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Strategisk næringsplan – temadrøfting i Formannskapet 21.11.2012. 
Forsterket satsning på samhandling kommune/næringsliv

Formannskapet har bedt rådmannen forberede en temadrøfting vedrørende Strategisk 
næringsplan til Formannskapsmøtet 21.11.2012. Vedlagt følger et foreløpig utkast til Strategisk 
Næringsplan 2013 – 2025 for Inderøy kommune.

Strategisk næringsplan er det dokumentet som skal være førende for arbeidet med 
næringsutvikling i kommunen i årene framover. I tråd med føringene i planprogrammet vedtatt 
av Formannskapet 18.4.2012 skal næringsplanen være kortfattet og handlingsrettet. Det ligger 
videre i de føringene som er lagt for et sammenhengende plansystem i Inderøy kommune, at 
hovedmål og delmål i Strategisk næringsplan skal følge av kommuneplanens samfunnsdel. 

Hovedmål og delmål for området verdiskaping og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel 
(kap. 3.2.) skal derfor gjenspeiles direkte i strategisk næringsplan. Det er foreløpig ikke vedtatt 
noe høringsutkast for kommuneplanens samfunnsdel, og målstrukturen i næringsplanen bygger 
derfor på de mål som pr. dato ligger i et foreløpig utkast til samfunnsdel.

Det har i oppbyggingen av målstruktur for næringsplanen vært et poeng ikke å sette mål for alt 
næringsliv i Inderøy kommune. Dette ikke ut fra en rangering av hvilke bransjer som vurderes 
som viktige eller uviktige for kommunen – i en del tilfeller kanskje tvert om. Når en kommune 
skal utforme en strategisk næringsplan, er det imidlertid viktig at en er realistisk på hvilke 
områder kommunen faktisk kan være med og gjøre en forskjell. Dette danner derfor bakgrunnen 
for de prioriteringer av hovedmål og delmål som er gjort i planen.

Det vises videre til notat vedrørende næringssatsning utarbeidet av rådmannen som grunnlag for 
temadrøfting i formannskapet medio 2012. Det vises også til initiativer og henvendelser fra 
Næringsforening og Den Gyldne Omveg vedrørende økt næringstøtte/oppfølgning.

I skissen til strategisk næringsplan er samhandling kommune/næringsliv kommentert under pkt 
4.1.  



Dette er å oppfatte som en tilrådning fra rådmannen til hvordan vi bør møte disse utfordringene.

1. Det etableres en egen næringsenhet i kommunen som i sterkere grad skal dedikeres til 
næringsutviklingsarbeide. Enheten dimensjoneres med 3,8 årsverk og skal dekke alle 
næringer. Enheten ivaretar naturlig også oppfølgningen av Inderøy 2020 satsningen. Sett i 
forhold til vår størrelse vil dette være et godt dimensjonert stillingsvolum.

2. Det skal settes konkrete mål for innsats og resultater – i første omgang skissert som et 
antall timeverk i direkte utadrettet arbeide og krav til behandlingstid mv. Dette skal 
videreforedles – jfr. det videre planarbeid.

3. Det skal etableres et system for tett kontakt med naturlige «samarbeidspartnere» som 
Steinkjer Næringsselskap og andre utviklings- og innovasjonsselskaper i regionen. 
Hospitering og kompetanseutvikling er stikkord.

4. Det legges opp til en tettere fast dialog med næringslivet i planprosesser og 
utviklingsprosjekter. Det kan være aktuelt å etablere et system hvor f.eks enhetens 
virksomhetsplan (årlige rulleringer) drøftes med næringslivet før iverksetting. 

Rådmannen vil i sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2013 til 2016 foreslå at 
Inderøy kommune knytter seg til traineeordningen på Innherred og at traineeressurser søkes 
tilført nærings og samfunnsutviklingsområdet. (så langt som naturlig)
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