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Virksomheten 
NiV er en politisk nøytral interesseorganisasjon, som i samarbeid med sine medlemsbedrifter, arbeider 
for å utvikle næringslivet og bidra til verdiskaping i hele Værnesregionen. Våre mål er å være den fremste 
pådriver til at Værnesregionen skal være en region hvor det er enkelt å utøve og utvikle 
næringsvirksomhet. I 2020 var, som tidligere år, arbeidet konsentrert om følgende vedtatte 
hovedstrategier: 
 
 

1) Bidra til å skapet attraktive og gode møteplasser 
2) Bidra til å skape attraktive rammevilkår og en næringsvennlig politikk 
3) Bidra til å skape attraktive utviklings- og innovasjonsmiljø  
4) Bidra til å skape god og attraktive rekrutteringsarenaer  

 
 
 

 
 

 
Vår visjon 
En kraft for et sterkt og bærekraftig næringsliv. 
 
 
Våre kjerneverdier 

 
• Troverdig 
• Tilgjengelig 
• Relevant 

 
NiV bidrar til økt verdiskapning blant annet ved å bidra til å bedre rammebetingelsene for 
næringsvirksomhet i Værnesregionen. Dette søker vi å oppnå gjennom proaktive og konstruktive 
innspill og forslag til løsninger. Gjennom regelmessig informasjonsvirksomhet, deltagelse i ulike aktuelle 
fora og utstillingsarenaer har vi markedsført næringslivet i Værnesregionen og satt de saker som 
næringslivet er opptatt av, på dagsorden. 
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Første år som «Værnesregion» 
 
NiV hadde i 2020 samarbeidsavtale med Stjørdal kommune, Frosta kommune, Meråker kommune, 
Selbu kommune og Tydal kommune.  

I tillegg er det, spesielt i Værnesregionen, et samarbeid med 
Proneo. Dette er en viktig forutsetning for et helthetlig og 
velfungerende næringsarbeid som legger til rette for gode 
rammevilkår og utviklingskraft. 
 
 
 
 

 
Viktige samarbeidsavtaler med næringslivet 
I 2020 hadde næringsforeningen samarbeidsavtaler med: 

• Gjensidige Stjørdal 
• Arntzen De Besche 
• DNB 
• Scandic Hell 
• Bladet 

 
Våre samarbeidsfora 
NiV er representert i følgende samarbeidsfora:  

• Næringsråd for Trondheimsregionen 
• Luftfartsforum (Værnes) 
• Vegforum Trøndelag 
• Politiråd i Stjørdal 
• Skoleutvalget for Ole Vig videregående skole 
• Næringsalliansen for Trøndelag (alle næringsforeninger i Trøndelag) 

 
Det store omstillingsåret  
Vårt første år som næringsforening for hele Værnesregionen fikk en krevende start grunnet Covid-19. 
Dette har preget kommunikasjonen vår. Vi iverksatte ny kommunikasjonsstrategi og ny hjemmeside 
som ble lansert før sommeren. Det er gjennomført 4 bedriftsundersøkelser for å kartlegge utfordringer 
hos næringslivet i regionen (trykk på lenker for å gå til resultater): 
 

• Kartlegging av ringvirkninger knyttet til Covid-19 i april og juni. (oppfølging januar 2021)  
• Kartlegging av fortrinn og bærekraft i Værnesregionen 
• Kartlegging av kompetansebehov 

hos bedriftene. 

 
 
 
 
Resultatene er publisert og presentert i 
pressekonferanser og brukt i vårt videre arbeid 
gjennom oppfølginger, faglige møteplasser 
og workshop. NiV har justert sitt arbeid etter 
tilbakemeldinger fra bedriftene i undersøkelsene.  

https://nivr.no/2021/01/faren-er-ikke-over-for-bedrifter-i-regionen/
https://nivr.no/2020/10/dette-svarte-bedriftene/
https://app.easyquest.com/r/j6ZEi
https://app.easyquest.com/r/j6ZEi
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Kompetansekartleggingen førte til at NiV arrangerte digitalt BIO-kurs (bedriftsintern opplæring) i 
samarbeid med "AUK smaker fra Stjørdalsføret" for besøksnæringen i Værnesregionen. Dette for å gi 
kompetansehevende løft innen markedsføring i sosiale medier.  
 
 

 
 
NiV arrangement 
Grunnet Covid-19 er alle fysiske arrangementer etter 12. mars 2020 gjennomført med restriksjoner for 
smittevern og i samråd med kommuneoverlege.  
Det er også gitt mulighet til digital deltakelse på våre fysiske møteplasser (hybridkonferanser). NiV var 
tidlige ute med å tilby digitale møteplasser der praktiske råd og tips for bedrifter relatert til koronaen ble 
prioritert ukentlig.  
 

• Forsprangkonferansen ble gjennomført 14. oktober på Scandic Hell med 50 deltagere (maks 
tillatt antall i lokalet). Konferansen ble også sendt digitalt via Microsoft Teams.  

• Byggedagen 2020 ble arrangert 28. september på Scandic Hell med knappe 50 deltagere og 
strenge smitteverntiltak. Konferansen ble sendt digitalt på Microsoft Teams.  

• Oi Trøndersk Mat og Drikke arrangerte koronatilpasset matfestival «Et sted nær deg»  
lørdag 1. august. Sammen med Stjørdal kommune og AUK ble NiV med på planlegging og 
gjennomføring av lokalt arrangement i Værnesregionen.  
 

 

Daglig leder Jon Uthus i NiV (t.v.)  
i hyggelig passiar med daglig leder 
Aslaug Rustad i Oi Trøndersk Mat og 
Drikke.  
 
«Et sted nær deg»: Gågata og Stjørdal 
Torg hadde stands/utstillere med god 
og trygg avstand. 
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• Karrieredagen ble arrangert 2. desember i sammen med Ole Vig videregående skole.  
Flere alternativer for gjennomføring ble vurdert, og vi endte opp med en digital «Karrieredag». 
Lokale bedrifter stilte opp med informasjon og dialog med elevene via Microsoft Teams. 

• Det ble arrangert 5 frokostmøter i 2020.  
• Vi har arrangert og lagt til rette for en rekke praktiske digitale møteplasser. Blant annet med 

ukentlig dagsaktuelle webinarer, spesielt knyttet til koronasituasjonen. Mange av våre 
forummøter har også vært digitale i 2020.  

 
 
Våre NiV-forum har hatt jevnlige møter: 

• Forum for Industri – Industritreff hos SIFA (Hybrid - digital og fysisk deltakelse) 
• Forum for Helse- og omsorg 
• Forum for Besøksnæringen – opprettet egen FB-gruppe i 2020, arrangert faglige nettmøter, 

kurs og workshop 
• Forum for Medie- og kommunikasjonsbransjen – opprettet i 2020, nettmøter – oppfordring 

om bruk av lokale medier 
• Forum for Handel- Oppstart av «Blæst i Gata», kampanje #tryggjulehandel og handlevettregler 
• Forum for Bygg- og anlegg – Dialogforum FV 705 
• Forum for NiV Ung 

 
 
Medlemsutvikling 
 
Fordeling medlemmer i kommuner (per 15.02.2021) 
Meråker (26), Selbu (23), Tydal (19), Frosta (27), Stjørdal (210), Trondheim (28) og andre 
kommuner/forretningsadresser (12). 345 medlemmer. 
 
Medlemsutvikling i NiV 
417 medlemmer pr 31.12.2020*. 320 medlemmer pr 31.12.2019. 307 medlemmer pr 31.12.2018 
 

 
 
 
* I 2020 ble det innført et medlemskap som heter «konsernmedlem». Dette innebærer at bedrifter som 
har flere virksomheter/selskap også får disse oppført som medlem i NiV, og betaler kontingent 
tilsvarende størrelsen samlet.  
Konsernmedlemmer mottar invitasjoner, nyhetsbrev m.m. på lik linje som «hovedmedlemmet».  
Dette omfatter 72 virksomheter. 
 
4 bedrifter er per 31.12.2020 meldt inn etter denne modellen: 
Coop Midt-Norge: 11 bedrifter; alle Coop dagligvare og ObsBYGG i Værnesregionen 
Arntzen på Frosta: 2 bedrifter; Skaret Taxi og Arntzen Distribusjon 
Vennatrø-Gruppen: 56 bedrifter; alle butikker på Torgkvartalet 
Selbu-Hus:  3 bedrifter; Selbu Byggtre, Selbu Byggvare, Selbu Rørleggerservice 
 
 
 

307 320 417

2018 2019 2020

Medlemmer
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Regionstyret og lokalstyrene 
 
Stjørdal/Regionstyret 
Regionstyret har i 2020 hatt følgende sammensetning: 

Nina Julianne Jensen Styreleder Avinor Værnes 
Elin Kleven Johansen   Toyota Bilia AS, Stjørdal 
Ann Marita Myren  Equinor 
Bodil Myhr  Friskgården Skatval 
Ole Fredrik Haarsaker  Leder lokalstyre Meråker Teveltunet Fjellstue 
Kirsten Fossli  Leder lokalstyre Frosta  Fossli AS 
Ann Louise Waagan  Leder lokalstyre Selbu Tydalsfestivalen 
Arnt Otnes Leder lokalstyre Selbu SIFA AS 
Odd Petter Haugseth Ansattrepresentant i styret NiV 
Rolf Erling Teigen 1. vara, møter fast i styret  Evento Norge AS 
Kristian Helgesen 2. vara  Langøra Kaffebrenneri 

 
• Det er avholdt 6 regionstyremøter og behandlet 31 saker i løpet av 2020. 
• Det årlige strategiseminaret med hele styret og alle ansatte ble planlagt gjennomført i 

november, men ble flyttet til nyåret på grunn av koronasituasjonen. 

 
Av saker som regionstyret spesielt har satt på dagsorden: 

• Prinsipper for ny organisering i NiV nå som næringsforeningen skal jobbe i hele 
Værnesregionen med 5 kommuner; lokal forankring, medlemspleie, verving av medlemmer, 
prioritering av oppgaver m.m. 

• Utvikling av ny kommunikasjonsplattform. Herunder hvordan vi synligjør og kommuniserer 
med våre medlemmer 

• NiV sin rolle for å skape engasjement og inspirere til en bærekraftig konkurransekraft i 
Værnesregionen 

• Stjørdal som en attraktiv kommune å etablere seg, og herunder et fokus på attraktive 
næringsareal. I denne forbindelse har de mulighetene som ligger i en videreutvikling av 
Sutterøy, Langstein Industripark og Stormyra (på Frigården) vært til behandling 

• Den næringsmessige betydningen av E6-utbyggingen 
• Utvikling av et kompetansetilbud til medlemsbedriftene 
• Bedriftsbesøk med ordfører, rådmann og næringssjef 
• Synlighet for blant annet besøksnæringen 
• Samarbeid med skole og kunnskapssektoren. Både i forhold til rekruttering og tilgang til 

utviklingskompetanse for medlemsbedriftene 
• Spesielt i Meråker og Stjørdal, har det vært fokus på sentrumsutvikling. NiV samhandler med 

kommunene og grunneiere i denne forbindelse. Det er lagt vekt på hvordan en organiserer og 
forskjønner sentrum slik at det både gir næringslyst og bolyst 

• I Stjørdal spesielt rammevilkår for serveringsnæringen som følge av pålagt stenging og redusert 
tilbud 

Tiltak/oppgaver som følge av Covid 19 (gjeldende for medlemmer i alle kommuner):  
• Påvirke kommunene til å opprettholde sysselsetting (igangsetting av prosjekt, 

vedlikeholdsoppdrag, innkjøpsreglement, kjapp («på dagen») betaling av faktura) 
• Kompensasjonsordninger 
• Informasjon og konkrete råd til næringen, karanteneregler 
• BIO-kurs (Bedriftsintern opplæring) 
• Oppdaterte nettsider med informasjon og lenker til kommunale, regionale og nasjonale sider 

med «corona-informasjon» www.nivr.no 



   

 7 

Frosta 
 
Lokalstyret for NiV Frosta: 

Kirsten Fossli Leder Fossli AS 
Jan Lutdal  Landshaug AS 
Veronica Hågensen  Tre-Pro AS 
Stig Marius Holmen  Holmen Park & Anlegg AS 
Stein Ola Stene  Orsand Camping AS / Stene Tømrerservice AS 

 
 
NiV har i 2020, i den grad corona-situasjonen har tillat det, videreført arbeidet på Frosta med 
frokostmøter, dialogmøter og bedriftsbesøk med ordfører og kommunedirektør og som høringsinstans 
for kommunale planer, samt møter i lokalstyret.  
 
Næringssaker som spesielt har blitt berørt: 

• Matprosjektet; utvikling av «næringen mat, drikke, kortreiste produkter»  
i Frosta, Meråker og Stjørdal kommune 

• Næringsareal og kommunens arbeid med dette (rullering) 
• Oppgradering av Fylkesvei 753 
• Kryssløsning på nye E6 fra E6 Grubbåsen og Vassmarka 
• Synlighet og profilering, og turistskilting i Vuddudalen 
• Kontakt med skole, og bedriftsbesøk for skoleelevene 
• Få ungdom til å flytte hjem til Frosta 
• Pendling, kollektivt 
• Deltidsfrostingen (Hyttebeboere) 
• Etablere attraktive arbeidsplasser / «kontorhotell» 
• Næringsvennlig kommune. Oppfølging blant annet av tidligere undersøkelse  
• Renovasjon og forsøpling - orden på steder hvor det er utplassert avfallscontainere 
• Hurtigbåt Trondheim – Frosta (tema på medlemsmøte med samferdselssjefen i fylket) 
• Medlemspleie og verving 

 
 

 

Bilde til venstre viser et av forslagene 
(konsept) til fartøy mellom Trondheim og 
Frosta. 
 
Fylkesdirektør i Trøndelag for samferdsel, 
Erlend Solem, orienterte om mulighetene 
for hurtigbåt mellom Trondheim og Frosta 
på medlemsmøte på Valberg Slektsgård 
10. desember. 

 
Medlemsmøter på Frosta 

• 28. januar, Valberg Slektsgård (årsmøte NiV Frosta) 
• 17. august, Klostergården 
• 10. desember, Valberg Slektsgård 
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Meråker 
 
Lokalstyret for NiV Meråker: 

Ole Fredrik Haarsaker Leder Teveltunet Fjellstue 
Erling Ervik  Coop Extra Meråker 
Håvard Ingstadbjørg  Lian AS 
Tom Slungård  Trebygg Holding 
Steinar Volden  Meråker Kurbad 

 
Egil Rønnekleiv, Meråker kommune, har vært observatør i lokalstyret. 
 
 
Næringssaker som spesielt har blitt berørt: 

• NiV har bistått ekstra i forbindelse med nedleggelse av Lian. Blant annet med utforming av 
egen industribrosjyre for Meråker (Trykk på lenke for å se) 

• E14, og hvordan en kan sikre at den er inne i Nasjonal Transportplan 
• Tilgangen på næringsareal  
• Kommunedelplanens næringsdel  
• Møte sammen med Proneo og Opplæringskontoret for Byggefag i Trøndelag med  

Bygg- og anleggsnæringen i Meråker 
• Næringskonferansen i Meråker 
• Samarbeid mellom næring og skole vedrørende rekruttering 
• Sentrumsutvikling. Sentrumsmøte arrangert med større grunneiere 
• Fellesgoder, struktur og finansiering 
• Økt synlighet for besøksnæringen 
• Lokalt næringsliv – offentlige innkjøp 
• Ski Tour. Hvordan kan næringslivet involvere seg? 
• Matprosjektet; utvikling av «næringen mat, drikke, kortreiste produkter»  

i Frosta, Meråker og Stjørdal kommune 
• Utvikling av turisme i et samarbeid med Åre 
• Hydrogenprosjektet og konferanse; Hydrogen og hvordan dette betyr potensialer både for 

Meråker og hele regionen 
• Medlemspleie og verving 

 

 

Skal Meråker bli en større regional «hub» 
for hydrogen-produksjon er det 
nødvendig med en avtale med en (eller 
flere) første kunde(r) som fører til et volum 
som gir rask lønnsomhet og som unngår 
store variasjoner i produksjonsvolum.  
 
Markedsscenario basert på fem kategorier: 
1. Skip/hurtigbåt.  
2. Tungtransport  
3. Busser 
4. Tog 
5. Personbil 

Medlemsmøter i Meråker: 
• 4. februar, Verksgården (medlemsmøte og årsmøte NiV Meråker) 
• 15. desember, Teveltunet 

 

https://spark.adobe.com/page/CKNQtRcbmFGhH/
https://spark.adobe.com/page/CKNQtRcbmFGhH/
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Selbu 
 
Lokalstyret for NiV Selbu: 

Arnt Otnes Leder SIFA AS 
Carina Langseth  B. Langseth 
Asbjørn Løksa  Selbuhus AS 
Nils Even Fuglem  Uglan Drift 
Solfrid Flønes  Selbu Sparebank 

 
Monica Sundal, Selbu Vekst, har vært observatør i lokalstyret. 
 
Næringssaker som har blitt berørt: 

• Sentrum som en del av strategien for stedsutvikling  
• Næringsvennlig kommune; næringsareal og kommunens arbeid med dette, saksbehandling 

m.m. 
• Stokkfjellet vindpark 
• Tilgjengelige og aktuelle næringsareal, og hvordan disse også sees i forbindelse med en 

«Innflaggingsstrategi» både i forhold til bedriftsetableringer og arbeidsressurser 
• Landbrukets Dag (arrangeres i Selbu), i et samarbeid med landbrukslagene 

Opprinnelig tenkt mars 2021. En egen landbruksdag med tema, norsk landbruk i fremtiden, 
innovasjon og utvikling, kompetanse og rekruttering 

• Oppgradering av fylkesvei 705 - muligheter for lokale entreprenører 
• Utvikling av turisme/arrangement (besøksnæring). Workshop/ideutveksling med de enkelte 

aktørene med fokus på synlighet og næringseffekt 
• Scooterløypenett 
• Turistkommune? Ønsker handelsnæringen i Selbu søndagsåpent? Hva er kriteriene? 
• Bredbånd 
• NiV som kompetanseorgan for bedriftene i Selbu i forbindelse med søknader om statlige 

støtteordninger i forbindelse med koronakrisen (oppdrag fra Selbu kommune) 
• Rekruttering/kompetanse 
• Fokus på bærekraft; hvordan gjenspeiler dette næringsstruktur og potensialet i Selbu? 
• Strøm til flere hytter. Mer bruk, flere overnattinger, større omsetning i Selbu. Dialog med 

hytteforeningene 
• Samlet markedsføring av butikker og åpningstider julen 2020 (stor deltagelse) 
• Fellesmøter med handelsstanden i Selbu, og Sentrumsdag i oktober 
• NiV deltok på Selbu Vekst sin strategisamling 
• Medlemspleie og verving 

 

 
 
NiV Forum for industri i Værnesregionen besøkte SIFA  
25. august. 

 
Medlemsmøter i Selbu: 

• Medlemsmøte og årsmøte for NiV-Selbu den 6. februar, i Selbu Sparebank  
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Tydal 
 
Lokalstyret for NiV Tydal: 

Ann Louise Waagan Leder Tydalsfestivalen 
Marthe Rønning Græsli  Jensgarden 
Arild Aas  Aas Transport 
Tore Lunden  Webmekkeren 
Helge Kvithammer  Væktarstua Hotell 
Stian Aspaas  Norwegian Fish Farms Tydal 

 
Mari Evjen, Tydal kommune, har vært observatør i lokalstyret. 
 
Næringssaker som spesielt har blitt berørt: 

• Lokal mat – «Smaken av Sylan» 
• Næringsareal og kommunens arbeid med dette  
• Støtteordning for koronaramma bedrifter 
• Samarbeid mellom kommunen og NiV Tydal i forbindelse med en dag med fokus på tilflytting 

til Tydal; bo, jobbmuligheter 
• Hyttdalingen som ressurs og kunde 
• Synlighet og profilering 
• Gjennomføre workshop med bedrifter med utgangspunkt i «Personas og Strategisk kompass» 
• 705 som turistvei 
• Besøksnæringen har sammen med NiV ved Lene arrangert workshop, hvor man har 

samsnakket og etablert felles produktpakker for sommeren 2020 
• Styrke og etablere nettverk – styrke samhandlingseffektene  
• Scooternettverket som inspirasjon til andre nettverk og som synergi til næringene utenfor 

nettverket 
• Felles arbeids- og ressurspool (arbeidskraft er kritisk) 
• Næringsvennlig kommune 
• Møte med hytteforeningsledere 
• Bedriftsbesøk, medlemspleie og verving 

 

 

Smaken av Sylan på matfestivalen «Et sted 
nær deg» i Stjørdal august 2020.  
 
Ketil og Ragnhild Østby Nilsen solgte gode 
produkter og ga god Tydals-informasjon til 
besøkende på standen på Stjørdal Torg. 

 
Medlemsmøte i Tydal 

• 29. januar, Væktarstua Hotell (årsmøte NiV Tydal) 
• 8. oktober, Væktarstua Hotell 
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NiV, ansatte og arbeidsmiljøet 
 
Arbeidsmiljøet i virksomheten er godt. Det har i året 2020 ikke forekommet skader eller arbeidsulykker.  
 
1 ansatt har vært langtidssykmeldt (ikke arbeidsrelatert) og 1 medarbeider har vært i omsorgspermisjon. 
 
Administrasjonen i NiV ble i 2020 med stillingsandeler ivaretatt slik: 

• Jon Uthus   100 % 
• Odd Petter Haugseth  100 %  
• Lene-Mari Prøven  30/50 % Vikariat fra 1. mars 2020 
• Katja Ness   50 %  Permisjon fra 1. mars 2020 

 
NiV har rutiner for Internkontroll og HMS, og det avholdes årlig medarbeidersamtale med alle ansatte.  
 
 
Likestilling og diskriminering 
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det er full likestilling mellom kvinner og menn, og at 
det ikke skal fremkomme forskjellsbehandling grunnet kjønn i saker som for eksempel lønn, 
forfremmelser og rekruttering.  
 
NiV tilbyr like muligheter og rettigheter til ansatte og arbeidssøkende, uavhengig av kjønn, etnisk 
opprinnelse, avstamning, hudfarge, religion og livssyn, jfr. Diskrimineringsloven § 1. 
 
Sammensetningen av administrasjonen i NiV er 2 kvinner og 2 menn.  
 
Styret i NiV, inkludert vararepresentanter, har bestått av 6 kvinner og 5 menn. 
 
 
Påvirkning av det ytre miljø 
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø med unntak av nødvendig anvendelse av 
biler og transportmidler for øvrig i selskapets virksomhet. De innsatsfaktorer som inngår i selskapets drift 
er hovedsakelig knyttet til personell samt bruk av administrative hjelpemidler.  
 
 
Fortsatt drift 
Styret mener det er riktig å legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av 
årsregnskapet. 
 
 
Årsregnskapet 
NiV presenterer for 2020 et regnskap med et årsresultat før skatt på 418 069,-. Den totale omsetningen 
i virksomheten var på kr 3 558 856,-. Foreningens likviditet er tilfredsstillende. Bokført egenkapital utgjør 
per 31.12.2020 kr. 1 122 846,- 
 
Det har vært god kostnadskontroll i selskapet, og man har nådd de økonomiske målsettingene.  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av NiV´s eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Årsmøtet anbefales å godkjenne regnskapet for 2020. 
 
 
 
 
 



   

 12 

 
 

 
 
 
 
Mulighetene fremover 
2021 blir nok et spennende år for næringslivet i regionen og vi må stadig utvikle våre tjenester for større 
nytteverdi for medlemmene. I tett kontakt med våre medlemmer skal vi rendyrke vår kjernevirksomhet 
som næringsforening i Værnesregionen. 
 
 
Strategien for 2021 innebærer blant annet: 

• Flere attraktive nettverksarenaer for medlemsbedriftene 
• Økt og bedre kommunikasjon med medlemsbedrifter ved utvidet antall bedriftsbesøk 
• Jobbe tett på politisk og administrativ ledelse i de fem kommunene NiV har samarbeidsavtaler 

med  
• Bidra til god kontakt mellom kunnskapsmiljøene og bedriftene  
• Bidra til en bred og god kontakt mellom skolene og bedriftene 
• Løfte fram arbeidet med NiV Ung (#Ungkraft) 

 
 
 
Vår aktivitet skal føre til involvering og deltakelse som skaper økt engasjement blant våre medlemmer og 
som gjør det attraktiv å være medlem i NiV.  
 
NiV skal holde en offensiv og synlig profil og skape et engasjement som bidrar til et godt og 
konkurransedyktig næringsklima i Værnesregionen.   
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Stjørdal 12. mars 2021 
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Daglig leder 


