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Notat 

Formannskapet 18.4.2012:

Næringssatsingen. Spørsmålet om forsterket rådgivningstjeneste.

Den kortsiktige bakgrunn:

Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei henvendte den 17.1.2012 seg til Inderøy kommune 
gjennom et brev der de ba om et snarlig møte med kommunen. Hovedinnholdet i brevet kan 
oppsummeres som følger:

 Det ønskes en person som kan bistå både eksisterende næringsliv og nyetablerere som 
”døråpner” til offentlige instanser og andre mulige samarbeidspartnere

 Det er viktig at en slik person har tid og anledning til å gjøre seg kjent med næringslivet i den 
nye kommunen, bidra til at næringsdrivende blir kjent med hverandre, samt til samspill 
mellom næring og kultur.

 Vedkommende kan også være en støttespiller for de ulike Festivalene vi har i kommunen.

 Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei sitt forslag er at det settes i gang et 3-årig 
prosjekt, med en prosjektleder som blant annet kan ivareta de oppgavene vi har nevnt. 
Målsettingen må være at det skal bli enklere å drive næring i ”nye” Inderøy.

Landbruket har i tillegg til dette reist beslektede spørsmål, der de blant annet har bedt om at det 
opprettes et landbruksråd mellom næringa og kommunen tilsvarende det de hadde i Mosvik 
kommune.

Det ble med basis i det ovennevnte derfor arrangert et felles møte mellom Inderøy kommune 
(rådmann, kommunalsjef samfunn og enhetsleder næring og plan), Inderøy Næringsforening, Den 
Gyldne Omvei og landbruket (LLI) den 10.2.2012. Næringsrepresentantene la i møtet fram sine 
ønsker omkring hvordan kommunen bør arbeide mot næringslivet inkludert landbruk:

 Landbruket gjentok sitt ønske om et landbruksråd der spørsmål knyttet til 
landbruksvirkemidlene (SMIL, NMSK, BU-midler m.v.) kunne tas opp til diskusjon. 
Rådmannen var tydelig på at alle var bevisst rollene sine, men ønsket et mer formalisert 
samarbeid velkommen. Det ble derfor bestemt at kommunen innkaller til landbruksråd tre 
ganger pr år, det første i månedsskiftet april/mai.

 Inderøy Næringsforening og Den Gyldne Omvei utdypet deretter sine ønsker omkring en mer 
fristilt næringsarbeider som kunne være den enkelte næringsdrivende, næringsforeninga og 
Den Gyldne Omvei til hjelp. Ønsket er en oppsøkende person som ikke er bundet til 
forvaltninga. Landbrukets representanter støttet også tanken om en slik person. Tanken er at 
et slikt oppsøkende arbeid kan organiseres i et prosjekt med anslagsvis tre års 
prosjektperiode. 

Kort om dagens organisering og innsats på næringsområdet.

Inderøy kommune har pr. dato en absolutt kompetent og akseptabelt dimensjonert 
førstelinjetjeneste – hele næringsområdet med landbruk sett i sammenheng. I rådmannens stab er 
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funksjonen primært knyttet til enhet for næring og plan. Leder for enhet for næring og plan innehar 
den tradisjonelle næringssjefsrollen – selv om  denne betegnelsen ikke er i aktiv bruk.

Organiseringen av dette arbeidet er ikke vesentlig endret over tid – hvis en sammenligner 
organiseringen i nåværende 1756 Inderøy med 1729 Inderøy.

Ressursene på nærings- og samfunnssatsning sett under ett er  styrket de siste år.  Inderøy 2020 
prosjektet eller programmet er driveren.  Styringsgruppen for programmet er sammensatt av 
personer fra kommune og næringsliv.

Kontaktflatene mot næringslivet er relativt vide.  Faste årlige «fellesmøter» – Jægtvolden seminar. 
Kommunens representanter ved ordfører, rådmann og næringssjef søker å være representert hvor 
næringslivet møtes. Vi er fast observatør i styret for næringsforeningen og kommunen er fast 
representert på næringsforeningens årsmøter med både ordfører og administrasjon. Det viktigste er 
dog den løpende kontakten med næringsliv, Næringsforening og spesielt leder og enkeltbedrifter. 
Kommunen har særskilte møter årlig med den Gyldne Omvei for å identifisere muligheter – i tilegg til 
den løpende kontakt. Det er lav terskel for å invitere til særskilte møter.  

Rådmannen anser at kontakten med næringslivet i sin alminnelighet er god og sterk. 

Næringsfondet er styrket over tid.. Terskelen for å gi tilskudd til utredninger er lav. Vi registrerer 
faktisk en noe svak etterspørsel etter støtte over næringsfondet. 

Dette momentet kan ha en relevant i forhold til spørsmålet om å få på plass en ytterligere forsterket 
rådgivningstjeneste eller næringsoppfølgningstjeneste. 

Vår førstelinjetjeneste har i seg følgende elementer i dag:

- Rådgivning, oppfølgning og initiativ fra vårt kompetansepersonell innenfor næring og plan.
- Støtte til utredninger, markedsføring, organisasjonsutvikling mv finansiert av Næringsfondet.

Gjennom næringsfondet vil det være lav terskel for bedrifter til og få støtte til utredninger og 
initiativer hvor det er behov for ytre bistand – f.eks fra Proneo og andre aktører innenfor dette
markedet.  Denne typen bistand er helt nødvendig, siden det er svært vanskelig for en kommune å 
stille med spesialiserte rådgivningstjenester til næringslivet. Det er en viss forskjell på det å drive en 
anleggsbedrift og det å drive en landbrukseiendom.

Vår førstelinjetjeneste arbeider i et nettverk innenfor Invest – med næringsenheten i Verran og 
Steinkjer Næringsselskap.  Invest Næringsfond administreres i dette nettverket basert på avtale.

Rådmannen er opptatt av å lytte til næringslivet.  Ut fra dialogen så langt oppfatter jeg at det er 
enighet om at kommunens kontaktflate mot næringslivet er god og at de tjenester som ytes er gode 
og med rimelig lave barrierer. 

Men – jfr. næringsinitiativet; det er tydelig en omforent holdning i næringslivet om at det er behov 
for en ytterligere ressurs/stilling som mer proaktivt kan dedikere sin tid til etablerte og nye 
næringsdrivende.

I dette inngår støtte til arbeidet til Den Gyldne Omvei og Næringsforeningen.

Det skisseres også muligheten for at vedkommende kan være en «støttespiller» for ulike Festivalene
i kommunen.
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Vurdering:

Dette notatet er ment å være et grunnlagsnotat for en foreløpig drøfting og en invitasjon til 
formannskapet til eventuelt å angi en retning for videre saksutredning.  Rådmannen er innstilt på og 
fremme en sak i neste møte.

Med det er også signalisert at rådmannen vil tilrå at kommunen skal gå inn i en realitetsvurdering av 
hvordan hovedintensjonen i næringslivets innspill skal imøtekommes. Følgende generelle momenter 
legges til grunn for denne holdningen:

1. Et tett og sterkt samarbeid mellom kommune og næringsliv er viktig for utvikling i våre små 
samfunn. Når et seriøst og samfunnsengasjert næringsliv med Næringsforening og DGO i spissen  
så vidt sterkt anmoder kommunen om å ta et initiativ, så er det all grunn til å ta det på alvor !

2. Vi er en ny kommune – jeg er opptatt av at vi omsetter det i praksis og tenker nytt.
3. Inderøy 2020 programmet inviterer til forsterket samfunnssatsning og næringssatsning er 

selvsagt sentralt i dette.

Samtidig sitter ikke hverken kommune eller næringsliv med fasiten på hva som gjør en forskjell når 
det gjelder næringsutvikling.  På sammen måte som næringslivet er kostnadsfokusert – dvs fokusert 
på at økte kostnader faktisk skaper merverdier – så skal det også gjelde for kommunens ressursbruk.

Det gjenstår da å tenke gjennom og utrede:

1. Hva er det skal styrkes av tjenester – konkret ?
2. Hvor mye ressurser trengs ?
3. Hvordan gjør vi det  - organisering ?
4. Hvordan finansieres det ?

1. Hva er det som skal styrkes av tjenester og konkret ?

Jeg legger til grunn at styrkingen er knyttet til en ressurs som dedikerer tiden aktivt i løpende dialog 
med etablert og (potensielt) nytt næringsliv – på bedriftsnivået:

generelt motivere til utvikling
bistå med å identifisere mulige nye satsninger på bedriftsnivå
bistå med å finansiere nye satsninger – Næringsfond, Innovasjon Norge
bistå med kompetansekoblinger  - bedrifter og innovative miljøer/kompetansemiljøer
aktivt søke å rekruttere ny næringsvirksomhet til kommunen
rådgiverfunksjoner mot Næringsforeninga
rådgiverfunksjoner mot Den Gyldne Omvei

Jeg er foreløpig noe skeptisk til å trekke inn støtte til festivaler mv. Jeg er videre noe skeptisk til 
blande denne bedriftsrettede innovasjons og rådgivningstjenesten med eventuelle 
administrative/sekretariatsmessige funksjoner i Næringsforening og Den Gyldne Omvei.  Dette har 
med å sikre fokus på kjerneoppgaver og unngå at en strategisk ressurs heftes for mye med 
«tekniske» oppgaver.  Generelt vil det for øvrig være slik at det ikke gis samfunnsmessig merverdi 
om økt «kommunal» innsats erstatter tidligere frivillighet !

2. Hvor mye ressurser trengs ?
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I siste omgang er dette (også) spørsmål om en politisk beslutning.  Jeg velger å underbygge en 
oppfatning etter følgende resonnement:

De tjenester som vi har beskrevet under pkt 1 over er tjenester som kommunen allerede ivaretar. 
Den felles premiss er at det er behov – i alle fall for en prosjektperiode, kfr. Inderøy 2020 - for en 
utvidet ressurs og en ressurs mer knyttet direkte til næringslivet.

Hvis vi ser på Steinkjer Næringsselskap så har næringsselskapet 3 fast ansatte som ivaretar disse 
oppgavene – i tillegg til de forvaltningsoppgaver som ligger til vår nærings- og planenhet. Steinkjer er 
en kommune som er tre ganger så stor som Inderøy. 

Denne enkle tilnærmingen tilsier i hvert fall at Inderøy relativt vil være meget godt bestykket ved å 
utvide ressursene på dette området med fra 0,5 til 1 årsverk, eller fra 850 til 1750 timeverk.

3. Hvordan gjør vi det – organisering ?

Det skisseres her ulike modeller for organisering og styring av denne ressursen.  Det finnes helt 
åpenbart andre varianter. Rådmannens anliggende er her å peke på et bredt spekter av alternativer 
og hvor det er høyst ulike praksiser rundt omkring.  

Vi ser nærmere på modeller i nabokommunene.

Steinkjermodellen:
Steinkjer har et eget næringsselskap – Steinkjer Næringsselskap AS – som er 100 % eid av Steinkjer 
kommune. Næringsselskapet er tatt helt ut av den administrative linjen til rådmannen, med eget 
styre. Styreleder er fra næringslivet, og ordføreren er eneste kommunale representant i styret. 
Steinkjer Næringsselskap har 3 heltidsansatte + prosjektstilling knyttet til Nær Ung. Tanken om et 
INVEST Næringsselskap har vært nevnt i ulike sammenhenger, og det er aktuelt å gjøre en 
tidligvurdering av et slikt alternativ. INVEST kommunene forvalter i dag et felles næringsfond som 
etter årets tildeling vil være på mellom 4 og 5 millioner kroner.    

Verdalsmodellen:
Verdal kommune kjøper hele sin førstelinjetjeneste knyttet til næringsutvikling fra Proneo AS 
gjennom en kommuneavtale. En slik fullskala avtale har vi ikke prisen på, men den vil kostnadsmessig 
sannsynligvis kunne komme opp mot det en prosjektleder næringssatsing i 100 % stilling vil koste.

Levangermodellen:
Levanger kommune har egen næringssjef som ivaretar en god del næringslivskontakt og 
saksbehandling/strategisk arbeid. I tillegg kjøpes det rådgivningstjenester rettet mot 
gründere/etablerere fra Proneo AS. Inderøy kommune har også fått presentert en slik begrenset 
kommuneavtale fra Proneo AS, og kostnadene vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden kr 200.000 pr 
år.

Inderøymodellen:
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Inderøy kommune har i dag egen enhetsleder for næring og plan, samtidig som andre ansatte 
innenfor enheten har definert næringsansvar på enheten – blant annet 40% stilling dedikert 
delprosjekt «Inderøy 2020 – mulighetens landbruk». Videre er ressursene knyttet til 
planlegging/byggesak styrket betydelig, og rådmannen vil få understreke at nettopp en effektiv plan-
/ og byggesaksbehandling er en av de viktigste premissene for utviklingen av næringslivet i Inderøy.

Alternativer til «Steinkjermodellen» er et selskap der også næringslivet inngår med eierandeler.  I 
forhold til styring er ikke dette avgjørende. I Steinkjer har næringslivet flertallet i styret og 
avgjørende operativ innflytelse selv om kommunen er 100 % eier. 

Kjøp av tjenester eller egen regi.

Rådmannen er usikker på hva som er den beste måte å organisere en ressursstyrking på. Første 
spørsmål er om en skal kjøpe tjenestene eller drive i egen regi.  Hvis en antar et budsjett på kr 
800.000,- på årsbasis for en helstilling med tilhørende kostnader tilsvarer dette kjøp av inntil 1000 
konsulenttimer.  

Jeg utelukker ikke at effekten av 1000 konsulenttimer kan være like stor som effekten av 1600 timer i 
egen regi.  En åpenbar fordel er at en i større grad kan sikre seg en bredere kompetansetilførsel ved 
kjøp.

Styring – styringslinje. Lokalisering av ressurs.

Jeg er av den oppfatning at ressursen – om en velger kjøp eller egen regi -  bør underlegges en 
sterkere næringslivsstyring. (f.eks etter modell fra Steinkjer ).  Det er avgjørende at bruken av 
ressurser skjer ut fra de behov næringslivet har for support. Næringslivet må ansvarliggjøres i forhold 
til det å sikre at ressursen faktisk gjør en forskjell.

Hvis en er opptatt av næringslivsstyring så kan det være at lokalisering av en eventuell stilling i «egen 
regi» ikke uten videre bør være Inderøy Rådhus.  Det må i alle fall tenkes over. Samtidig må 
personen etableres i et relevant miljø. Et ytteralternativ  i så måte er og lokalisere ressursen i miljøet 
til ett av næringsselskapene i nabokommunene .  

4. Hvordan finansieres det ?

Etter rådmannens skjønn har kommunen i dag et rimelig godt tilbud på veilednings- og 
oppfølgingstjenester til næringslivet.  Jeg er dog kommet til den konklusjon at denne bør styrkes - i 
alle fall for en periode. 

I prinsippet bør det være slik at en ressurs som næringslivet anser som et potensiale «for seg» også 
bør finansieres/medfinansieres av næringslivet.  En del av dette bør næringslivet være forberedt på 
og finansiere ved å gi avkall på - i alle fall for en periode – annen driftsstøtte. 

I praksis må kommunen være forberedt på og ta storparten av kostnaden.

Kommunens evne til å ta kostnaden er noe avhengig av om en kan etablere styrkingen gjennom 
omdisponering av kompetansepersonell i kommunen.  Dette er det muligheter for, men det vil pr. 
definisjon være begrensende på mulighetene for å velge blant ulike kompetansebakgrunner.  
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Om en legger til grunn kjøp av tjenester og/eller åpner for ekstern rekruttering er vi i større grad 
avhengig av å kunne finansiere ved disponering av fond og eller driften hvor det eventuelt måtte 
være besparelser å hente. Det siste er urealistisk

Næringsfondet har etter hvert et betydelig nivå, men bør i hovedsak stå i beredskap til å møte 
behovet for bedriftsstøtte når prosjekter skal utvikles.

Invest Næringsfond skal primært disponeres til regionale formål – felles formål.  Inderøy tilfører nå 
Invest Næringsfond halvparten av den samlede tilførsel ettersom vi behandles som to kommuner 
fortsatt i forhold til RUP. Det kan være aktuelt og vurdere denne potten opp mot en finansiering.

Utvidet næringssamarbeid i Invest ?

Det er et rimelig tett samarbeid om næringsstøtte i Invest via nettverket av næringsansvarlige og 
forvaltningen av Invest Næringsfond. 

Vi er i en tidlig dialog innenfor Invest om mulig styrket samarbeid på dette området. Et felles 
næringsselskap kan ikke overses som et alternativ for å styrke den samlede førstelinjetjenesten i våre 
kommuner. 

Den videre utredning – jfr. også planlagt nytt styringsdokument for Invest-samarbeidet – får legge et 
grunnlag for svar. I den grad en eller annen form for felles næringsselskap skulle aktualiseres vil en 
tilslutning fra Inderøy måtte være avhengig av 1) at en slik mulig etablering ikke baseres på et skarpt 
næringspolitisk eller operativt skille mellom Investkommunene og Verdal/Levanger og 2) at våre 
muligheter for å bruke kompetansemiljøene etter hvor kompetansen er sterkest, ikke svekkes.

Sammenfatning:

Rådmannen har redegjort for noen fakta og hensyn som kan ha betydning for hvordan vi 
gjennomfører en styrking av den bedriftsrettede førstelinjetjenesten på næringsområdet.  Jeg har 
valgt å legge et bredt perspektiv på dette for å gi grunnlag for en bredest mulig diskusjon om 
retningsvalg.

Rådmannen vil avvente foreløpige drøftinger i formannskapet onsdag og på det grunnlag forberede 
en sak med endelig innstilling fra administrasjonen. Så langt antydes  noen foreløpige rammer og 
prinsipper og hvor valget mellom kjøp av tjenester eller egen regi – eller kombinasjoner – holdes 
åpent:

1. Ressursen/stillingen underlegges en eller annen form for felles styring/kommune næringsliv
2. Det må stilles tydelige krav til resultatoppnåelse.
3. Grensegangen mellom kommunens ordinære apparat og den mer frittstående 

ressursen/stillingen må tydeliggjøres samtidig som det forutsettes et nært 
samarbeid/kontakt mellom en mer frittstående ressurs/stilling og forvaltningen.

4. Ressursen/stillingen må være tillagt utvikling – og oppfølgning av prosjekter.  Vi må unngå å 
dedikere administrative oppgaver til vedkommende.

5. Kompetansebehovet – vil kunne ha et generalistpreg med evne til å identifisere og følge opp 
prosjekter.  Evne til kommunikasjon vil selvsagt være avgjørende.  

6. En indikativ budsjettramme i størrelsesorden brutto kr. 800.000,- antydes.
7. Finansieringen må i hovedsak falle på kommunen. (Invest/lokalt – næringsfond) 

Næringsaktørene bør bidra med en form for egenandel.



7

Om en velger å etablere en styrking i form av en stilling i egen regi, vil de være nødvendig og 
etablere rom for utvidet kjøp av tjenester fra kompetansemiljøene for oppfølgning av ideer og 
prosjekter m.v.

En avslutning.

Bærebjelkene for sammfunnsutviklingen er innsatsen fra :

 Næringslivet

 Frivilligheten

 Det offentlige v/ kommunen

En forutsetning for utvikling er klare ansvarsfordelinger og et tett samarbeide.  Det gir i 
utgangspunktet ikke merverdier for samfunnet om det offentlige overtar oppgaver/arbeide som 
ellers vil bli utført av frivillighet eller næringsliv.  Det måtte være de oppgaver som det er enighet om 
at mer effektivt !! kan utføres av det offentlige ! 

Næringsutviklingsområdet er et gråsoneområdet i så måte. Det er viktig at en løsning for styrking av 
førstelinjetjenesten faktisk gir en merverdi . Og det er en krevende øvelse og etablere en løsning 
som gjør en forskjell dvs. bidrar til en vekst utover det som vi får til med de ressurser og det apparat 
vi allerede har !

Rådmannen håper gjennom det ovennevnte å ha lagt et grunnlag for en strategisk diskusjon rundt 
næringssatsingen / organisering av næringsarbeidet i Inderøy kommune. Det minnes i denne 
sammenhengen også om at arbeidet med Strategisk næringsplan igangsettes gjennom vedtak om 
oppstart og vedtak av planprogram i møtet 18.4.2012, og at det ikke vil være unaturlig å la 
organisering av næringsarbeidet være en del av også denne prosessen.

Jon Arve Hollekim


