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Til våre kunder! 
 

MNS Utvikling er en avdeling i Midtre Namdal samkommune opprettet 

av kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. 

Formålet med samarbeidsordningen er å løse regionale og lokale 

kommunale oppgaver med næringsutvikling og samfunnsutvikling under 

ledelse av styret for samkommunen.  

 

MNS Utvikling er kommunens førstelinjetjeneste overfor lokalt 

næringsliv og kan yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer som 

henvender seg til et lokalt eller regionalt marked. 
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Ordningen skal bidra til 
 

 Større kompetanse og kapasitet i arbeidet med næringsutvikling og 

samfunnsutvikling 

 At kommunene opptrer mer samlet som en stabil, langsiktig og 

kompetent partner i utviklingssamarbeid med næringslivet, 

fylkeskommunen og andre regionale aktører 

 Større påvirkningskraft og effekt av den kommunale innsatsen i 

regionen gjennom felles strategier og målrettet satsing 

 

MNS Utvikling ønsker å ha et godt og nært samarbeid med våre 

kunder. Vår serviceerklæring skal være et hjelpemiddel for å fremme 

dette samarbeidet. Den har til hensikt å gi en god oversikt over våre 

tjenester og beskrive hvilken service vi kan yte. 

 

Serviceerklæringen retter seg i hovedsak mot våre primærkunder som 

er etablerere, det etablerte næringsliv i regionen og kommunene som 

deltar i samarbeidet. 

 

Vi har som målsetting at vår serviceerklæring skal være noe vi lever 

etter i det daglige arbeid og som skal hjelpe oss til stadig å forbedre 

våre tjenester. Vi ber derfor om å få tilbakemeldinger om hvordan 

våre kunder opplever MNS Utvikling og mottar gjerne konstruktive 

forslag til hvordan vår virksomhet kan gjøres enda mer nyttig. 
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Utviklingsoppgaver 

 

1. Formålet med tjenesten 

Det regionale utviklingsarbeidet skal bidra til å skape og sikre et 

variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige 

arbeidsplasser. 

 

2. Hvem får tjenesten? 

Personer og bedrifter som vil etablere næringsvirksomhet i 

kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Alle etablerte 

virksomheter i de samme kommunene og kommunene som deltar i 

samarbeidet om utviklingsarbeid. 

 

3.  Hva omfatter tjenesten? 

Med utgangspunkt i regionens til enhver tid vedtatte planer vil det 

være utarbeidet strategier og prioriterte satsingsområder som er 

retningsgivende for MNS Utvikling sine faglige og økonomiske 

ressurser. 

 

4. Hvordan få tjenesten? 

Hvis kunden ønsker det skal det normalt kunne avtales et møte med 

en av MNS Utvikling sine medarbeidere innenfor en tidsramme på 7 

dager. Under spesielle forhold som ferieavvikling, sykdom og lignende 

kan dette fravikes. Møter kan holdes hos kunden dersom hun/han 

ønsker det eller det av andre årsaker synes mest hensiktsmessig. Når 

MNS Utvikling utfører tjenester for kunden, skal det gis en    

tidsramme for når arbeidet skal være sluttført og kunden kontaktet. 

 

 

 

 



SERVICEERKLÆRING KOMMUNENE 5 

 

Utviklingsoppgaver forts. 

 

MNS Utvikling sine medarbeidere vil så langt det er praktisk mulig 

bistå med svar/informasjon pr. telefon når en person ringer. Kontoret 

har imidlertid ikke etablert noen fast betjent svartjeneste. Når 

kontorets medarbeidere ikke er til stede, kan sentralbord i MNS 

formidle kontakt via mobiltelefon eller ta imot beskjed slik at 

personen kan kontaktes senere. En kunde skal normalt få en person å 

forholde seg til ved henvendelse til MNS Utvikling. 

 

5. Lovgrunnlag 

En kunde har ingen lov- eller regelhjemlet rettighet til bistand fra MNS 

Utvikling sine medarbeidere. Det er MNS Utvikling sin rett og plikt til å 

vurdere henvendelser og kundens ønske om bistand ut fra generell 

ressursbruk, faglig og økonomiske kriterier og etikk. 

 

Klagemuligheter 

Det er ikke hjemlet noen formell klageinstans eller klagemulighet 

innenfor de tjenesteområder som er beskrevet i denne 

serviceerklæring. Klage på utført arbeid eller andre deler av 

medarbeiders kontakt med kunde kan rettes direkte til 

vedkommende eller hans/hennes nærmeste overordnede. 
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MNS Utvikling for kommunene i det 

regionale samarbeidet: 

 

Være kommunenes faginstans i utviklingsspørsmål+ 

 

 Vi initierer, etablerer og deltar i regionale og lokale 

utviklingsprosjekter 

 

 Vi har fokus på næringspolitikk og bidrar til å sikre en positiv 

næringsutvikling gjennom tverrfaglig kompetanse, ressurser og 

nærhet til markedet 

 

 Vi gir næringsfaglige innspill i forbindelse med planverk 

 

 Vi utarbeider og gjennomfører regionale utviklingsprosesser og 

utviklingsprogram 

 

 Vi bistår med forslag med sikte på planlegging og gjennomføring av 

kommunale infrastrukturtiltak 

 

 Vi saksbehandler for kommunene i næringssaker 

 

 Vi samarbeider med den enkelte kommune og fylkeskommunen og 

bistår i arbeid med å tiltrekke oss næringsliv og kompetanse utenfra 

 

 Vi forvalter økonomiske virkemidler på vegne av regionen 

 

 Vi er kommunens førstelinjetjeneste for lokalt næringsliv og yter 

støtte til fornyelse, omstilling og etableringer med lokalt/regionalt 

marked 
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 Vi har fokus på god dialog og tydeliggjøring av ansvars- og 

oppgavefordelingen i næringsapparatet, og kommuniserer dette ut til 

næringsliv og etablerere 

 

 Vi involverer og rapporterer jevnlig til rådmannsgruppen 

  

 

 

 

 

 

      www.midtre-namdal.no/utvikling 

 

 

http://www.midtre-namdal.no/utvikling

