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Samarbeidsutvalget mellom Levanger kommune og næringslivet 29.11.2012
Tilstede: Per Anders Folladal, Kristin N.Norberg, Hilmar Olsen , Steinar Nebb, Lars Heirsaunet, Robert Svarva,
Torgeir Lian, Hans Heieraas og Grete Ludvigsen.
Forfall: Anne Grete Hojem og Helga S.Opheim
3) Industriinkubator på Fiborgtangen v/Tore Svartås, Proneo.
Et team fra Proneo jobber med prosjektet. Først ble det startet opp en inkubator på Fiborgtangen Vekst som
nå blir avløst av et mer ambisiøst prosjekt på Skogn. Fiborgtangen Vekst er tilført midler gjennom SIVA i
forbindelse med treforedlingspakken i revidert statsbudsjett. Senere er selskapet oppfinansiert videre som
følger:
Totalt budsjett 2012-16 er 10,4 mill.
SIVA 4 mill
NTFK 4 mill
Allskog 0
SMN 0,8
NSS 0,8
NTE 0,8
I tillegg timeinnsats fra NSS på 1,2 mill kr
Proneo leies inn på prosjektbasis.
Hovedaktiviteter
Utvikling av havn og logistikk
Utvikling av vedlikeholdsavdelingen
Eiendomsutvikling
Utvikling av Fiborgtangen Sør
Inkubasjon av nye ideer, spin-offs og sametableringer med andre aktører
Presentasjonen fra Proneo legges på hjemmesiden under møtet.
Aktiviteter:


Etablere rutiner og avtaler for utleie av kontorer, verkstedlokaler og lager



Returas etablering



Biokrafts etablering



Opsjonsavtale og videre prosess med Trippel 09 fornyet. NSS eneste alternativ for Trippel09



Legge til retter for medeierskap med andre av lokaler egnet til utleie
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Det viktige framover blir henvendelser og kontakt med næringslivet i regionen for å utvikle gode ideer.
Det jobbes med muligheter som åpner seg ved Forsvarets utbygging på Ørlandet.

1) Møtedatoer 2013
Datoer som foreslått ble satt:
Torsdag 17. januar kl 13
Torsdag 7. mars kl 09
Torsdag 6. juni kl 13
Torsdag 5. sept kl 09
Torsdag 7. nov kl 09

2) Næringslivsutvikling – lagt ut på anbud
Har hatt avtale 3+1-årig avtale med Proneo om næringsutvikling – går ut 31.12.2012
Har vært størrelsesorden 650.000kr. Tilsvarer 0,5 årsverk. Har brukt
Veiledning og etablererverksted
Inkubatortilbud
Innovasjonstjenester næringsliv
Sum

100t
390t
370t
860t

Nytt anbud er splittet i :
Førstelinjetjeneste oppfølging på næringer knyttet til filmfabrikken
Førstelinjetjeneste oppfølging, øvrige næringer
Inkubatortilbud
Innovasjonstjenester næringsliv
Sum

350t
80t
300t
320t
1050t

Dvs etterspurt tjeneste økes fra 0,5 årsverk til 0,2(Filmfabrikken) + 0,4 (øvrige næringer) er 0,6 årsverk.
Innleveringsfrist for anbudet er 20.12.
Kriterier for valg av tilbud:
kompetanse
Pris
Leveringsevne

35%
30%
35%

4) Samferdsel
Saken utsettes til neste møte slik at Ingvild Kjerkol kan orientere.
Samferdsel diskuteres i veldig mange fora nå. En mener at en kan ikke være fornøyd med BARE elektrifisering
av banen.
Steinar uttaler at jernbanene er umåtelig viktig for høgskolen.
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5) Satsing på pilegrimsprosjekter
Etableringen av regionalt pilegrimssenter på Stiklestad fra 1. 9.2012.
Levanger er deltaker i SØTprosjekt (Sundsvall-Østersund-Trondheim) et EU/interreg-prosjekt som gjelder
St.Olavsleden fra Sundsvall til Trondheim.
Samtidig er det etablert et prosjekt med MIG Tautra i prosjektledelse hvor det arbeides med en alternativ rute
på ledene gjennom Levanger, dvs fra Munkeby via Levanger sentrum, videre til Frosta og med båt derfra.
6) Orientering fra næringssjefen
- slakteriet, jobbing med å etablere samarbeid for produksjon i lokalene på Mule
- reiseliv, ulike reiselivsprosjekt/pakking av opplevelser under arbeid

-bygningsvernsenter, arbeid med etablering av et bygningsvernsenter i Levanger
-Ytterøy. Prosjekt med Ytterøy Slakteri og Ytterøy Næringsforening for etablering av matinkubator i lokaler ved
kyllingslakteriet
-Søknad Filmfabrikken til NTFK 2,1 mill. totalt prosjekt 10,6 mill.kr.
2012 Næringsareal for bedrifter, fellesarealer og Voice-box snart ferdig
2012/13 Prosjektering og utbygging av Greenscreenstudio
2013 Prosjektering og utbygging av klippesuiter og redigeringslab i samarbeid med HiNT
2013/2014 Prosjektering og utbygging av lokal-TV studio i samarbeid med private investorer og aktører i
bedriftsnettverket.
7) Eventuelt


Robert foreslo at denne gruppen bør ha en mening om budsjettet som gjelder næring. Kan forberedes
som en sak. Sendes ut med møtereferatet.



Det ble etterspurt om samarbeidsutvalgets arbeid og berettigelse. Dette settes på sakskartet på neste
møte.

-

Referent Grete Ludvigsen
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