årlig HINT til et samarbeid om praksis for studenter ved 

lærerhøgskolen.  
- 2002:  Kommunen går aktivt ut til videregående skoler/høgskoler der antall plasser til 

rådighet/spesielle ønsker presiseres.  
- Årlig rapportering til Statens utdanningskontor om prosjekt ved den enkelte skole som kan 

være av interesse for andre kommuner. 
  
Kultur 
- 2001:  Arrangere en sommeridrettsleir for barn i alderen 6 – 13 år i samarbeid med lokale 

lag og  foreninger der en bygger videre på erfaringer fra idrettsleiren 2000.  
- 2002:  Invitere barn og unge i alderen 6 – 13 år fra andre kommuner til sommeridrettsleir.  
- 2002:  Arrangere en musikk- og kulturuke for ungdom 14 år og oppover i Namdalseid 

2003:  Arrangere en musikk- og kulturuke der en også inviterer ungdom fra andre 
kommuner 

 
 
 
3.6.3.2 NÆRING OG DRIFT 
 
Naturforvaltning 
 
- I løpet av 2001 styrkes kompetansen hos egne ansatte innenfor lokal naturforvaltning. 
- Tilbudet om veiledning innafor grunneierorganisering innlemmes i det "grønne kontoret". 
- I løpet av 2003 skal det være etablert et tilbud om salg av tjenester fra "det grønne 

kontoret " til andre kommuner i regionen. 
 
 
 
 
3.6.3.3 HELSE OG OMSORG 
 
Varmbading 
- I løpet av 2001 foretas en markedsundersøkelse for å kartlegge interesse for kommunens 

tilbud på Statland 
- I løpet av 2002 utredes organisering av drift av et utvidet bruk 
- Innen 2003 etableres en videreutvikling av dagens tilbud 
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4. HANDLINGSPLAN FOR ØVRIGE OMRÅDER I 
KOMMUNENS TJENESTEPRODUKSJON 
 
4.1 BYGNINGER OG EIENDOMMER 
 
• Det avsettes tilstrekkelige midler til vedlikehold for å bevare verdiene på bygningsmassen. 
• Salg av kommunens landbrukseiendommer utredes i 2001. 
• Løsninger for drift og vedlikehold av friområder og idrettsanlegg utredes i 2001. 
• Omfang på kommunens boligmasse, samt nivå på husleie utredes i 2001-02.  
• Utrede en fristilling av forvaltning og drift av kommunens bygningsmasse i 2002. 
 
I tabellen nedenfor er tiltaksoppgavene de første åra for eiendommene nevnt i stikkordsform 
og med angivelse av sted og planlagt tidspunkt for utførelse. Oppgavene er prioritert slik at 
ressursbruken blir mest mulig jevn frå år til år. 
 
Bygning 2001 2002 2003 2004 Ikke pri 2001-04 
Statland skole  Ny adkomst 

Vindusglass 
Asfalt 

Nytt takbelegg 
personalrom 
Drenering 

Takbelegg 
paviljong 
Varmtvannber. 

Maling 

Statland 
svømmehall 

 Asfalt  Utbedringer 
tekniske anlegg 

Utbedring 
basseng og 
teknisk anlegg 

Alders-
pensjonatet 

 Nye altaner 
Utv. maling  

 Takoverbygg Reasfaltering 

Namdalseid 
skole 

Renovering 
grunnmur 
Maling 
gml.skolen 

Takbelegg 
undervisn.bygg 

Maling kropps-
øvingsbygg og 
undervisnings-
bygg 

Maling 
personalbygg 

 

Vangstunet 
barnehage 

Rensing 
vent.anlegg 

Golvbelegg 
El.opplegg 

Maling 
bygninger 

Oppussing 
innvendig 

 

Helsetunet Helbeslag pipe 
Vent. 1 kontor 

Nye takrenner 
Takoverbygg 
Ytterdører 

Maling unntatt 
omsorgsleil. 

Servantbatteri 
Oppussing 3 
kontor 

Maling 

Aldersp. – 
leiligheter 

Varmekabler 
golv sokkelleil. 

  Reoler 
Ringeanlegg 

Oppussing 

Trygdeboliger Maling 1 bolig  Golvbelegg Maling 2 boliger 
Takbelegg 2 bol. 

Oppussing, evt 
ombygging 

Boliger Maling 3 boliger Maling 2 boliger Maling 3 boliger Taktekking 2 
boliger 
Maling 1 bolig 

Maling 
Takbelegg 
Oppussing 

 
Velferdbygget på Statland er ikke vurdert foreløpig da en venter på en avklaring rundt 
framtidig eierforhold. Lagerbygget på Bruenget og bygg for kommunaltekniske anlegg er 
heller ikke vurdert. 
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4.2 VEGER OG GATER 
 
♦ Ny bru over Sagelva på Mølnåvegen i 2001 
♦ Ny bru over Mølnåelv på Mølnåvegen i 2001 
♦ Grøfting, grusing, forsterking og asfaltering på strekningen Brørskorsen – Sentrum i 2002 
♦ Utbedring av boliggater i Sjøåsen i 2002 
♦ Utbedring av boliggate på Dalaberget (deltiltak) i 2002 
♦ Grøfting, grusing og forsterking Derås – Deråsbrenna i 2003 
♦ Grøfting m.m. Helbostad – Aune i 2004 
♦ Rekkverk ved Bøgseth, Setter og Aune i 2004 
 
♦ Utbedring av boliggater på Dalaberget 
♦ Kurveutbedring (fjellspregning) Helbostad – Aune 
♦ Utbedring av boliggater i Sentrum 
♦ Grusing Helbostad – Aune 
♦ Utbedring av boliggater på Vangsmoen 
♦ Grusing, grøfting, sprengning Mølnåvegen 
♦ Grusing Buvik – Strømhullet bru 
♦ Grøfting, grusing og forsterking Bruenget -  Kalnesmyra 
♦ Grusing Solhaug – Elda Gravlund 
♦ Utbedring av boliggater i Langvika 
♦ Grusing, grøfting Tinglum – Helbostad 
♦ Grusing, grøfting og forsterking Sentrum – Bøgseth 
♦ Utbedring av Sjøvegen, Statland 
 
 
 
 

5. SEPARATE TILTAKSPLANER FOR SPESIELLE 
OMRÅDER 
 
Forut for revisjon av handlingsprogrammet i 2001 skal det spesielt vurderes nye tiltak på 
følgende områder: 
 
5.1 Forebyggende tiltak for barn og unge 
5.2 Tiltak mot rusmisbruk 
5.3 Tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov 
5.4 Tiltak knyttet til voksenopplæring 
5.5 Tiltak for helsestasjonsvirksomheten 
5.6 Trafikksikkerhetstiltak 
 
 
 

 


