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Bra reklame på #vgtv før video om
bombe-eksplosjon som drepte
150: «Å grille er å eksperimentere»
Klaus Sonstad @klaussonstad

Amatørenes byggeskandale: Det var med
god grunn at Stortinget fikk Sløseriprisen for 2016.

«I Sverige sier de mjølk, i Oslo
melk, i Steinkjer mælk og i Li sier
de mjælk», sier fascinert 9-åring.
Mors språkhjerte smiler.
Vigdis Devik@vdevik

Det var verre med RBK-keeper
Jørn Jamtfall, som etter et tap
uttalte at de måtte hjem og «snu
kjerringa» Svea @VGSvea

Gunnar Stavrum@GunnarStavrum

• Bioøkonomi – kjente ressurser, uante muligheter

Ny industriell revolusjon
INNSPILL
HEGE NORDHEIM-VIKEN
AINA HILDRUM
ØYVIND SKOGVOLD
BJØRN T. GRØTTHEIM
Styringsgruppa Partnerskap Namdal
Hvordan skal vi skape ny vekst og
nye arbeidsplasser ved å utnytte Namdalens bioressurser
enda bedre enn hva vi gjør i
dag?
Bioøkonomi blir omtalt som en ny
industriell revolusjon som vil
være avgjørende for å dekke
fremtidens behov for mat, helse, energi, miljø og klima. Bioøkonomi defineres som en
bærekraftig produksjon og bearbeiding av fornybar biomasse. Med biomasse forstår vi
alt som produseres og vokser i
hav og vann, på land og i skogen.
Bioøkonomi omhandler også
alt som blir igjen av restråstoffer, det som i dag ofte oppfattes
som avfall. Vi i Namdalen har
til alle tider utnyttet våre naturressurser, bioøkonomi omhandler en bedre og smartere
måte å bearbeide og utnytte
denne biomassen.
Namdalen
har
store
uutnyttede ressurser innen
havbruk/fiskeri, landbruk og
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Trist dag for
Leka
I dag kommer flertallet på Stortinget til å sørge for at Leka
opphører som egen kommune.
Det skjer mot lekaværingenes
vilje.
Det mest overraskende i
denne prosessen er at Venstre
– som er tuftet på å forsvare de
små mot den store staten –
støtter regjeringa i å bruke
tvang for å slå Leka sammen

skogbruk som kan danne
grunnlag for utvikling, økt
verdiskaping og arbeidsplasser.
Namdalen har også andre
viktige naturressurser
Våre vassdrag genererer
store verdier, og vi har et utall
fiskevann som med en effektiv
forvaltning kan bli enda mer attraktiv.
Vi har en kyststripe som kan
utnyttes til dyrking og høsting
av nye arter som er etterspurt
på verdensbasis
Reindrift og uttak av vilt i
Namdalen, både kulturen og
det som produseres kan ha
merverdi.
Alt dette kan sammenfattes
til å være en del av Namdalens
bioøkonomi.
Partnerskap Namdal er et samarbeid mellom alle 13 kommunene i Namdalen, Nord universitet
og Trøndelag Forsknings og
Utvikling (TFoU). Formålet er å
initiere prosjekter som kan
bidra til vekst og utvikling
i regionen.
Partnerskapet ønsker å bidra
til å utvikle bioøkonomien og
har vedtatt at det skal utarbeides en egen strategi for Namdalen innenfor dette området.
TFoU skal lede dette arbeidet.
Strategien skal være konkret
og bidra til økt verdiskaping i
næringslivet. Den skal også utfordre det offentlige til å bli
med nabokommunene Nærøy,
Vikna og Bindal.
Vi lekaværinger skulle ønske
at makteliten sørafor forsto
hvor viktig det er for lekaværinger å være lekaværinger. Hvor
stolte vi er av å kunne forme
framtida vår selv. Og hvor viktig
selvbestemmelse er for bolysten.
Vi ønsker ikke at det er folk
utenfor Leka som skal forme
framtida vår når rammer og
ressurser skal fordeles. Gi oss
ramma vår, Sanner, og du vil
erfare at når det gjelder Leka,
er vi de beste til å få mest mulig
ut av hver krone!
Allerede i morgen kommer

gode medspillere for næringslivet samtidig som regionen
skal utfordre forsknings- og
utviklingsmiljøene både i og
utenfor Namdalen.
Skal vi i Namdalen selv utnytte våre bioressurser og delta
i fremtidig verdiskaping innenfor bioøkonomi, må både
næringsliv og kommunene
tenke nytt og gjerne stort.
Kommunene må legge forholdene til rette gjennom å utarbeide planverk som både
forenkler og gir raskere saksbehandling, men som også gir
næringslivet mest mulig klare
signaler på mulighetsrommet
for utvikling og vekst.
Næringslivet må legge sine
strategier og etablere relasjoner med interessante samarbeidspartnere. Nord universitet
kommunalminister Sanner til å
sette i gang en rekke prosesser
på basis av Stortingets vedtak.
Det vil si at de fire kommunene
vil bli invitert til å planlegge og
fordele oppgaver i den nye
storkommunen. Vi lekaværinger har da to valg: Skal vi delta i
prosessen og kreve vårt? Eller
skal vi gi pokker og satse alt på
at Sp og Ap får flertall ved valget, slik at vi kan trykke på angreknappen?
Leka Ap mener det er uansvarlig at lekaværingen ikke er
med på å forberede en situasjon der regjeringen Solberg
fortsetter etter 11. september.
Vi kan ikke sitte på sidelinjen

er etablert i Namdalen og kort
avstand til NTNU/Sintef må utnyttes så langt som mulig.
Strategien skal peke ut noen
mulige retninger og muligheter
for ny utvikling, men det er
næringslivet som må realisere
mulighetene.
Strategiarbeidet må bygge på tett
kontakt med alle berørte parter. Vi, som leder strategiarbeidet ønsker dialog med både
næringsliv, private, FoU-miljøene og kommunene. Næringslivet skal utfordres til å gi innspill til hva de ønsker av prioriteringer og satsingsområder.
FoU-miljøene må tilkjennegi
hvordan de kan bidra og ta del i
utviklingen av bioøkonomirelatert næringsaktivitet.

valtning for øvrig må utfordres
til å, på best mulig måte, legge
forholdene til rette for utvikling og vekst basert på utnyttelse av regionens bioressurser.
Styringsgruppen består av:
Hege Nordheim Viken, ordfører Høylandet og leder av region Namdals komite for
kompetanse og FoU
Aina Hildrum, studiestedsleder, Nord universitet campus
Namsos
Øyvind Skogvold, daglig leder Trøndelag Forskning og
Utvikling
Trøndelag Forskning og Utvikling har prosjektledelsen v/
Bjørn T. Grøttheim.

Kommunene og offentlig forog se på at for eksempel et distriktsmedisinsk senter plasseres i Ytre Namdal, uten at vår
mening er hørt. Vi kan heller
ikke sitte på sidelinja og se de
to store kommunene Nærøy og
Vikna, i lag med Bindal, eventuelt blir tildelt og fordeler varige statlige arbeidsplasser,
uten at vi har et ord med i laget.
Leka i dag er i en historisk situasjon. I den forstand at regjeringen forstår at de har
ydmyket oss med sitt tvangsvedtak.
Det er derfor grunn til å tro at
staten er villig til å lytte til Leka
på en måte som ikke har skjedd
etter krigen. Det er store mulig-

heter for at staten er villig til å
strekke seg langt for å tekkes
lekaværingene. På et tidspunkt
lukker denne muligheten seg.
Da er vi tilbake til normal-situasjonen, der vi stort sett blir
møtt med døve ører.
Dersom vi gjør to ting på en
gang, kan vi våkne 12. september og være på banen dersom
Regjeringen Solberg fortsetter.
Vinner vi valget, trykker vi på
angreknappen og inviterer
lekaværingene og alle som er
glad i Leka, til fest på Herlaugshaugen.
ELISABETH HELMERSEN

Leder av Leka Arbeiderparti

