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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/3051-1
Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg
Tilslutning til Trøndersk matmanifest
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
23/19
22/19

Møtedato
08.04.2019
23.04.2019

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune slutter seg til Trøndersk matmanifest og opplegget for felles signering av
matmanifestet under åpninga av Trøndersk matfestival 1. august 2019.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) fratrådte som inhabil under sakens behandling og avstemming etter vedtak
som inhabil.
Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Han har utarbeidet forslaget i saken.
Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:
1. Tilslutningsdokument Trøndersk matmanifest.
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Saksopplysninger
Trøndersk matmanifest ble skrevet i 2011 med formål å «skape merverdi ved å bevare, styrke og
videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker,
organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet».
Matmanifestet ble lansert 4. februar 2011 med signering av Midtnorsk samarbeidsråd for
landbruksnæringa, KS Sør-Trøndelag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, kokkenes
mesterlaug i Trøndelag, NHO Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, fylkesordførerne i Sør- og
Nord-Trøndelag og fylkesmennene i Sør- og Nord-Trøndelag.
Senere har en rekke instanser sluttet seg til matmanifestet, blant annet mange kommuner. Av
disse er det p.t. ingen fra Namdalen.
Matmanifestet har åtte punkter:
1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og
særpreg, fra hav til høgfjell.
2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.
3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.
4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.
5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner.
6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn,
7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.
8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av
trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.
Under regionrådets møte i Overhalla 19. november 2018 ble kommunene oppfordret til å
forsterke fokuset på mat, og undertegne matmanifestet, av ledelsen i Oi! Trøndersk mat og
drikke. Det er også foreslått at ordførerne i namdalskommunene samlet signerer manifestet
under åpninga av Trøndersk matfestival 2019.
Vurdering
Siden matmanifestet ble lansert har det vært mye fokus på matproduksjon både nasjonalt,
regionalt og lokalt. Trøndelag har satt seg som mål å være landets fremste matregion. I
Namdalsstrategien er det videre satt et offensivt mål om at Namdalen skal være Trøndelags
fremste matregion.
Namdalen har store ressurser – og muligheter – for å videreutvikle posisjonen som matprodusent
gjennom positiv utvikling både i landbruket og fiske/havbruk. I tillegg har det gjennom det siste
tiåret vært et økende fokus på lokal, kortreist mat og mat i reiselivssammenheng. Visit
Namdalen har satt i gang et eget prosjekt for å knytte sammen mat og reiseliv gjennom
reiseruter for matopplevelser.
Å undertegne Trøndersk matmanifest er først og fremst en symbolsk og synlig handling for å
understreke og anerkjenne matens betydning for vår region – både produksjon, verdiskaping og
som opplevelse.
Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer også at man erkjenner de
verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger.
Rådmannen ser det som riktig og positivt at Overhalla kommune støtter opp om slikt fokus på
kortreist mat og målsettingene i dette ved å slutte seg til Trøndersk matmanifest.
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Saksmappe: 2019/2985-3
Saksbehandler:
Aksel Håkonsen

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksframlegg

Justering av vedtekter for Lakseutvalget for Namsenvassdraget
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
24/19
23/19

Møtedato
08.04.2019
23.04.2019

Rådmannens innstilling
Overhalla kommune godkjenner Lakseutvalgets forslag til justerte vedtekter for Lakseutvalget
for Namsenvassdraget som framlagt.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019
Behandlet.
Trond Petter Ristad (SP) er en av flere grunneiere til Namsenvassdraget og bad om å få sin
habilitet vurdert.
Han deltok under sakens behandling og avstemming etter vedtak som habil.
Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

X
X
S

27.03.2019 Vedtekter av 11.05.2010.
27.03.2019 Forslag til justerte vedtekter
27.03.2019 Justering av vedtekter for
Lakseutvalget for Namsenvassdraget
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Saksopplysninger
Lakseutvalget for Namsenvassdraget ble opprettet som et samarbeidsorgan mellom de fire
kommunene med lakseførende strekninger i Namsenvassdraget og Namsenvassdragets
grunneierforening, nå Namsenvassdraget elveierlag. Som konsultative medlemmer uten
stemmerett innkalles til alle møter i tillegg en person fra hver av kommunenes administrasjon og
elveeierlaget, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Mattilsynet lokalt og Kunnskapssenter for
laks- og vannmiljø (KLV). Utvalgets funksjon fremgår av vedlagte vedtekter. Vedtektene ble
vedtatt av grunneierorganisasjonen og deltakerkommunene.
Lakseutvalget har vanligvis et årlig driftsbudsjett på 20 – 25.000 kr. Vi får etter søknad et årlig
tilskudd fra fylkesmannen. De siste 2 – 3 årene har det vært på 10.000 kr. Resten av kostnadene,
uten møtegodtgjørelse, fordeles med 1/3 på hver av kommunene Grong og Overhalla, og 1/6 på
hver av kommunene Høylandet og Namsos.
Lakseutvalget foreslår noen presiseringer og tilpasninger av vedtektene til endringer som har
skjedd siden de ble vedtatt første gang. Dette innebærer ingen prinsipielle endringer av utvalgets
mandat, arbeidsoppgaver eller organisasjon. Vedtektsendringer skal ifølge vedtektene
godkjennes av medlemskommunene og grunneierorganisasjonen.
Forslaget til endringer vedtatt i Lakseutvalget 07.11.2018 innebærer:
 Vedtektenes pkt. 1: Presisering av at det er de anadrome laksefiskbestandene (med
livssykluser i saltvann og ferskvann) som er fagområdet. I øvre deler av Namsen er det
Namsblank som lever hele livet i ferskvann. Det har ikke vært til hensikt at den skulle
være omfattet av Lakseutvalgets mandat.
 Vedtektenes pkt. 2: Arbeide for delegering av forvaltningsoppgaver til lokalt
(kommunalt / interkommunalt) organ, er fjernet fra mandatet til utvalget. Grunnen er at
dette er lite realistisk med bakgrunn i kommunelovens begrensninger i å kunne delegere
kommunal forvaltning til organ utenfor kommunen.
 Vedtektenes pkt. 3: Kultivering og klekkeridrift er fjernet som tema for Lakseutvalgets
arbeidsoppgaver. Det er lenge siden det har foregått kultivering i Namsen. Bestanden er
sterk og alle gyteområdene benyttes. Naturlig formering sikrer et større genetisk
mangfold, og gir en bedre tilpasset laksestamme enn ved utsetting av yngel.
 Vedtektenes pkt. 3: Parasitter og fremmede arter er tema som er blitt mer aktuelt, og er
nå tatt med som område Lakseutvalget skal engasjere seg i.
 Vedtektenes pkt. 4: Endringer som samsvarer med ny grunneierorganisering og endring
av organisasjon fra Namsenvassdragets grunneierlag til Namsenvassdraget Elveierlag.
De har ansatt en daglig leder som også blir invitert, og stiller på møtene.
Kunnskapssenteret for Laks- og vannmiljø som ble etablert i 2005 er en betydningsfull
aktør på kunnskapssiden som har deltatt på møtene i utvalget siden kunnskapssenteret
ble etablert. De inkluderes som konsultativt medlem. Lokale veterinærmyndigheter blir
nå presisert med Mattilsynet.
 Vedtektenes pkt. 5 tilføyes at protokoll/referat sendes medlemskommunene
 Vedtektenes pkt. 7 tilføyes at sekretærfunksjonen rulleres mellom kommunene, noe som
også har vært praksis.
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Vurdering
Forslaget til endringer vedtatt i Lakseutvalget 07.11.2018 foreslår noen presiseringer og
tilpasninger av vedtektene til endringer som har skjedd siden de ble vedtatt første gang. Dette
innebærer ingen prinsipielle endringer av utvalgets mandat, arbeidsoppgaver eller organisasjon.
Det anbefales at Lakseutvalgets forslag til justerte vedtekter for Lakseutvalget for
Namsenvassdraget godkjennes som framlagt.
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Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Sentraladministrasjonen

Saksmappe: 2019/1080-2
Saksbehandler:
Dagfinn Johansen

Saksframlegg

Søknad om støtte til utvidet drift i Gammelstua barnehage.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
25/19
24/19

Møtedato
08.04.2019
23.04.2019

Rådmannens innstilling
1. Gammelstua barnehage gis tilsagn på driftstilskudd på inntil 18 plasser for barn under 3 år
og inntil 27 plasser for barn over 3 år, ut fra antall barn det søkes plass for i barnehagen, og
gitt at det blir etablert godkjente løsninger for slik utvidet barnehagedrift.
2. Hvis barnehagen velger å utvide kapasiteten gjeldende fra oppstart av nytt barnehageår, vil
driftstilskuddet dette året justeres i h t antall barn i barnehagen basert på hovedopptaket per
1. mars dette året, gjeldende fra 15. august i opptaksåret.
3. I ordinære driftsår utbetales tilskuddet basert på antall barn i barnehagen per 15. desember
året før.
Hjemmel for vedtaket er: Lov om barnehager §8, §10, §12a og §14.
Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019
Behandlet.
Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.
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Dokumenter i saken
Type

Dato

I

30.01.2019 Søknad om utvidelse av
Gammelstua
26.03.2019 Søknad om støtte til utvidet drift i
Gammelstua barnehage.

S

Tittel

Adressat

Gammelstua friluftsbarnehage
SA

Saksopplysninger
Gammelstua barnehage søker om å få kommunal godkjenning for utvidet tilskudd til
barnehagedrift, tilsvarende 15 nye plasser. Dette vil innebære en utbygging av eksisterende
barnehage. Hvordan fordelingen av disse plassene skal være mellom små og store barn er det
ikke tatt stilling til i søknaden.
Kommunen som barnehagemyndighet har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. I barnehagelovens § 12 a står det at
Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov.
Behandlingen i denne saken bygger på vurdering av behov for plasser i den delen av kommunen
barnehagen er lokalisert og dialog med driftseier med den hensikt å få til et fornuftig
driftsmønster over tid både for den private og våre kommunale barnehager.
Kommunen skal i neste omgang behandle godkjenning av utvidelsen av barnehagen i henhold til
§10 i Lov om barnehager, med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, basert på
gjeldende regler for leke- og oppholdsareal og annet underliggende lover og forskrifter.
Vurdering
I forbindelse med utvidelse av Ranemsletta barnehage ble det ved første behandling vurdert om
det skulle legges til rette for 30 - 32 barn i hvert årskull med postadresse 7863 Overhalla.
Imidlertid har kullene de siste årene variert en del og behovstallet er justert noe ned. Det er
likevel grunn til å tro at kullene vil variere også i årene som kommer, og den tilretteleggingen vi
nå gjør, må så langt som mulig ta høyde for disse variasjonene.
Siste oppdaterte årskulloversikt (postnummer 7863 Overhalla):
2014
2015
2016
Kull
21
26
31

2017
20

2018
25

Hvis vi ut fra denne tabellen beregner at kapasiteten må dekke 2 av disse årskullene samtidig for
barn under 3 år, så vil variasjonen være 10 barn, noe som matematisk utgjør mer enn 3 stillinger
i forskjell når det regnes 3 barn per voksen.
Hvis vi tar utgangspunkt i at kapasitetsbehovet for ett-åringene og to-åringene til sammen utgjør
52 plasser (26 + 26), så vil vi kunne få følgende situasjon ut fra gjeldende kapasitet (inkludert
vedtaket om utvidelse i Ranemsletta barnehage):



Ranemsletta barnehage: 42 plasser (maksimal utnyttelse)
Gammelstua: 12
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Moamarka: 4 – 6 (Stipulert fordi denne barnehagen er en kombibarnehage for barn 1 – 5
år).

Matematisk vil det da være nok kapasitet i gjennomsnitt, men det er umulig å vite hva de reelle
barnetallene for hvert årskull vil være.
Gammelstua sin utfordring i dag er at de ikke kan tilby 12 barn under 3 år plass hvert år,
ettersom lokalene har en begrensning på 30 barn totalt. Hvis det er 12 barn under 3 år, så utløser
dette behov for 18 plasser over 3 år (slik at disse barna kan få hele sin barnehagetid i
Gammelstua barnehage). Da er dagens areal oppbrukt. Barnehagen vil ha 30 barn høsten 2019.
Slik situasjonen er nå, har barnehagen hvert andre år vært nødt til å ta inn få barn under 3 år. I
praksis er det dette kommunen har løst med å ha plasser i Barlia de siste årene.
Ut fra en helhetsvurdering kan det være fornuftig at Gammelstua har muligheten til å kunne
tilby et jevnere antall plasser for barn under 3 år enn det som har vært mulig etter at barnehagen
fikk eksisterende bygg. Med den søkermengden barnehagen har hatt de siste årene, er det grunn
til å tro at det kan være grunnlag for ca 6 – 9 nye søkere hvert år for barn under 3 år. Et
maksimalt tall på 18 barn under 3 år fordelt på 2 årskull vil derfor kunne være fornuftig.
Konsekvensen ved full utnyttelse vil da være at barnehagen må ha 27 plasser for barn over 3 år,
dvs 45 barn totalt. Disse tallene vil da stemme med den utvidelsen på 15 plasser som barnehagen
søker om.
Kommunen som barnehagemyndighet må til enhver tid vurdere hvor det er fornuftig å plassere
barnehagetilbudene i kommunen. I en slik vurdering må det tas hensyn til:
 Bosetningsmønster/boligområder
 Tilgjengelighet/avstander
 Trafikkforhold
 Kvaliteten i tilbudet
 Avstander til arbeidsplasser.
 Økonomiske vurderinger
Vi ser at kjerneområdet for søkere til Gammelstua er Skogmo-området, men barnehagen har
også søkere fra andre områder med postnummer 7863. Det er ikke så lang avstand til
barnehagen fra Overhalla sentrum, men en del foreldre synes det er litt ubehagelig å kjøre veien
om Svalia på vinters tid. Veien fra Himo blir vurdert som bedre å kjøre om vinteren. Det er
forholdsvis kort avstand fra barnehagen til konsentrasjonen av arbeidsplasser på Skogmo.
Trafikkmengden vil øke noe som konsekvens av økt antall barn i barnehagen. Imidlertid spres
trafikken noe om morgenen, men vil være mer konsentrert ved henting. Godkjenning av
trafikale forhold i tilknytning til bygningsmassen vil være en del av byggesøknaden.
Barnehagen har gode resultater på brukerundersøkelsene. Med en økning til maksimalt 45 barn,
vil barnehagen ikke lenger være i kategorien «liten» barnehage. Om det vil påvirke
søkermengden er vanskelig å ha noen formening om.
Kommunen må oppfylle retten til barnehageplasser. I våre beregninger tar vi derfor
utgangspunkt i hele årskull, i og med at retten til barnehageplass gjelder for barn født til og med
november året før hovedopptak. Vi tror det kun er et tidsspørsmål før denne retten også vil
gjelde barn født i desember og i tillegg i januar i nytt fødselsår.
Full barnehagedekning betyr at våre barnehager må ha en viss grad av arealmessig
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overkapasitet. Variasjonene i barnekullene vil stille større krav til personalhåndtering enn
tidligere, fordi behovet for ansatte vil endre seg parallelt med variasjonene i årskullene. Selv om
Gammelstua får muligheten til driftstilskudd for flere barn, så må også denne barnehagen
påregne å ha noe ledig kapasitet ved varierende søkergrunnlag til barnehagen. Dermed vil også
tilskuddet fortsatt kunne variere noe. På samme måte som tilfellet er i de kommunale
barnehagene, vil dette også kunne bety både økonomiske og personalmessige utfordringer for
Gammelstua barnehage.
Vedtatt utbygging i Ranemsletta barnehage er både en forbedring av eksisterende lokaler og en
noe mindre utbygging enn først foreslått. Samtidig er det lagt til rette for at barnehagen kan
utvides ytterligere om behovet skulle oppstå i framtiden. En utvidelse av Gammelstua barnehage
vil redusere sannsynligheten for at det blir nødvendig med ytterligere utvidelse av Ranemsletta
barnehage utover det som nå er vedtatt.
Rådmannen tilrår etter en samlet vurdering at Gammelstua barnehage får utvidet rammen for
driftstilskudd med inntil 6 plasser til totalt 18 plasser for barn under 3 år, basert på antall barn i
barnehagen per 15. desember året før utbetaling.
For å kunne tilby 18 barn under 3 år plass i barnehagen i hele barnehageløpet, vil rammen for
driftstilskudd for barn over 3 år innebære 27 plasser. Til sammen 45 plasser, en utvidelse på 15.
Ved økt kapasitet i starten av nytt barnehageår etter utbygging, må tilskuddet avregnes 2 ganger
for dette driftsåret.
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Saksmappe: 2019/2752-2
Saksbehandler:
Trond Stenvik

Overhalla kommune
-

- Positiv, frisk og framsynt

Rådmann i Overhalla

Saksframlegg

Deltakelse i prosjektet SI 2.0 med Skogmo Industripark.
Utvalg
Overhalla formannskap
Overhalla kommunestyre

Utvalgssak
26/19
25/19

Møtedato
08.04.2019
23.04.2019

Rådmannens innstilling
1. Overhalla kommune gir Skogmo Industripark tilsagn om et årlig tilskudd på kr. 300.000
i prosjektperioden på 4 år.
2. Årlig støtte evalueres og vurderes på bakgrunn av årlig rapportering fra prosjektet om
fremdrift og effekter.
3. Årlig tilskudd dekkes i 2019 ved bruk av disposisjonsfond. Tilskudd videre innarbeides i
årsbudsjett og økonomiplan.
Hjemmel for vedtaket er:
Behandling i Overhalla formannskap - 08.04.2019
Behandlet.
Ragnar Prestvik (AP) bad om å få sin habilitet vurdert.
Han fratrådte under sakens behandling og avstemming etter vedtak som inhabil.
Hjemmel: Fvl. § 6e
Begrunnelse: Leder i Namdal regionråd og vil få befatning i saken i forhold til den rollen.
Innstilling i Overhalla formannskap - 08.04.2019, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken
Type

Dato

Tittel

Adressat

I
S

20.03.2019 Sak for politisk behandling
01.04.2019 Deltakelse i prosjektet SI 2.0 med
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Ole Joar Flaat

Skogmo Industripark.

Saksopplysninger
Overhalla har mottatt en henvendelse fra Skogmo Industripark med spørsmål om kommunen vil
være delaktig i og bidra med finansiering til prosjektet «SI 2.0».
Skogmo Industripark (SI) er en bedriftsklynge som i dag består av 50 bedrifter som i all
hovedsak er lokalisert på Skogmo i Overhalla kommune. Total omsetning for bedriftene i
klyngen er ca 2,8 mrd. kr. i 2018 og totalt ca 700 ansatte.
Skogmo Industripark arbeidet fram i 2018 forprosjektet SI.2.0 som danner grunnlag for
hovedprosjektet SI 2.0 som vil bli etablert i løpet av 1. halvår 2019. Dette prosjektet har som
hovedmål å skape økt vekst og omstillingsevne for industribedriftene i Skogmo Industripark
samt i Namdalsregionen. Dette gjennom 4 arbeidspakker/delmål som omtales i prosjektplanen.
Primærmålgruppe for prosjektet er bedriftene i Skogmo Industripark.
Med i prosjektet SI 2.0 ønsker man å få med Trøndelag fylkeskommune, Namdal Regionråd,
Sparebank 1 SMN og Grong Sparebank. I tillegg anser Skogmo Industripark at Overhalla
kommune er viktig aktør i prosjektet. Hver aktør får finansieringsansvar for sin arbeidspakke og
vil være med på å påvirke framdrift, utvikling og evaluering av sin arbeidspakke, i tillegg til
helheten i prosjektet.
For Overhalla kommune er det særlig arbeidspakken som omhandler samhandling næringsliv og
FoU som er fokusområdet, i tillegg til det helhetlige hovedprosjektet. Målet i arbeidspakken er å
øke bruken av forskningsmiljøer for å realisere flere utviklingsprosjekter. Overhalla kommune
er bedt om å ta ansvar for finansieringen av dette delprosjektet da det offentlige via offentlige
anskaffelser og innkjøp påvirker innovasjon i lokalt næringsliv.
Hovedprosjektets totalramme er på 5,6 mill. kr. over prosjektets varighet på 4 år (slutt desember
2022). Egeninnsats/egenandel kommer i tillegg. Arbeidspakken «samhandling næringsliv» har
en økonomisk ramme på kr 300.000 pr år, dvs. totalt 1,2 mill. kr. over prosjektperioden på 4 år.
Arbeidspakkene har ulike budsjettrammer, som beskrevet i prosjektplanen.
Av samlede kostnader i hovedprosjektet er 4,8 mill. kr. tiltenkt innkjøp av tjenester fra SI,
Namdalshagen, FoU-aktører m.fl. Ut over dette er det satt av kr. 400.000 til fellessamlinger og
administrasjon, samt kr. 400.000 til andre prosjektkostnader som reiser, revisjon m.v.
Hovedprosjektet skal organiseres med en styringsgruppe sammensatt av prosjektleder og
prosjektdeltakere med representanter fra de som finansierer prosjektet i tillegg til SI og
Namdalshagen. Overhalla kommune er dermed tiltenkt å sitte i styringsgruppen.
Styringsgruppen gjennomgår framdrift og utvikling av prosjektet samt evaluerer fortløpende
prosjektet inklusiv de ulike arbeidspakkene. Styringsgruppa utnevner en prosjektgruppe som får
ansvaret med å jobbe tett og aktivt på prosjektet. Prosjektgruppa vil arbeide fram handlingsplan
innen hver arbeidspakke som legges fram for styringsgruppa. Handlingsplanene danner grunnlag
for milepæler i prosjektet. Prosjektleder vil styre prosjektet ut i fra vedtatte handlingsplaner og
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milepæler. Det innhentes fagkunnskap/ekspertise (innkjøp tjenester) hvor det er nødvendig for å
nå målsetninger i handlingsplan/milepæler. Prosjektet rapporterer årlig til deltakerne.

Vurdering
Prosjektet «SI 2.0» setter fokus på videre utvikling og vekst for bedriftene i Skogmo
Industripark, blant annet gjennom forsterket fokus på sirkulærøkonomi, digitalisering,
FoU/innovasjon og kompetansebygging. Rådmannen ser det som grunnleggende viktig at
industriparken med dette satser offensivt på fremtidsrettet utviklingsarbeid.
Det er lagt opp til at prosjektet gjennomføres som en åpen utviklingsarena mellom flere
partnere, med utgangspunkt i de tema/arbeidspakker som peker seg ut. En har da ikke alle svar i
starten av prosessen, nettopp med tanke på at dette skal utvikles gjennom prosjektet og i
samspill mellom de ulike aktørene. Rådmannen oppfatter at foreliggende prosjektplan fortsatt er
under arbeid, både hva angår deltakere, innhold og økonomi. Det er naturlig at kommunen er en
medspiller i å utvikle prosjektplanen videre.
Samfunnet endres stadig raskere som følge av blant annet digitalisering og økende krav til
omstilling til sirkulærøkonomi og lavutslippssamfunnet. Dette vil utfordre alle bransjer
framover. For Overhalla er det vesentlig at bedriftene i Skogmo Industripark og Namdalen for
øvrig deltar i den omstillingen som kreves. Skogmo Industripark har et godt samspill med
Overhalla kommune om flere tema i dag. Rådmannen ser det som naturlig at Overhalla
kommune deltar aktivt i prosjektet «SI 2.0» og gir en økonomisk støtte til gjennomføringen.
Hvor stor andel Overhalla kommune skal ha i en samlet finansiering av prosjektet blir en
vurdering. Per nå er det ikke endelig avklart hvor mye de ulike aktørene vil bidra med.
Finansieringsbehovet oppfattes heller ikke å være endelig avklart, ettersom det blant annet vil
avhenge av fremdrift og utviklingen i prosjektet underveis.
Rådmannen har forventninger til at Skogmo Industripark gjennom prosjektet får gjennomført et
utviklingsarbeid som en ellers ikke har kunnet gjøre, og som skiller seg markert fra mer
driftspregede aktiviteter. Aktivt engasjement og involvering fra de enkelte bedriftene blir
avgjørende for hva slags effekter prosjektet kan oppnå.
Rådmannen vil etter en samlet vurdering tilrå at Overhalla kommune gir tilsagn om en årlig
støtte til prosjektet med kr. 300.000 per år, hvor årlig støtte evalueres underveis basert på årlig
rapportering fra prosjektet om fremdrift og effekter.
Støtte til prosjektet foreslås dekket med bruk av disposisjonsfond i 2019, men innarbeides fra
2020 i kommende årsbudsjett og økonomiplan.
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