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BEHANDLING:
SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende endringsforslag til pkt. 4:
Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet og kommunestyret minimum 4 ganger pr. år
eller når større hendelser tilsier dette.
Det ble først votert over endringsforslaget til pkt. 4 fra SP v/Tomas Iver Hallem. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens forslag til vedtak og vedtatt endringsforslag.
Enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Verdal formannskap gir sin tilslutning til at det søkes om regionale utviklingsmidler til
gjennomføring av prosjektet Verdal 2012 i henhold til vedlagte prosjektbeskrivelse.
2. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styringsgruppe for prosjektet.
3. Formannskapet ser positivt på at det etableres et sterkere regionalt næringssamarbeid i
regi av Innherredsprogrammet på Innherred.
4. Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet og kommunestyret minimum 4 ganger pr.
år eller når større hendelser tilsier dette.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Verdal formannskap gir sin tilslutning til at det søkes om regionale utviklingsmidler til
gjennomføring av prosjektet Verdal 2012 i henhold til vedlagte projektbeskrivelse.
2. Ordfører gis fullmakt til å oppnevne styringsgruppe for prosjektet.
3. Formannskapet ser positivt på at det etableres et sterkere regionalt næringssamarbeid i
regi av Innherredsprogrammet på Innherred.
4. Prosjektledelsen rapporterer til formannskapet minimum 4 ganger pr.år eller når større
hendelser tilsier dette.

Vedlegg:
Prosjektbeskrivelse Verdal 2012. Datert 2.februar 2010

Saksopplysninger:
Det vises til tidligere orienteringer i formannskapet vedr. de utfordringer det nå arbeides aktivt
med på industriområdet. Foreliggende prosjektbeskrivelse er utarbeidet av PRONEO i nært
samarbeid med kommunen i henhold til inngått rammeavtale med Verdal kommune.
Prosjektbeskrivelsen angir en status for næringslivet pr. januar 2010 og det beskrives
forskjellige mulighetsstudier for arbeidet videre.
Vurdering:
De utfordringer som kommunen og regionen står ovenfor både på kort og lengre sikt, krever en
aksjon som kommunen umulig kan stå for alene. Prosjektet er derfor i stor grad et
beredskapsprosjekt der kommunen som vertskommune tar et førsteansvar for å kunne ivareta
den rollen som forventes av lokalsamfunnet. Det forutsettes videre at fylkeskommunen som
regional utviklingsaktør utøver et stort engasjement både finansielt og politisk.
På det nåværende tidspunkt står Verdal kommune alene som A-eier til prosjektet. Det er likevel
viktig å peke på at det nå også blåses liv i Innherredsprosjektet som et samarbeidsprosjekt for
kommunene i ISK og INVEST, og at dette kan bli en viktig arena for utvikling av Innherred
som region.
Prosjektbeskrivelsen opererer med en budsjettramme på 6 mill. kroner pr år i en 3 årsperiode.
Det regnes med 3 mill kroner i finansiering fra NTFK og 1 mill i egeninnsats fra næringslivet.
Kommunens andel dekkes av gjeldende rammeavtale med PRONEO, egeninnsats og et
innskudd på kr 500.000 kroner som er avsatt i budsjettet for 2010 til næringsformål. Selv om
kommunen har et klart vertskommuneansvar, må det fortsatt arbeides med en finansieringsplan
som avlaster kommunen noe mer enn det som så langt er lagt inn i prosjektet. En mer aktiv
kobling opp mot Innherredsprogrammet kan bidra til en slik løsning.
For øvrig vises det til vurderingene som er beskrevet i prosjektet.

