
LEKA

Småbåthavn i Gutvik
Leka kommune har gitt Gutvik småbåtforening tilla-
telse til justering og utvidelse av småbåthavn i 
Nord-Gutvik. Tiltakene kan ikke settes i verk før 
Kystverket og Nord-Trøndelag Havn Rørvik har gitt 
tillatelse.

Det er også gitt tillatelse til fastdekke for inn- og 
utsetting av båter i havna. Utvidelsen av småbåt-
havna er 67 meter langs moloen. Den eksisterende 
er oppgitt til 43 meter lang og 2,5 meter bred og 
går ut fra moloen. 

NÆRØY

Får mer Smil-midler
Fylkesmannen i Trøndelag har innvilget en søknad 
fra Nærøy kommune om økt kommunal ramme over 
tilskuddsordninga spesielle miljøtiltak i landbruket 
(Smil) 2019. Den økte ramma er på vel 44.000 
kroner, og ny ramme for kommunen i 2019 er der-
med 307.560 kroner.

Søknaden fra Nærøy kommune var ikke kommet 
inn innen fristen, men tiltaket det ble søkt om er pri-
oritert og rammen for Trøndelag ble ikke brukt opp 
under andre tildelingsrunde, heter det i vedtaket.

BINDAL

Skjenking på camping
Hansens Handel og Camping på Kjelleidet i Bindal 
får skjenkebevilling for tidsrommet 1. juni til 30. 
september. Det har et enstemmig kommunestyre i 
Bindal vedtatt. Bevillinga opphører 30. september 
2020, året etter at nytt kommunestyre tiltrer, heter 
det i vedtaket.

Bevillinga gjelder skjenking av alkoholholdig drikk 
i gruppe 1 og 2, og omfatter lokalet til Hansens 
Handel og Camping, samt uteservering i inngjerdet 
område med tilknytning til lokalet.

Fem bedrifter i Skogmo 
industripark blir en del 
av flere masteroppgaver 
i global ledelse på NTNU.
OVERHALLA: – Det har vært 
spennende og har gitt oss noen 
aha-opplevelser, sier daglig  
leder Arne Magne Galguften i 
GL-bygg.

I hele juni har fem master-
gradsstudenter innenfor fag-
området Global ledelse fra 
NTNU vært i Skogmo industri-
park. Oppgaven har blant  
annet vært å analysere og  
identifisere områder hvor det 
ligger muligheter til forbedring 
både i metoder, produksjons-
flyt og i enden av det også  
inntjening og besparelser.

Galguften sier at GL-bygg en 
stund har sett behovet for   
bedre informasjonsflyt i bedrif-
ten, slik at riktig informasjon 
blir tilgjengelig for hver enkelt 
medarbeider til riktig tid og på 
riktig nivå.

– Ut fra dette har prosjektet 
blant annet bidratt til å avdekke 
områder hvor det er rom for 
forbedring. Samtidig har det 
strammet inn på områder eller 
målepunkter vi bør fokusere 
på, og gitt en god pekepinn  
om hvor vi bør ta dette videre, 
sier han.

Galguften mener at det har 
vært en positiv erfaring å bli 
sett i kortene av folk som ikke 
kjenner bedriften og dermed 
har en nøytral inngang.

– Målet er at ved hjelp av  
riktige verktøy kan vi hente ut 
effekter vi ikke har tatt ut før, 
sier han.

– Og nå blir dere en case i en 
masteroppgave på NTNU?

– Vi håper det. Det skal bli 
interessant å se hva de konklu-
derer med, sier Galguften.

Teori og praksis
– Et viktig punkt i strategien til 
Skogmo industripark er å jobbe 
tettere med kunnskapsmiljøe-
ne. Vi må jobbe for å forene  
teori og praksis, ikke bare  
snakke om det, sier prosjektle-
der Ola Lauve i Skogmo indus-
tripark.

– Med hvilken tilnærming 

starte dere prosjektet?
– Behovet for ny kunnskap, 

bølgen av digitalisering, andre 
og mer effektive måter tenke, 
planlegge og gjennomføre  
produksjon på, og gjennom 
dette bidra til å styrke konkur-
ranseevnen for bedriftene i 
Skogmo industripark.

Ved siden av GL-bygg har 
Overhalla hus, Overhalla  
betongbygg, Byggmakker  
Overhalla og Namas vekst vært 
med i prosjektet.

”Vi må forene 
teori og praksis, 
ikke bare snakke 
om det.
Ola Lauve, prosjektleder

– Hvorfor er Skogmo-miljøet 
en interessant samarbeidspart-
ner for NTNU?

– Tilbakemeldinga fra NTNU 

er at Skogmo industripark som 
en industriklynge bestående i 
hovedsak av små og mellom-
store bedrifter innenfor kon-
kurranseutsatte markeder, på 
nasjonalt nivå er 90 prosent av 
alle bedrifter i denne kategori-
en, er veldig interessante for å 
kunne forske på samhandling i 
praksis, sier han.

Nye prosjekter
Det er første gang Skogmo  
industripark gjennomfører et 
slikt prosjekt. Det ligger i kor-
tene at prosjektet bare var  
starten på et videre samarbeid.

– NTNU har allerede ytret  
ønske om å starte kommende 
studieår med et besøk her på 
Skogmo og da med studenter 
fra flere fagretninger, så vi  
ser fram til fortsettelsen, sier 
Lauve.

Han ser fram til å se nærmere 
på konklusjonene når master-
oppgavene er levert

– Prosjektet blir en del av tre, 
muligens fire masteroppgaver 

på NTNU, og det skal bli  
interessant å se hva masterstu-
dentene konkluderer med, sier 
han.

– Kort summert?
– Det handler om å bli sikre 

på at det vi gjør er effektivt og 
riktig. Skal vi dra fordeler av at 
vi er en industriklynge og løse 

utfordringene, skape utvikling 
og bli best, må vi jobbe på tvers 
og da er slike prosjekter vegen 
å gå, sier Lauve.
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Skogmo industripark i nært samarbeid med NTNU

Teori i praksis på Skogmo

SAMARBEID: Både de deltakende bedriftene, kommunen og SMN 
var med da resultatet av prosjektet ble lagt fram. Foran masterstu-
dentene: Ali Akbari, Abhilash Anand, Velin Georgiev, Loic Miguet og 
Ham George Varghese. Bak fra venstre: Trond Stenvik, Ole Joar 
Flaat, Frode Leirvik, Marius Ness Huseklepp, Arne Magne Galguften, 
Patrick Aanonli, Jørgen Sollie, Ole Anders Olsen, Kjerstin Opdahl 
Skistad og Ola Lauve.

PROSJEKT: Skogmo industripark har i samarbeid med fem mastergradsstudenter fra NTNU gjennomført et prosjekt for å se nærmere på 
samhandling og samarbeid mellom fem bedrifter i industriparken – i tillegg til konkrete utfordringer for hver enkelt bedrift. Resultatene ble 
presentert tidligere denne uka. Prosjektleder Ola Lauve (i midten) sammen med masterstudentene Ali Akbari, Loic Miguet, Abhilash Anand, 
Velin Georgiev og Ham George Varghese.  FOTO: BJØRN TORE NESS
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