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Møteinnkalling

Formannskapet medlemmer

Dere innkalles med dette til møte i:
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Dato:
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Verdal formannskap
Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
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Evt. forfall eller inhabilitet i noen av sakene meldes snarest på telefon 74 04 82 50 eller
på e-post til: line.ertsaas@verdal.kommune.no .
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.
Formannskapet er etter møtet invitert til lunsj på Brød & Cirkus (ca kl. 12.00).

Verdal, 7. desember 2007

Bjørn Iversen
ordfører (s)
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Sakliste formannskapets møte 13. desember 2007
Saksnr

Innhold

PS 144/07

Godkjenning av møteprotokoll

PS 145/07

Videreutvikling av industriområdet på Ørin

PS 146/07

Næringssamarbeid Levanger og Verdal

PS 147/07

Orientering
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Verdal kommune
Sakspapir

Videreutvikling av industriområdet på Ørin

Saksbehandler: Rudolf Holmvik
rudolf.holmvik@verdal.kommune.no
E-post:
74048259
Tlf.:

Arkivref:
2007/10412 - /611

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Møtedato
13.12.2007

Saksnr.
145/07

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal formannskap er positiv til at det arbeides med en ny overbygning/organisasjon
for industriområdet på Ørin – Verdal Næringspark. Kommunen ønsker at en slik
organisasjon skal gjenspeile et aktivt partnerskap mellom næringslivet og kommunen der
vi fellesskap skal utvikle næringsparken.
Prosjektplan for det videre arbeid blir å fremlegge som egen sak.

Vedlegg:
Brev datert 15.november fra Verdal Næringsforum

Vurderinger:
Verdal industripark har i de siste år hatt en rivende utvikling med stort press på de
gjenstående arealer. Industriparken er gradvis utviklet over en førtiårsperiode med
forholdsvis liten grad av felles organisering. Så langt har det vært kommunen og Verdal
næringsforum i tillegg til enkeltbedrifter som har stått for de tiltak som er gjennomført.
Verdal industripark står nå ovenfor et hamskifte der industriparken i stadig større grad
beveger seg mot en mer flerspektret næringspark, der det vil bli stilt andre krav til
samhandling, profilering og ikke minst miljø. Dette er en svært ønskelig utvikling sett fra
kommunens side, og dette vil være med å understreke den grønne profil vi også ønsker å
legge på utviklinga av Ørin nord.
Som det fremgår av brevet fra Verdal næringsforum er det igangsatt et arbeid i regi av
Innherred Vekst og Proneo for utarbeide et forslag til ny organisering av Verdal
industripark. Kommunen støtter dette arbeidet og resultatet av prosjektet vil bli framlagt
til politisk behandling første halvår 08.
Gruppestyret Bygg,anlegg og industri peker videre på en rekke forhold som gjelder
industriområdet og hvor dagens situasjon ikke er tilfredstillende. Flere av disse
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problemstillingene har vært diskutert over lang tid uten at en har kommet med noen
konkret løsning da ansvaret er fordelt på mange aktører.
Det virkelighetsbilde som tegnes her er reelt og situasjonen vil ikke være bærekraftig
over tid.
Verdal kommune vil på denne bakgrunn støtte engasjementet fra gruppestyret
bygg,anlegg og Industri og ønsker å bidra aktivt til å få etablert en ny organisasjon som
skal ivareta og utvikle ”Verdal Næringspark”.
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Verdal kommune
Sakspapir

Næringssamarbeid Levanger og Verdal

Saksbehandler: Rudolf Holmvik
rudolf.holmvik@verdal.kommune.no
E-post:
74048259
Tlf.:

Arkivref:
2007/11193 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken legges frem til drøfting i møtet.
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Møtedato
13.12.2007

Saksnr.
146/07

