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Notat:  Forslag til spørsmålsstillinger til en lokal prosess opp mot næringslivet i Inderøy, 

som blant annet kartlegger deres synspunkter vedrørende organisering av et felles 

næringsapparat for Inn-Trøndelag. (Jfr. vedtak i formannskap 07.09.16) 

Dato:   30.09.16 

Bakgrunn: Alle næringssjefer og næringsmedarbeidere i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer har 

deltatt i en prosess for å utrede et felles, framtidig næringsapparat for disse fire 

kommuner. Under følger utdrag fra saksframlegg til politikken i nevnte kommuner:  

"Anbefalingen fra næringsapparatet i kommunene er å etablere et felles 

utviklingsselskap, organisert som et aksjeselskap. Det anbefales at alle kommunene 

er likeverdige eiere og at alle næringsmedarbeiderne og næringssjefene ansettes i 

dette aksjeselskapet. 

Selskapet skal ha lokal tilstedeværelse i alle fire kommunene for å sikre nærhet til 

kundene og for å sikre god lokalkunnskap. Samtidig anbefales det at fagpersonene 

bør ha kontorplass i et felles innovasjonsmiljø. Dette for å sikre tilgang på et større 

kompetansemiljø som 2.linjetjeneste, forskning, undervisning osv. Det foreslås også 

at næringslivet bør ha plass i styret for selskapet. 

Det foreslås at kommunene skal ha like stor eierandel i selskapet. Dette ansees å 

være et godt utgangspunkt for en likeverdighet mellom kommunene i forholdet til det 

nye selskapet. De ulike kommunenes størrelse, økonomiske bidrag inn i selskapet og 

behov vil gjenspeiles i avtaler mellom selskapet og den enkelte kommune." 

 

Spørsmål 1: Mener du at deltakelse i et felles utviklingsselskap er riktig organisering av det kommunale 

næringsapparatet i Inderøy?  

⃝ Ja    ⃝ Nei 

Begrunn:_____________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

Spørsmål 2: På en skala fra 1 – 5 hvor fornøyd er du med kommunens næringsapparat og de tjenester 

kommunen har levert fram til i dag? 

  1 ⃝ Svært godt fornøyd 

2 ⃝ Meget godt fornøyd 

3 ⃝ Godt fornøyd 

4 ⃝ Nokså godt fornøyd 

5 ⃝ Lite godt fornøyd 

  Begrunn:_____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 
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Spørsmål 4: Uavhengig av en framtidig organisering av næringsapparatet – hva er dine krav og 

forventninger til det kommunale næringsapparatet?  

  Beskriv: _____________________________________________________________ 
                                           _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

                                           _____________________________________________________________ 

Spørsmål 3: Mener du dine behov kan dekkes best av en kommunal ved et felles 

utviklingsselskap? 

  ⃝ Ja    ⃝ Nei 

  Begrunn:_____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________ 

Spørsmål 5:  

⃝ Ja    ⃝ Nei 

Begrunn:_____________________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________________ 

 

 

  


