
proneo.noproneo.no

Næringsvennlig kommune

Næringstreff i Meråker

28. september 2022 



proneo.no

Metode:
Digital spørreundersøkelse 

gjennomført i tre grupper:

• Politikere 

• Ansatte

• Næringsliv

Spørsmål utarbeidet av 

Innovasjon Norge ifm. 

program for regional 

omstilling/omstilling i 

kommuner

Fordeling av respondenter fra 

næringslivet:

Fig. 1 Fordeling innenfor gruppen næringsliv
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Fordeling av ansatte og politikere:

Ansatte: Politikere:

Fig. 2 Fordeling av gruppen ansatte Fig. 3 Fordeling av gruppen politikere
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Innhold: 
Sluttrapporten er bygd opp slik at sentrale spørsmål og 

svar fra undersøkelsen behandles tematisk. Disse 

temaene er:

1. Infrastruktur

2. Saksbehandling

3. Regionalt samarbeid

4. Kontakt mellom kommune og næringsliv

5. Planverk

6. Tilrettelegging  og service
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1. Infrastruktur:

                 

                                

                             

                        

               

                          

                         

                                       

                                       

                                           

                                          

     

                              

                                        

                                  

                    

                          

                          

                                       

                                       

                                           

                                                          

Fig. 5. Til næringslivet: «Hvor tilfreds er du/din bedrift med 
denne infrastrukturen i kommunen?

Fig. 4. Til næringslivet: «Hvor viktig er følgende 
infrastruktur for utvikling av din bedrift?»
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2. Saksbehandling (1)

Fig. 6. Til kommunens administrasjon: «Hvordan er 
behandlingen av næringssaker i din avdeling? Ta stilling til 
påstandene»

Fig. 7. Til næringslivet og de som har hatt byggesaker: 
"Hvor tilfreds er dere med.."
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2. Saksbehandling (2):

                 

                                                          

                                                    

                                                    

                                                                

                                 

                                                  

                                         

                                    

                                             

                                    

                                               

                                              

Fig. 8. Spørsmål til næringslivet og de som har hatt kontakt ang. søknader til landbruk og næring: «Hvor tilfreds er 
dere med …»
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2. Saksbehandling (3):

                 

                                     
               

                                      
                        

                                         

                                        
            

                                     
                                               

                                                  
                                             

                                      

Fig. 9. Til kommunens administrasjon: «Andre forbedringspunkter i kommunen. Ta 
stilling til følgende påstander»



proneo.no

2. Saksbehandling (4): 

                 

                                                 
                         

                                               
                      

                                        
                                   

                                 
                  

                                              

                                      

                 

                               
                                

                                                
                                 

                                       
                            

                                       
                                

                                             
                         

                                           

Fig. 10. Til kommunens ansatte: « Ta stilling til følgende 
påstander..»

Fig. 11. Spørsmål til politikere: «Ta stilling til følgende 
påstander..»
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3. Regionalt samarbeid (1):

                 

                                         
                                          

                                         
                              

                

                                      
                                          

                                      
                                

                                         

                 

                                         
                              

                

                                      
                                          

                                      
                                

                                 

Fig. 12. Til næringslivet: «Er det viktig at Meråker 
samarbeider regionalt innenfor næringsutvikling?»

Fig. 13. Til ansatte: «Er det viktig at Meråker kommune 
samarbeider regionalt innenfor næringsutvikling?»
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Regionalt samarbeid (2):

                 

                                         
                                          

                                         
                              

                

                                      
                                          

                                      
                                

                                    

Fig. 14. Til politikerne: « Er det viktig at Meråker samarbeider regionalt 
innenfor næringsutvikling?» 



proneo.no

4. Kontakt mellom kommune og 

næringsliv (1):

Fig. 15. Til ansatte: «Hvor ofte har du kontakt med 
bedrifter/etablerere i jobben din?»

Fig. 16. Til ansatte: «Hvor mange bedriftsbesøk 
har du vært på i løpet av de 2 siste årene?»
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4. Kontakt mellom kommune og 

næringsliv (2): 

Fig. 17. Spørsmål til politikerne: «Hvor ofte har du kontakt med bedrifter/etablerere i din funksjon som
politiker?»



proneo.no

5. Planverk (1): 

                 

                                          
    

                                            
   

                            

                             

                                      

                                  

                 

                            
                  

                            

                              

                                     

                                   

Fig. 18. Til de ansatte: «Hvordan vurderer du 
kommunens planverk?»

Fig. 19. Til politikerne: «Hvordan vurderer du 
kommunens planverk?»
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5. Planverk (2): 

Fig. 20. Til næringslivet: «Har din bedrift behov for større næringsareal de neste 5-10 år?»
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5. Planverk (3):

                 

                                             

                                                

                             

                            

                       

Fig. 21. Til næringslivet: «Hvor tilfreds er dere med..»



proneo.no

6. Tilrettelegging og service (1):

                 

                                      
            

                      
                                      

                                     
               

                                              
                            

                                      
               

                         

                                       
                         

                                                
             

                 

                                       

                       

                                      

                                               

                                       

                         

                           

                             

                 

                                                
                                

Fig. 22. Til ansatte: «Hvor god mener du kommunen er på 
disse hovedområdene mht. tilrettelegging og service 
ovenfor næringslivet?»

Fig. 23. Til politikerne: «Hvor god mener du kommunen er på 
disse hovedområdene mht. tilrettelegging og service ovenfor 
næringslivet?»
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6. Tilrettelegging og service (2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                              
        

                 

                                              
          

                                              
                        

                                          
       

                                           

                                          
                             

                                              
                    

                                             
          

Fig. 24. Spørsmål til politikerne: «Hvor viktig mener du at 
næringssaker er for utviklingen av kommunen?»

Fig. 25. Til politikerne: «I hvilken grad mener du at 
kommunen viser interesse og har forståelse for lokalt 
næringsliv sitt behov?»
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6. Tilrettelegging og service (3):

                 

                   
                           

               

             

                                     

                         

Fig. 26. Til næringslivet: «Hvor tilfreds er du med dialogen med ulike 
beslutningsnivå sett ut fra behovet i din bedrift?»
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Betydning av større arrangementer:

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                    

                                 

Fig. 27. Til næringslivet: « Hvor viktig mener du at større arrangement er for 
næringslivet i kommunen?»
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Tilfredshet med kommunens hjemmeside

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Hvordan vurderer du kvaliteten på den generelle informasjonen på kommunens hjemmeside

Hva savner du eventuelt av informasjon, skjema eller annet på kommunens hjemmeside?

Hvordan vurderer du kvaliteten på lenker til andre nettsider som er relevante for vår virksomhet på
kommunens hjemmeside

Hvordan vurderer du tilgangen til relevante søknadskjema på kommunens hjemmeside

Hvordan vurderer du kvaliteten på informasjon om aktuelle støtteordninger på kommunens hjemmeside

Tilfredshet med kommunens hjemmeside

Fig. 28. Spørsmål til næringslivet: « Hvor tilfreds er dere med innhold på kommunens hjemmeside?»
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Fritekstsvar – administrasjon:
• «For at kommunen skal nå sitt mål om flere arbeidsplasser og 

derigjennom øke innbyggertallet i kommunen, må samspillet mellom 

kommune og næringsliv bedres betraktelig. Tror nok kommunen og 

næringslivet i fellesskap kan lykkes med å skaffe større aktivitet i 

kommunen. God dialog, bedre og raskere saksbehandling er en 

forutsetning for at både næringslivet og kommunen skal lykkes med å 

nå sine mål.»

• «Vi kan bli enda bedre. Særlig ifht informasjon på hjemmesiden. Lett 

tilgjengelig skjema. Hvor skal man henvende seg. Slå sammen alle som 

jobber med næring til en avdeling. Kultur er næring. Behandle alle likt 

og rettferdig. Også de som tørr si sin mening og som deltar på flere 

arenaer.»
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Fritekstsvar – politikere:

• Rettferdig. Legge egne interesser på pause, og møte innbyggerne 

med åpent sinn. Ikke forhåndsdømme. Ta de vanskelige sakene først, 

ikke legge de nederst i bunken.

• Arealplan må understøtte ønsker i samfunnsplanen.

• Mange i Meråker har et hjerte som banker for bygda si og vil gjerne 

investere og skape aktivitet, dette selv om det ut ifra et 

bedriftsøkonomisk perspektiv hadde vært mer fornuftig å satse 

pengene i Stjørdal. Trondheim eller andre kommuner. 
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Innspill til næringsplan fra næringslivet:

• Legge til rette for videre utvikling av reiselivet. Dette er det viktigste 

næringsgrunnlaget for kommunen.

• Tilgang til nye næring og industriarealer.

• Egnet sentrumsnært areal for etablering av helikopterhavn i Meråker.

• Byggeklare tomter så folk kan flytte hit til Meråker.

• Næringsplanen må konkretisere områder der en ønsker næring knyttet 

til matproduksjon, men også områder som kommunen ønsker å utvikle 

mht. fritidsbebyggelse opp mot hensynet til matproduksjonen.

• Næringsareal. At kommunen bruker lokalt næringsliv. Legger til rette 

for nyetableringer, og tenker også bedrifter med få ansatte også
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Innspill fra næringslivet for tiltak: 

• Oppsøkende dialog fra næringsavdelingen og politikere

• Bli enda mer oppdatert på hva hver enkelt bedrift holder på med.

• Sette seg mere inn i problemer i landbruket.  Lokalt og regionalt.

• Skaffe næringsarealer også til små bedrifter. Være aktivt med 

informasjon om jobber og anbud som legges ut

• Synlighet, markedsføring og gode fremstillinger over hvilke områder og 

arealer som er tilgjengelige i dag, samt andre arealer som potensielt 

kan være aktuelle for næringsutvikling. Følge opp planer med faktiske 

tiltak/forbedringer og investeringer

• Legge til rette med infrastruktur som vei osv.

• Involvering av næringslivet
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Forslag til tiltak (1): 

• Flere bedriftsbesøk fra både politikere og kommunens administrasjon

• Lage en plan for presentasjon fra bedrifter/korte dialogmøter ifm. 

kommunestyremøter/andre politiske møter, som sikrer bredde av både 

størrelse og bransje for næring (inkludert gründere). 

• Avklaring av forventninger ift. saksbehandlingstid ved oppstart av 

saksbehandling

• Oppdatering av hjemmeside og gjøre denne mer brukervennlig

• Utarbeide en presentasjon av tilgjengelig næringsareal for bruk på 

hjemmeside etc.
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Forslag til tiltak (2): 

• Felles gjennomgang for både næringsliv, politikere og ansatte hva en 

Næringsplan skal inneholde

• Gode og åpne prosesser ved revidering av arealplan og senere 

samfunnsplan. 

• Utarbeide konkrete forslag for å beholde og rekruttere fagfolk i 

kommunen med mål om å redusere turnover. 

• Utarbeide framtidsscenarier for fremtidig næringsliv i Meråker.

• Markedsføre tilbud om etablererveiledning og -støtte. 

• Bedre tilgang på næringsareal. 
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Konklusjon:

• God oppslutning om 

undersøkelsen fra 

næringslivet

• Bra sammenfallende svar på 

spørsmålene

• Et felles målbilde gir ett godt 

grunnlag for videre 

utviklingsarbeid. 


