
NÆRINGSAPPARATET I
NAMDALEN

FORSTUDIE



Metode:
- Kartlegging i kommunenes førstelinjetjeneste
- Svar i gruppearbeid i felles kommunestyremøte
- Oversikt over aktører i næringsapparatet
- Hva sies i utviklingsplaner / strategiske næringsplaner?
- Problemstillinger i andre byregioner
- (vurdering av Midtre Namdal samkommune utvikling)

Mål for forstudien
Beskrive næringsapparatet i Namdalen med hovedvekt på hvordan 
kommunenes førstelinjetjeneste selv oppfatter sin rolle og 
oppgaver – sammenstille dette med andre kilder, og se hvordan 
dette samsvarer med det overordnede målet for Region Namdal 
om å bidra til vekst i hele regionen. 



I samfunnsanalysen som ble utarbeidet i Byregionprogrammet, fase 
1, slås det fast at det er «fragmentert organisering av 
næringslivets støtteapparat (mangler overordnet samhandling)» .
Det tas der til orde for samordning av næringsutviklingsmiljøene.

I fase 2 av Byregionprogrammet er ett av delmålene å øke 
samhandlinga mellom næringsapparatet, offentlige myndigheter 
og FoU-miljøene og ett av tiltakene er 
koordinering/profesjonalisering av næringsapparatet.



Konkrete tiltak i fase 2:

• Utvikling av moderne infrastruktur

• Koordinering/profesjonalisering av 
næringsapparatet

• Regional utviklingsarena for utnyttelse av naturressursene 
(havbruk, vann-/vindkraft, mineraler, opplevelsesnæring 
knyttet til natur og mat, effektivt skogbruk og lokal 
utnyttelse av råstoffet)



Eksempel fra kartlegginga:
Kommunen innehar en rekke roller i samspillet med næringslivet 
- næringsutøver - (renovasjonstjenester, havnevesen, bolig og byggutleie m.m.)
- ressurseier - (arbeidskraft, maskiner, utstyr, basisinformasjon)
- infrastruktureier - (VA -nett, tomter, veier og anlegg, kultur, idretts- og fritidsanlegg) 
(Nr 3)
- kunde - (innkjøp av varer og tjenester)
- forvaltningsorgan/offentlig myndighet - (forvaltnings- og politisk styrende 

system – f.eks. arealforvaltning etter plan- og bygningsloven) (Nr 2)
- samhandlingspartner - (næringsutviklingsaktør) (Nr 1)

Ranger disse oppgavene/rollene etter betydninga det har for 
utøvelsen av din jobb/funksjon fra 1-6 (1 viktigst)



Endring i struktur og rammevilkår

• Kommunereformen
• Trøndelag
• Nedlegging av samkommunen
• Evt. nytt regionråd for hele Namdalen
• Iverksatte tiltak som kan endre bildet (etablering av NYN 

og ny strategisk næringsplan i YN, utviklingsplan Midtre 
Namdal, omstilling/ Ny Giv i Namsos, omstilling/Lierne 
utvikling 

• Campus Namdalen – Nord Universitet



Konklusjon. Behov for tiltak/endring
 Forstudien underbygger funnene i samfunnsanalysen 
 Kommune- og regionreformen
 Flere tiltak som kan endre bildet
 Avklare om aktørene innen næringsapparatet i kommunene 

og næringslivet har samme virkelighetsforståelse 
 Vurdere effekten av og kraften i igangsatte og pågående 

tiltak og endring i organisering av næringsapparatet



Er vi fornøyd med utvikling/status? 
(folketall, næringsutvikling)

Er vi fornøyd med det vi har? 
(ressurser, næringsapparat, organisering)

Klarer vi å skape vekst uten å gjøre 
endringer?

Hvem skal evt. initiere og gjennomføre 
endringer?



NÆRINGSKOMITEEN ANBEFALER:
 Kartlegge næringslivets oppfatninger og behov – gjennom 

tilsvarende metodikk/undersøkelser som i forstudien – og 
gjerne med utgangspunkt i undersøkelsen «Næringsvennlig 
kommune» i Lierne.


