Møtereferat - møte nr 1/2013
Samarbeidsutvalg mellom Levanger kommune og næringslivet
Dato: 17.1.2013 kl 13.00-15.00
Deltakere:
Navn
Robert Svarva
Hans Heieraas
Anne Grethe Hojem
Kristin Norum Norberg
Hilmar Olsen
Steinar Nebb
Lars Heirsaunet
Helga Stavrum Opheim
Per Anders Folladal - LEDER
Torgeir Lian
Næringssjef Grete Ludvigsen

Representerer
Formannskapet
Formannskapet
Formannskapet
Næringslivet, repr v/Markedsplassen Levanger AS
Næringslivet, repr
v/ industribedrift
HiNT
Næringslivet handel
v/Levanger Sør/Magneten
Landbruket
Næringslivet
Næringslivet entreprenør
Levanger kommune

Tilstede/Ikke tilstede
Ja
Ja
Nei
Nei
Ja
Nei
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja

Agenda for møtet:
1) Karrieresenteret i Nord-Trøndelag avd Verdal
rett kompetanse på rett sted for næringslivet
presentasjon av senterets tjenester v/Brit Flatås
2) Orientering fra Markedsplassen v/Kristin Norberg Norum
3) Fast post: orientering fra næringssjefen
4) Evaluering samarbeidsutvalget
**********************************************************************
Referat
1) Presentasjonen fra Karrieresenteret legges på nettet sammen med møtereferat.
Karrieresenteret er et offentlig veiledningstilbud for yrkesvalg/karriere for voksne enkeltpersoner
(alle som ikke inngår i et skolesystem). I tillegg et tilbud til bedrifter om veiledning for karriere.
2) Markedsplassen forfall pga sykdom.
Grete orienterte litt om MPL og VNFs mulige samarbeid med NiT (Næringsforeningen i Trondheim).
Ber om orientering fra styreleder i MPL om videre progresjon.
3) Orientering fra næringssjefen:
* 2,1 mill fra NTFK til infrastruktur Filmfabrikken er innvilget.
* Avtale om næringsutvikling har vært ute på anbud.
* Aktør er valgt og klagefrist er 28.1.13.
Proneo og Tindved ligger an til å få oppdragene.
* Søknad til RUA (Regional utviklingsavdeling) i NTFK på prosjektmidler til etablering av
bygningsvernsenter for tradisjonshåndverk lokalisert på gamle byskolen, presenteres i dag.
* Som informert under Budsjettnotat skal Felles næringsplan for Levanger og
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Verdal revideres i 2013. Arbeidet starter i vår.
* ISK er tatt opp som medlem i Europakontoret i Brussel fra 2013.
Ordfører og næringssjef er jevnlig i kontakt med næringslivsaktører. Det pågår også arbeid med
aktører på Rinnleiret. I forhold til samferdsel har ordfører lansert til Marit Arnstad at det er et mulig
logistikk-knutepunkt i vår region.
4) Ettårsevaluering av samarbeidsutvalget
Utvalget startet opp i februar i 2012 og har hatt 6 møter i 2012.
Retningslinjene for utvalget:
Utvalget skal arbeide aktivt for å fremme næringsvirksomheten i Levanger kommune i tråd med de
målsettinger som er nedfelt i kommunens overordnede planer. Utvalget skal være Formannskapets
rådgivende organ i næringssaker.

Utvalget skal







Dokumentere vilkårene for næringsutvikling i kommunen
Være høringsinstans i næringssaker
Følge opp samt utarbeide årlige handlingsplaner ut fra strategisk næringsplan
Samarbeide med andre offentlige instanser og private næringsinteresser for å kunne
drive mest mulig aktiv næringspolitikk
Ta på seg andre oppgaver som er i tråd med de overordnede målsettinger
Utvalget kan sette egne saker på dagsorden

Saker i perioden:
Orienteringssaker: Organisering av næringsutvikling, Verdal Næringsforum, Norske Skog, Levanger
Sør, Industriinkubator Fiborgtangen, Markedsplassen.
Høringer: Nasjonal Transportplan, Planstrategi 2012-2015, Levanger Sør reguleringsplan
Saker: Europakontoret i Brussel.
Runde rundt bordet.
Det blir mye høring og lite uttalelser.
Har ikke inntrykk av samarbeidsutvalgets vurderinger har vært etterspurt av Formannskapet. Mener
vi ikke har funnet vår berettigede rolle eller «fasong» enda.
Utfordringer med å finne rett plattform for samarbeidsutvalget.
Hva kan gjøre bedre:
Mener at vi kunne ha utgjort en forskjell ved å være oppmann til å samle næringslivet i regionen.
Vi kunne vært flinkere til å markedsføre oss mot næringslivet for å ta opp saker.
For å bygge innhold for samarbeidsutvalget ønsker vi å etterlyse konkrete oppgaver fra
Formannskapet. Ønskelig å komme inn som en orienteringssak og stille spørsmål til Formannskapet.

- Referent Grete Ludvigsen

2 av 2

