
VELKOMMEN TIL MEDLEMSMØTE PÅ FROSTA!

Mandag 17.august kl. 15.00- 17.00
Klostergården

Agenda

• En oppdatering i forhold til nasjonale og regionale 

tiltakspakker ved NiV og Proneo.

• Endre Skjervø ny kommunedirektør på Frosta, 

presenterer sine tanker omkring næringsutvikling og 

samarbeid med næringslivet på Frosta.

• Skiltplan og turistinfo.

• Status ny E6 og kryssløsning ved Nye Veier.

• Renovasjon og avfall, alles ansvar! Ved Geir Tore Leira i 

Innherred Renovasjon.



Næringsforeningen i Værnesregionen
Bidrar til verdiskaping



https://nivr.no/

https://nivr.no/


NØKTERN OPTIMISME BLANT BEDRIFTENE!

• Bedriftene i Værnesregionen gir uttrykk for at de har tro på å komme seg 
tilbake dit de var før landet ble nedstengt

• En gradvis gjenåpning av samfunnet er med på å øke optimismen. 

• Over halvparten av bedriftene svarer at det er lite sannsynlig at 
oppdragsmengden øker og at det er lite sannsynlig at det blir nyansettelser i 
nær fremtid. 

• En stor andel av næringslivet går som normalt, og noen oppgir økt 
oppdragsmengde.

• Næringen innen bygg og anlegg oppgir i stor grad at aktivitetsnivået er bra, 
men flere gir uttrykk for bekymring med tanke på fremtiden og langvarige 
virkninger 

• Reiselivsbransjen har det tøft. De aller minste foretakene sier at det er lite 
sannsynlig med konkurs, oppsigelser og permitteringer. De litt større 
bedriftene er svært bekymret, men har tro på å overleve denne krisen.

• Bedriftene oppgir å være fornøyd med råd og anbefalinger fra lokale og 
regionale myndigheter, misnøyen er større med de nasjonale tiltakene. 
Kompensasjonsordningen er en skuffelse for mange av bedriftene, mens de 
er mer fornøyde med permitteringsordningene.

• At bedriftene er nøkternt optimistiske bekreftes ved at så mange som 81 % 



Aktiviteter vår 2020
• Fokus på bærekraft og mat med et grønt 

utgangspunkt
• Hvordan gjenspeiler dette næringsstrukturen og 

potensialet på Frosta
Dette blir hovedtema for årets «Tautramøte», som 
arrangeres (tentativt) den 5.mai kl 14:00–17:00

Aktuelle tema for frokostmøter/medlemsmøter:
• Finansieringsmuligheter i forhold til prosjekter, og 

kobling mot FoU
• Oppfølging næringsvennlig kommune
• Næringsareal og kommunens arbeid med dette
• Tilflytting/ «innflaggig»
• ungdomsvennlig
• Rekruttering, 

• Skole og Næringsliv
• Stolte lærebedrifter

• Grunderskap og klynger
• Mat og matkvalitet og bærekraft.



I et samarbeid..
Bidrar til verdiskaping



Jon Uthus, daglig leder 
jon@nivr.no / 930 61 800

Odd Petter Haugseth, prosjektleder
odd.petter@nivr.no /958 89 258

Lene M Prøven, komm.koordinator
lene@nivr.no
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