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En øyenvitneskildring 5. januar 2006 
 
  
…….  om omstilling her – og litt der 
 
 
”Som innbyggere i en idretts – og garnisonsby har vi steinkjerbygg i generasjoner drillet inn 
og vært vant med både liggestilling, sittestilling, oppstilling, skytestilling og grunnstilling. 
Når spørsmålet om omstilling ble brakt på bane, var det således noe kjent med dette, men 
samtidig også noe underkjennende; vår utgangsstilling var altså ikke bra nok og noe skulle 
stilles om.  
 
Hva skulle så dette bety?  
 
Fysisk omstilling var det vi alle ventet oss. Endelig skulle vi få orden på ting; handel i 
Kongensgata, godsterminal i Figga, badestrand i Sentrum, dobbelspora jernbane, flyplass på 
Rauskjæret og flere ”unnabakka”. Nå ble det ikke akkurat slik, da det visstnok skulle legges 
større vekt på næringsutvikling og arbeidsplasser.  
 
Men hva kan et fåtall byråkrater, avdankede ordførere fra fjern og nær og noen skarve 
millioner kroner klare å stille opp med mot nedleggelse og flytting av Sannan, meieriet, 
tresliperiet, bankene, trygdeverket, televerket, vegvesenet, posten, Fylkesbilene og store deler 
av Fylkeskommunen, bare for å nevne noe?  Her må det åpenbart mer til enn litt lokal 
omstilling – ”det får da være grenser for hva en kan forvente seg av utvikling i framskrittet”, 
som brura sa. 
 
Det er da den mentale omstillingen kommer inn, og der har vi kommet langt! 
Etter omstillingsperioden synes vi nå det er helt normalt at offentlige arbeidsplasser og 
institusjoner avvikles eller flyttes, samt at Steinkjer ikke skal ha noen plass når det kommer til 
fellesskapets virkelige store grep innen for eksempel helse, utdanning og administrasjon.  
 
Samtidig synes vi nå det er helt normalt å delta på Begeistringsarrangement hvor arrangøren 
er den mest begeistrede både før og etter. Vi forventer festivitas og rekordlang kake hver 
gang et eller annet byggeprosjekt er fullført. Vi synes det er greit med blått lys plassert på de 
merkeligste steder i byen, og at utvikling kan måles i antall rundkjøringer, broer, tunneler og 
traug. Vi er allerede blitt vant med at gode revy- og kabaretpoeng leveres på løpende bånd 
fra omstillingsstyret. Samtidig har det merkelige skjedd med oss selvgode, trege og skeptiske 
steinkjerbygg, at vi faktisk av og til kan henfalle til å glede oss over at noe nytt skjer, at noe 
blir skapt, om enn aldri så lite i den store sammenheng.  
 
Kanskje handler hele prosjektet om å bli omstilt til omstilling? 
Det kan faktisk se sånn ut. Vi vet jo meget godt, at Mr. Omstilling himself, har tilbrakt ikke 
bare timer, men både døgn og uker på strekningen Trondheim – Steinkjer og tilbake.  Alene i 
bilen har han hatt all verdens tid til å fundere både over veistandard, vær og væremåter. Han 
har kjempet seg gjennom Vudu-dalen, mens vindusviskerne har slåss med værgudene. Og vi 
vet at når det inntrønderske landskapet -  i varmt sollys -  har  brettet seg ut i all sin historiske 
velde, ja så har dette gjort noe med ham. Det har vi hørt – og det har wi-seth. Han har, som 
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en liten tass i losje på sirkus, latt seg begeistre, over både folk og land, og med et litt skjevt 
blikk innrømmer han gladelig at han har latt seg omstille. Han er blitt steinkjerbygg, som oss, 
og jakter på et sted innerst i fjorden, der forfedrene i sin tid grov i jorda og dro torsken opp 
av sjøen. Han er omstilt og kommer til sine egne. 
 
Prosesser må forankres i ledelsen, og det er heller ikke til å unngå å merke seg at sittende 
ordfører innerst i fjorden er den som har tatt omstillingsprosessen mest personlig. Om han 
har definert jobben riktig eller ikke, så har han i alle fall brukt tiden på å trimme bort 
nærmere halvparten av sin tidligere stilling, selv om han snakker mest om at det viktige er å 
”bli omstilt i haue”.  
 
Hadde omstillingsprosessen blitt forlenget nå kunne det nok ha blitt syltynne saker…. 
 
 
 
 
 
 

Med hilsen to øyenvitner 
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Innledning 
Steinkjer kommune søkte 07.01.1998. Kommunal- og regionaldepartementet om 
omstillingsstatus på grunn av en lang rekke omstillingsutfordringer som kommunen hadde 
hatt de siste 5 år.  I forbindelse med behandling av denne søknad ble det våren 1998 
gjennomført en samfunnsmessig konsekvensanalyse.  I brev fra KRD 01.10.1998 ble 
Steinkjer kommune gitt formell omstillingsstatus. I begrunnelsen for å gi Steinkjer 
omstillingsstatus skiver Departementet  bl.a.: 
 

”Bakgrunnen for at KRD gir omstillingsstatus til Steinkjer kommune er ikke basert på 
noen akutt krise ved viktige bedrifter eller næringer i kommunen. Imidlertid er 
departementet opptatt av Steinkjer kommunes rolle som fylkeshovedstad og motor for 
utviklingen i Nord-Trøndelag. Den samfunnsmessige konsekvensanalysen viser at 
Steinkjer kommune ikke i tilstrekkelig grad har fått tatt del i den økonomiske veksten 
og sysselsettingsutviklingen som tilsvarende kommuner har hatt de senere årene. 
Spesielt alvorlig er det at en ikke har fått til en vekst innenfor bank- og 
(kunnskapsintensiv) forretningsmessig tjenesteyting. En fortsatt negativ utvikling 
innenfor viktige sektorer kan på sikt svekke Steinkjer kommunes rolle som motor i den 
regionale utviklingen og dermed svekke sysselsettingsgrunnlaget i området.” 

 
Kommunen ble videre bedt om å utarbeide en Handlingsplan for omstillingsarbeidet som 
skulle endelig godkjennes av KRD.  Dette skjedde i løpet av 1999, og 01.10.1999 ble denne 
godkjent med en total finansiell ramme på 11 millioner kroner første år fordelt på følgende 
satsingsområder: 
 

• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
• Helsesektoren - forretningsutvikling. 
• Landbruk 
• Utdanning og kompetanse 
• Videreutvikling av Steinkjer som by 

 
Omstillingsperioden har vært inndelt i 3 to-års bolker, med en formell avslutning 31.12.2005. 
 
Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) ble av Steinkjer kommune bedt om å administrere 
omstillingsprogrammet. 
 
I henhold til føringer i tilsagnsbrev ble det opprettet et eget Omstillingsstyre på 11 
medlemmer som fra oktober 1999 bestod av følgende medlemmer : 
 
 Kristian Wibe, styreleder 
 Per Sverre Rannem, styremedlem (ordfører Steinkjer kommune) 
 Hans Brattås, styremedlem (rådmann Steinkjer kommune) 
 Brit Tove Welde, styremedlem (etatsjef Steinkjer kommune) 
 Søren Fredrik Voie, styremedlem (direktør Høgskolen i Nord-Trøndelag) 
 Oddbjørn Troøyen, styremedlem (adm. dir. TransiNor AS - Trondheim) 
 Gunnar Thorsen, styremedlem (banksjef Sparebank 1 Midt-Norge - Steinkjer) 
 Bjørn Asp, styremedlem (til sommeren 2001) (adm.dir. Gjensidige Nor Midt-Norge)  
 Inger Mari Bomo, styremedlem (fra sommeren 2001), (daglig leder Vikarservice AS) 
 Erik Sakshaug, styremedlem (senterleder Zebrasentret- Steinkjer) 
 Even Kne, styremedlem (LO – ABB Kraft AS – Steinkjer)      
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I tillegg stilte både Nord-Trøndelag fylkeskommune, SND og Nord-Trøndelag fylke med 
egne observatører. 
 
Halvvegs i omstillingsperioden, nærmere bestemt fra mai 2003,  ble styret reorganisert og 
redusert til 6 medlemmer.  Følgende har vært medlemmer av omstillingstyret siste to-års 
periode: 
 Marvin Wiseth, styreleder - Sparebank1 Midt-Norge 
 Per Sverre Rannem - ordfører Steinkjer kommune 
 Inger Mari Bomo - daglig leder Adecco Steinkjer 
 Erik Sakshaug - daglig leder Amfi Senter Stenkjer 
 Gry Løberg/Jon Martin Amdal - leder Steinkjer Næringsforum 
 Kirsten Indgjerd Værdal - bonde / leder Oi AS 

 

Sammendrag  
 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer har pågått i perioden 01.10.1999 til 31.12.2005.  Steinkjer 
kommune har hatt hovedansvar for programmet, og Steinkjer Næringsselskap AS har fungert 
som omstillingsorganisasjon hele perioden.   
 
Programmet hadde i starten et klart preg av strukturbygging og forankring, mens man i den 
siste halvdel i programmet har lagt vekt på bedriftsretta tiltak og arbeidsplasser.  
Arbeidsplassmålene må sies å være nådd gjennom at det er skapt 436 nye arbeidsplasser i 100 
bedrifter, hvorav 88 er nye bedrifter.  Videre er det sikret 343 arbeidsplasser i 17 eksisterende 
bedrifter siden oktober 2003.  
 
Et viktig element som er tatt inn i siste del av programmet er begeistring.  Gjennom ulike 
aktiviteter og tiltak kan man nå registrere en betydelig større optimisme i Steinkjersamfunnet.  
Spesielt gledelig er det å registrere at ungdom i større grad flytter tilbake til Steinkjer, og at de 
også uttrykker stolthet over hjembyen.   
 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer har helt fra starten av hatt en klar ungdoms- og 
likestillingsprofil.  Det er avsatt øremerkede midler til ungdomsprosjekter, og man har hatt et 
tett og godt samarbeid med Fredrikkes Hage når det gjelder likestillingsprofilen i programmet.  
Skolene i Steinkjer har i 2005 innarbeidet entreprenørskap i den ordinære undervisningen på 
en god og målrettet måte.  Sammen med Nyskapingsprogrammet Verdal har man etablert 
landets største elevbedriftsmesse, UngBiz. 
 
Innherredsregionen som består av kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Verran og 
Steinkjer, har startet et formalisert samarbeid omkring næringsutvikling.  Det vil for 2006 bli 
utarbeidet et eget Handlingsprogram for dette samarbeidet.  Handlingsprogrammet er 
utarbeidet gjennom et tett og forpliktende samarbeid mellom kommunene og det regionale 
næringslivet. 
 
De eksterne programstatusevalueringene som er foretatt av Innovasjon Norge har gitt 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer verdifulle innspill underveis og vært en av hovedårsakene 
til de kursjusteringer som er foretatt. 
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Omstillingsprosessen og aktører 
 

Mål for omstillingen  
 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer har vært delt i 2 perioder mht. hovedstrategi.  I de første  
2 -  3 år av omstillingsperioden ble det lagt vekt på forankring av programmet og oppbygging 
av en ny infrastruktur (i bred forstand) for framtidig næringsutvikling i Steinkjer.  Det ble i 
sterk grad satset på oppbygging av ny kompetanse som igjen kunne danne grunnlag for 
utvikling av nye bedrifter med både regionale og nasjonale marked.   
 
I den første Handlingsplan for omstillingsarbeidet i Steinkjer 1999 - 2001 som ble vedtatt i 
Kommunestyret 16.06.1999, ble det vedtatt følgende visjon: 
 

Steinkjer - for framtida 
 
Underordnet denne visjonen ble det vedtatt følgende  
 
overordna mål: 
 

Steinkjer skal i løpet av omstillingsperioden bli mer: 
• Utviklingsorientert 
• Handlingsorientert 
• Omstillingsdyktig 
• Ungdomsorientert 
• Regionalt orientert 

 
Det ble videre vedtatt følgende  
 
operative mål:  
 

Det skal innen år 2003 skapes 200 nye arbeidsplasser innen de utvalgte 
satsingsområdene. 

 
Og endelig ble det vedtatt å prioriterte følgende  
 
5 satsingsområder: 
 

1. IT/IKT 
2. Landbruk og landbruksbaserte næringer 
3. Helse 
4. Utdanning og kompetanse 
5. Videreutvikling av Steinkjer som by 

 
I løpet av omstillingsperioden er disse satsingsområdene justert noe.  Satsingsområde Helse 
viste seg å være bedre ivaretatt av andre offentlige strukturer, så det ble tatt ut av programmet 
etter første 2-årsperiode.    Prosjektet IT-byen Steinkjer ® ble startet opp som et eget prosjekt i 
1998, men ble tidlig innarbeidet som en viktig del av Omstillingsprogrammet.   
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Visjonen for omstillingsprogrammet 2002 og 2003 ble endret til : 
 

Vekst og nyskaping i IT-byen Steinkjer 
- nye løsninger for en ny tid 

 
I siste 2-årsperiode (2004 og 2005) ble så denne visjonen ytterligere justert ved at et 
begeistringselement ble tatt inn: 
 

Vekst, nyskaping og begeistring i IT-byen Steinkjer   
- nye løsninger for ei ny tid 

 
Det siste omstillingsåret har kun hatt ett programområde -  Robust næringsliv.   
Innen dette programområdet har man prioritert 2 prosjektområder: 
 

1. Bedriftsutvikling 
2. Merkevarebygging 

 
Ved siden av disse områdene har man i siste omstillingsår (2005) brukt mye tid på hvordan 
man skal organisere næringsarbeidet i Steinkjer og Innherredsregionen etter at 
Omstillingsprogrammet for Steinkjer er over. 
 
Arbeidsplassmålet er opprettholdt gjennom hele omstillingsperioden til å være;  
bidrag til skaping av 100 nye arbeidsplasser og sikring av 100 eksisterende pr. år.  
 
En grunnleggende forutsetning for gjennomføringen av Omstillingsprogrammet i Steinkjer, 
var at dette skulle skje i tett og aktiv samhandling med det lokale og regionale næringsliv og 
andre offentlige aktører innen næringsutvikling i regionen, og da i første rekke SND (Senere 
Innovasjon Norge), Nord-Trøndelag fylkeskommune, Aetat, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 
samt nabokommunene. 
 
Fra medio år 2003 ble prioriteringen av strukturtiltak trappet ned til fordel for økt prioritering 
av bedriftsutviklingstiltak som ville gi direkte uttelling i form av nye arbeidsplasser eller 
sikring av eksisterende arbeidsplasser i kommunen og regionen. 
 
De bedriftsretta tiltakene som Omstillingsprogrammet har gått inn i har i stor grad vært i en 
tidlig fase.  Det har vært avholdt tidlige, avklarende møter med Innovasjon Norge, Nord-
Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannens Landbruksavdeling ved de aller fleste 
prosjekter som vi har gått inn i.  Her har man søkt å komme fram til en felles forståelse for 
ansvars- og oppgavefordeling for det enkelte prosjekt. 
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Strategi 1 - Infrastruktur 
 
Målsettinger: 

1. Steinkjer skal til enhver tid ha en moderne og etterspurt infrastruktur både tradisjonelt 
og elektronisk/digitalt som fremmer en positiv utvikling av offentlig og privat sektor 

2. Knytte regionen tettere sammen i et IKT-nettverk som muliggjør økt samarbeid og 
økte samarbeidsløsninger både innen offentlig og privat sektor 

3. Ha bidratt til å fremme tiltak/planer som utvider/styrker den funksjonelle 
arbeidsmarkedsregionen som Steinkjer er en del av, og her spesielt raskere 
togforbindelse som binder Steinkjer sammen med nabokommunene, Stjørdal (Værnes) 
og Trondheim. 

 
    

             
 

                         Ny E6 fra nord                             Xenox Dataparty i Steinkjerhallen 
 

 

Strategi 2 - Kompetanseutvikling 
 
Målsettinger: 
 

1. Bidratt til oppstart av master/hovedfagstudium i IT ved HINT Steinkjer 
2. Bidratt til å styrke relasjonene mellom studenter og regionalt næringsliv 
3. Bidratt til å videreutvikle "Steinkjerrekrutten" blant ved å innlemme nabokommuner 
4. Bidratt til etterspurt kompetanseheving innenfor eksisterende næringsliv 

 
 
HiNT og omstillingsbyen Steinkjer 
av Hans Wilhelm Thorsen, dekan HiNT Steinkjer, 12.01.06 
 
”I omstillingsprogrammets første fase var satsing på kompetanseutvikling et viktig 
programområde. Flere av tiltakene her har gitt grunnlaget for vår satsing på 
entreprenørskap. Av viktige tiltak kan nevnes økt samhandling mellom ulike private og 
offentlige undervisningsinstitusjoner for å koordinere aktuelle kompetansetiltak, og deltakelse 
i prosjektutforming og flere mindre prosjekter har gitt HiNT gode relasjoner til mange 
virksomheter lokalt og regionalt. Anskaffelse av hogstsimulatoren i samarbeid mellom HiNT 
og Mære landbruksskole har gitt utdanningsmiljøet innen skogbruk nye muligheter for 
oppdatert utdanning og inspirasjon skogbruksnæringen.  
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Omstillingsprogrammets bidrag til realiseringen av mastergradsutdanningen i 
softwareutvikling i samarbeid med IT-Universitetet i København var viktig her. Gjennom 
dette samarbeidet har HiNT fått økt kunnskap om alternative pedagogisk muligheter, faglige 
utfordringer og internasjonale kontakter som er nyttige for HiNTs videre utvikling som 
kompetansetilbyder i regionen. 
 
Steinkjer Kommune v/ omstillingsstyret har bidratt økonomisk til å realisere kalveiglo-
anlegget ved Mære landbruksskole. Anlegget er i vanlig drift til kalveoppdrett ved Mære 
landbruksskole, og brukes fortsatt til FOU-prosjekter og i undervisningssammenheng på 
HiNT. Prosjektet har involvert mange regionale aktører innefor husdyrsektoren, med bred 
deltakelse i referansegruppa. Prosjektet har fått mye oppmerksomhet også på nasjonalt nivå, 
og dette har nok sammenheng med den nyskaping som prosjektet representerer. På den måten 
ser vi at støtten til prosjektet har hatt positive ringvirkninger.  
 
HiNT har i dag en betydelig satsing på samhandling med det regionale næringsliv og andre 
virksomheter gjennom vår satsing på entreprenørskap. Utplassering av studenter, 
prosjektoppgaver med problemstillinger hos regionale virksomheter og studentbedrifter er 
viktige virkemidler i dette arbeidet. Våre intensjoner er at denne samhandlingen vil både gi 
bedre læring for våre studenter og bidra til en positiv utvikling av næringsliv, forvaltning og 
ideelle organisasjoner i regionen. 
 
HiNT har også ambisjoner om å utvikle vår kompetanse innen forskning og utvikling på ulike 
områder. Tilbud om flere mastergradsutdanninger er et viktig tiltak her. Økt kontakt med 
relevante internasjonale forskningsmiljøer er også viktig her.” 
 

 
 

Juryen i arbeid ved UngBiz 2003 
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De videregående skolene og omstillingsbyen Steinkjer 
Av Eva Midsem Olsen 
Rektor  
 
”Alle de tre videregående skolene i kommunen – Egge og Steinkjer videregående skoler og 
Mære landbruksskole – er bedre skoler i dag enn de var for 6 – 7 – 8 år siden. 
 
Skolene har et bedre samarbeid med lokalt og regionalt næringsliv og med næringslivets 
organisasjoner.  Skolene har et bedre samarbeid med kommunen og kommunens ledelse, med 
de ulike kommunale virksomheter og avdelinger. Skolene har en sterk bevissthet om at de er 
en del av samfunnet rundt dem. 
 
De videregående skolene er ikke i dag utdanningsinstitusjoner der unge og voksne får sin 
opplæring, langt fra det samfunnet skolene ligger i.  Skolene er i dag aktive bidragsytere i 
lokalsamfunnet, og de trekker også veksler på lokalsamfunnets mange ressurser. 
 
Gjennom omstillingsprosessen i Steinkjer har det vært fokusert på ungdom som den viktigste 
ressurs kommunen har. Dette har resultert i atskillige tiltak, og ungdommer fra kommunen 
har deltatt i prosjekter og prosesser. Kommunens kollektive bevissthet er blitt mer rettet mot 
ungdom.  Resultatene av dette er mange og gode. Bedriftene tar imot lærlinger, men de er 
også åpne for at elever på lavere trinn får utplasseres og hospitere, langt mer enn det som 
kreves i læreplanene. Små og store bedrifter åpner dørene for elever – og de oppdager at 
seksten- og syttenåringer kan gjøre god nytte for seg. Kommunens institusjoner, fra 
barnehager til sykehjem, er læringsarenaer for elever i videregående opplæring.  
 
Alle de tre skolene har utviklet et klart syn på at ungdomsbedrifter og entreprenørskap i seg 
selv er en god opplæringsmetode, og dessuten en metode som gjør ungdommene mer i stand 
til å starte egen bedrift på et senere tidspunkt. Som eksempel kan nevnes at Steinkjer vgs har 
hatt opptil 17 ungdomsbedrifter. 
 
Vi bidrar etter evne til at Steinkjer skal være en god by å bo i. Før jul hadde elever på Barne- 
og ungdomsarbeiderfag og Omsorgsfag tilhold på Egge museum i en uke. 500 barnehage- og 
småskolebarn var på besøk i løpet av uka. Alle hus var åpne, det var aktiviteter fra 
pepperkakebaking og julepyntlaging til hopping i høyet og aking på akebrett – og grilling av 
banan med sjokoladebit inni! Og alle hjerter gledet seg! 
 
Vi støtter helhjertet Steinkjer som arrangementsby, og åpner skolen og kantinene for 
konferanser og kurs, for premieutdelinger, for lunsjer og middager, en god del i samarbeid 
med Steinkjerhallen. 
 
Er alt dette resultat av at Steinkjer har vært omstillingskommune? Det er lov å svare JA eller 
iallfall delvis JA. Det har skjedd en omstilling i Steinkjer. Dette har ført til åpnere bedrifter 
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med større interesse for og forståelse for de videregående skolene og deres betydning. 
Kommunens engasjement i de videregående skolene har økt merkbart. Kontakten mellom 
kommunen og skolene er åpen og god.  
 
Vi ser lyst på framtida. Det undertegnes nye partnerskapsavtaler mellom skole og bedrift. Det 
inngås andre typer avtaler. Næringslivet melder behov som de videregående skolene søker å 
dekke. Samarbeidet mellom grunnskolene, både barneskoler og ungdomsskoler, og de 
videregående skolene, utvikles. 
 
Det vil alltid være en diskusjon om hvorvidt en slik utvikling som det Steinkjer har hatt de 
siste par årene, skyldes omstillingsarbeidet som er gjort, eller om endringene ville kommet 
uansett. Det er en lite fruktbar problemstilling. Optimismen i Steinkjer er til å ta og føle på. 
Det er noe vi skal glede oss over, vi som har utdanning som vårt arbeidsområde. Ungdommen 
i Steinkjer er trygg og glad og tillitsfull, og de aller fleste tror på en god framtid.”  
 
 

Strategi 3 - Byutvikling 
 
Målsettinger: 

1. I samarbeid med Steinkjer kommune og private aktører bidra til å fremme Steinkjer 
som et attraktivt bosted med urbane kvaliteter og hvor innbyggerne trives. 

2. Bidra til realisering av ett eller flere "by-symboler" som bidrar til å fremme Steinkjer 
som et attraktivt og moderne bysamfunn og samtidig er symboler for IT-byen Steinkjer 

3. Steinkjer skal være en pådriver for å utvikle regionen til å bli en god leverandør av 
kultur og opplevelsesbaserte reiselivsprodukt, i henhold til den nasjonale 
merkevarestrategi 

 

 
Parti fra krysset Svein Jarls gate / Kongens gate 
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http://www.attraktive-steinkjer.no/tiltak/tiltaksliste/bilder/blaalys_undergang2.jpgStrategi 4 
- Akkvisisjon      
 
Målsettinger: 

1. At Steinkjer oppfattes som et nasjonalt konkurransedyktig sted for etablering og 
utvikling av tjenesteytende virksomhet både innenfor privat og offentlig virksomhet 

2. Det etablerte nettverk både lokalt, regionalt og nasjonalt skal videreutvikles og 
inspireres til å bistå omstillingsorganisasjonen i det daglige arbeid med akkvisisjon. 

3. Det skal i løpet av omstillingsperioden skapes 200 nye arbeidsplasser 
 

Strategi 5 - Gründerutvikling, entreprenørskap og kommersialisering  
 
Målsettinger: 

1. Ha bidratt til etablering av et nyskapingssenter 
2. Ha bidratt til å øke antallet nyskapingsprosjekter med ungdom  
3. Ha bidratt til å sette fokus på entreprenørskap i undervisningen ved skolene i Steinkjer 
4. Ha bidratt til å stimulere til knoppskyting av nye forretningsideer fra eksisterende 

virksomhet  
 
Omstilling med ungdomsfokus ! 
Av Borgny Kjølstad Grande 
 
På vei hjem fra jobben går jeg opp Kongensgata mot Ogndalskrysset. På veien passerer jeg 
Brød og Cirkus. Hver gang slår den fantastiske lukten av nybakt brød mot meg. Denne varme 
lukten som bærer håp om noe godt med seg og et løfte om at noe skjer, noe blir laget. En 
varm følelse av optimisme og begeistring sprer seg i kroppen.  
 
Kanskje er det ”lukten av nybakt brød” som holder på å spre seg i Steinkjer?  
 
Jeg har fundert mye på hva som har skjedd i denne byen i løpet av omstillingsperioden. Jeg 
var student på HiNT i 1999. Mitt inntrykk av Steinkjer da var at man lå litt nede, ting var litt 
trist og tungt. 5 år etter, høsten 2004, er jeg så heldig å få med jobb i kommunen og 
næringsselskapet, og jeg merker en annen stemning – noe har skjedd.  
 
Nye bedrifter popper opp og eksisterende trenger mer arbeidsfolk. Steinkjerbyggen slår seg 
nesten på brystet og sier de er fra Steinkjer. Det er kommet opp noen innovasjonsmiljøer; 
Kunnskapsparken og Gründerparken, som er langt fremme på teknologi- siden. I landbruket 
er det unge mennesker som satser, investerer og tar over gårdene.  
 
Det er en optimisme å spore – det holder på å befeste seg at det er mulig å dyrke sitt talent i 
Steinkjer og virkeliggjøre drømmen sin her. Troen på at det går bra med Steinkjer har 
kommet tilbake.  
 
Det er noe annet som gir meg en pekepinne på at noe har skjedd:  
198 unge mennesker søkte på den første opptak i Intro Innherred; 198 unge mennesker som 
ønsket seg til Innherred og Steinkjer. 198 unge mennesker som ser potensialet til å få 
spennende jobber i spennende bedrifter her.  
Dette sier meg at spennende arbeidsplasser er viktig for at unge mennesker har muligheten til 
å komme hit.  

http://www.attraktive-steinkjer.no/tiltak/tiltaksliste/bilder/blaalys_undergang2.jpg


 13 

 
I det siste året har ca 60 elevbedrifter fra Steinkjer registrert seg hos Ungt Entreprenørskap. 
Dette vil legge grunnmuren for en videre utvikling i Steinkjer. UngBiz er Norges største 
elevbedriftsmesse og snart har vi et spennende ungdomshus i samfunnshuset, der media, 
kultur og entreprenørskap er bæreelementene.  
 
Det syder og koker i ”mulighetsgryten” til Steinkjer, og det ser for meg ut til at unge 
mennesker ønsker å være med på denne utviklingen. Det er mulig å få brukt sin menneskelige 
skaperkraft i Steinkjer og det må vi fortsette å bygge opp om og legge til rette for.  
 
Dette ble et innlegg om at alle piler peker i riktig retning; oppover! Lukten av nybakt brød 
gjør oss glade og tilfredse. Men man blir aldri ferdig med dette arbeidet, og det er mange tak 
som skal taes fremover for at pilene skal fortsette å peke oppover.  
 
 

 
 

Elevbedrifter viser seg fram på Lø barneskole 
 

Strategi 7 - Merkevare- og nettverksbygging 
 
Målsettinger: 

1. Bidratt til at varemerket IT-byen Steinkjer ®  gjennom hele omstillingsperioden 
styrker sin stilling både lokalt, regionalt og nasjonalt 

2. Bidratt til at Steinkjers framtidige profil og merkevare blir så unik og relevant som 
mulig gjennom deltagelse i Interreg-prosjektet BRANDR. 

3. Bidratt til å vedlikeholde og utvikle regionale, nasjonale og internasjonale nettverk 
 
BRANDR-prosjektet vil i løpet av februar 2006 legge fram et forslag til nye merkevare for 
Steinkjer som er framkommet på bakgrunn av en omfattende og inkluderende prosess over 2 
år.  IT-byen Steinkjer ® har etablert seg som et effektivt varemerke for bedriftsutvikling i flere 
bransjer, og  visjonen for prosjektet har bidratt til å forme et Steinkjersamfunn for framtida. 
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Steinkjer kommune vil overta hovedansvar for implementering og oppfølging av den nye 
merkevaren, og det vil være naturlig at Jubileumsåret 2007 benyttes aktivt i så måte. 

 

Strategi 8 - Bedriftsutvikling 
 
Målsettinger: 

1. Økt fokus på gründerutvikling, småbedrifter og likestillingsperspektiv i 
næringsutviklingsarbeidet i Steinkjer 

2. Bidra til at Steinkjer ved utgangen av 2005 fortsatt er blant de 3 største 
landbrukskommunene i Norge 

3. Oppnå de vedtatte arbeidsplassmål både innen nye arbeidsplasser og sikring av 
eksisterende arbeidsplasser 

4. Ha bidratt til at Steinkjer har fått en mer robust næringsstruktur 
5. Ha bidratt til etablering av en Kunnskapspark i Steinkjer 

 
 

Oppsummering mål for omstillingen  
 
Innovasjon Norge oppsummer måloppnåelsen for Omstillingsprogrammet i Steinkjer på 
følgende måte: 

 
Hovedkonklusjon 
 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer er sluttført pr 31.12.05. Samtidig har 
programmet i løpet av 2005 klart å legge grunnlaget for en videreføring av 
næringsutviklingen både innen det tidligere omstillingsområdet og regionalt. Det 
er sikret at de metoder, verktøy og kompetanse som er utviklet blir anvendt i den 
videre utvikling.  
Steinkjer har under omstillingsperioden maktet å skifte fokus og kraftsamle 
ressursene på en utmerket måte. Så vidt en kan se har omstillingsprogrammet 
maktet å nå sine mål. 
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Omstillingsorganisasjonen  
Steinkjer kommune har vært eier av Omstillingsprogrammet.  De valgte fra starten av å 
engasjere Steinkjer Næringsselskap AS til administrativt å lede omstillingsarbeidet.  Torbjørn 
Wekre, daglig leder i SNS, har fungert som prosjektleder i hele omstillingsperioden.  Styret er 
beskrevet i innledningen av sluttrapporten. 
 
Det har vært flere prosjektmedarbeidere som har vært direkte involvert i arbeidet.  
Næringssjef Johan Chr. Mørkved i Steinkjer kommune har deltatt aktivt i programmet helt fra 
den innledende fase i 1998.  De siste tre årene har han fysisk hatt kontor sammen med 
Steinkjer Næringsselskap. 

Sentrale aktører  
Man har valgt å etablere en tett kontakt opp mot lokalt næringsliv og andre samarbeidsparter 
gjennom sammensetning av omstillingsstyret.  Leder av Steinkjer Næringsforum har i hele 
programperioden hatt en fast plass i styret.  Styret har hele tiden hatt en overvekt av 
representanter fra næringslivet framfor politisk og offentlige representanter. 
 
Kontakten med det regionale partnerskapet (Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og 
Fylkesmannens Landbruksavdeling) har vært ivaretatt gjennom at representanter fra disse 
miljøene har hatt observatørstatus i styret, samt at man har valgt en arbeidsform med tidlig og 
hyppig kontakt i enkeltsaker og fellesprosjekter. 
 
Omstillingsorganisasjonen har engasjert eksterne konsulenter etter behov.  Det har vært behov 
for ulik fagkompetanse for å sikre de ulike prosjekter tilfredsstillende kompetanse. 

Samlet ressursforbruk 
 
Omstillingsmidler 1999 - 2005  
 
Omstillingsmidler 
i perioden             
ÅR Totalt 552/56 St.kommune NTFK FMLA SUM 

1999             
2000  11 000 000     5 500 000       2 750 000     2 750 000     11 000 000  
2001  14 000 000     7 000 000       3 500 000     3 500 000     14 000 000  
2002  14 000 000     7 000 000       3 500 000     3 500 000     14 000 000  
2003  12 600 000     6 300 000       3 150 000     3 000 000   150 000   12 600 000  
2004  11 500 000         3 000 000     8 300 000   200 000   11 500 000  
2005  11 200 000         3 000 000     8 000 000   200 000   11 200 000  

SUM  74 300 000   25 800 000     18 900 000   29 050 000   550 000   74 300 000  
 

Konklusjon  
 
Det kan konkluderes med at de overordna kvantitaive arbeidsplassmål er nådd i 
Omstillingsprogrammet.  Det er i tillegge etablert et betydelig antall nye bedrifter i Steinkjer 
innen området KIFT (Kunnskapsintensiv, forretningsmessig tjenesteyting), et området som 
ble spesielt nevnt i tildelingsbrev fra KRD høsten 1999. 
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Videre er det skapt et bredt og entusiastisk engasjement rundt Omstillingsprogrammet og 
framtidig næringsutvikling i Steinkjer og på Innherred.  Dette gjelder både blant 
næringslivsledere, politikere og ikke minst blant ungdommen.  Dette siste er kanskje det mest 
gledelige resultat av Omstillingsprogrammet i Steinkjer. 
 
Steinkjer framstår i dag som en tydeligere regional motor både for Innherred og for Nord-
Trøndelag.  Samhandlingen med Trondheim og Trondheimsmiljøet har vært, og er en viktig 
grunnpilar for alt næringsutviklingsarbeid.  De nye Innovasjonsmiljøene som er etablert på 
Innherred i omstillingsperioden har tett samhandling med tilsvarende miljø i Trondheim og 
andre steder i landet. 

Vurdering av måloppnåelse 

Oppnåelse kvantitative mål  
 
Registrering av arbeidsplasser har bydd på problemer, men etter oktober 2003 har det blitt 
innhentet data fra bedriftene som har fått tilskudd eller bistand fra Omstillingsprogrammet. 
 
I perioden oktober 1999 til oktober 2003 er det registrert 225 nye arbeidsplasser i 25 nye 
bedrifter.  Det er videre gitt tilskudd til utviklingsprosjekter i 28 eksisterende bedrifter uten at 
det er registrert hvor mange arbeidsplasser dette har bidratt til å sikre. 
 
Fra oktober 2003 og til desember 2005  har Omstillingsprogrammet vært involvert i 
bedriftsutviklingsprosjekter som har ført til: 
 

163 nye arbeidsplasser i   63 nye bedrifter 
     78 nye arbeidsplasser i   13 eksisterende bedrifter   

343 arbeidsplasser sikret i  17 eksisterende bedrifter 
 
Det er i Steinkjer sentrum bygget ut en meget avansert nye infrastruktur for elektroniske 
tjenester i form av fiber bredbåndsnettverk. Alle kommunale institusjoner er knyttet sammen 
med bredbånd, og Steinkjer scorer meget høyt på nasjonale registreringer både når det gjelder 
utbredelse og bruk av EDB/PC/Internett.  Visjonen i IT-byen Steinkjer ® var følgende: 
   

 Steinkjer skal bli ledende når det gjelder utvikling, utprøving og bruk av IT mellom 
enkeltmennesker, bedrifter, offentlig virksomhet og organisasjoner. 

 
 Denne visjon må kunne sies å være nådd gjennom Omstillingsprogrammet. 
 
En annen viktig utfordring for Omstillingsprogrammet i Steinkjer var at man i sterkere grad 
skulle fungere som en regional motor for Innherred og Nord-Trøndelag.  Gjennom den 
organisasjonsmodell man nå ser i forbindelse med en videreføring av 
næringsutviklingsarbeidet på Innherred, må en kunne si at dette mål langt på veg er oppfylt.  
Det er imidlertid også klart at Steinkjer i årene som kommer vil stå ovenfor nye og store 
utfordringer når det gjelder å hevde sin posisjon som den viktigste administrasjonsbyen i 
Nord-Trøndelag. Nye regionløsninger vil her kunne bli ekstra utfordrende. 
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Oppnåelse av kvalitative mål 
Når det gjelder oppnåelse av de ulike kvalitative mål som har vært formulert gjennom hele 
omstillingsperioden vises til vedlagte årsrapporter.  Her har man forsøkt å synliggjøre både 
tiltak og resultat innen de enkelte strategiske innsatsområder.  Dette gjelder følgende 
dokument:  Årsmelding 2002 - Årsrapport 2004 - Halvårsrapport 2005 - 
Prosjektstatusevalueringer fra Innovasjon Norge 
 
Nedenfor er det derfor kun tatt med noen av de viktigste prosjektene som er gjennomført 
innen de ulike strategiske innsatsområdene 

Strategi 1 -  Infrastruktur 
• Utbygging av bredbånd i Steinkjer sentrum og tilknytning med SDSL-abonnement hos 

ca 50 små og mellomstore bedrifter i Steinkjer 
• Utbygging av bredbånd til ca 90 % av innbyggerne i Steinkjer 
• Bredbånd til alle institusjoner i Steinkjer kommune, herunder alle skoler og 

helseinstitusjoner 
• Ny E6 gjennom sentrum 
• Utvikling av ny bydel på Steinkjersannan 
• Utvikling av nye innovasjonsstrukturer i regionen 

 
Steinkjer har i dag en moderne infrastruktur på en rekke områder.  Det er også god tilgang på 
kontorer, næringslokaler og boliger både i sentrum og i bygdene omkring.  

Strategi 2 - Kompetanseutvikling 
• Etablering av Master IT-studium ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 
• Etablering av entreprenørstudium ved HiNT 
• FRAM program rettet inn mot SMB og landbruket 
• Tranieeprogram ved Gründerparken - 3 årskull rettet inn mot 3D-modellering og 

entreprenørskap 
• Tranieeprogram Intro Innherred - 3-årig program med deltagelse av de største 

bedriftene på Innherred 
• Styrekurs for kvinner 

 
Det er i løpet av omstillingsperioden lykkes å forsterke kompetansemiljøene i regionen i 
betydelig grad.  Videre har man kommet fram til et tett og godt samarbeid mellom bedrift - 
kompetansetilbyder - Aetat - virkemiddelapparat for øvrig 

Strategi 3 - Byutvikling 
• "Attraktive Steinkjer" - et omfattende byutviklingsprosjekt med bred deltagelse fra 

innbyggere og næringsliv. 
• Ny E6 gjennom Steinkjer sentrum 
• Utvikling av ny bydel på Steinkjersannan 
• Utvikling av Høvdingsete på Egge 
• Utvikling av Vikingfestival på Egge 
• Utvikling av Guldbergaunet Idrettspark 

 
Steinkjer framstår i dag som en levende og attraktiv småby omkranset av bygder i utvikling. 
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Strategi 4 - Akkvisisjon 
• Regionkontor for Mattilsynet i Midt-Norge 
• Nasjonalt brukerstøttekontor for Aetat 
• Nasjonalt lønns- og regnskapskontor for Aetat  
• Nytt kundesenter for Vegdirektoratet - bilregistrering 
• Nasjonalt kundesenter for Posten Norge 
• Regionale kundesenter for flere finansinstitusjoner 

 
Arbeidet med akkvisisjon har vist seg å være svært krevende, og er i 2004 og 2005 trappet 
betydelig ned.  Man har i stedet viet knoppskyting fra eksisterende næringsliv større 
oppmerksomhet 

 

 
 

Fra Postens kundesenter på Steinkjer 
 

Strategi 5 - Grunderutvikling, entreprenørskap og kommersialisering 
• Skolene i Steinkjer satser tungt på entreprenørskap i skolen 
• Utvikling av nytt Ungdomshus i Steinkjer sentrum hvor entreprenørskap vil være ett 

bærende element 
• Utvikling av Gründerparken i Steinkjer 
• Etablering av Kunnskapsparken Steinkjer 
• UngBiz - Norges største elevbedriftsmesse for elever i barne- og ungdomsskolen.  Er 

arrangert i 3 alternativt i Verdal og Steinkjer 
• Entreprenørskap ved HIN T 
• Utvikling av Gründer-Coach-tilbud sammen med Innovasjon Norge 
• Utvikling av Gründertoppen - som skal sikre kvalitet på videre gründerutvikling i 

Steinkjer og landet for øvrig. 
• Etablering av Sommergründerskole for ungdom på Innherred. Har blitt gjennomført 3 

år på rad 
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Strategi 6 - Merkevare- og nettverksbygging 
• BRANDR-prosjektet.  Et INTERREG-prosjekt som har som målsetting å benytte 

merkevarebygging som et aktivt virkemiddel i regional utvikling. 
• IT-Byen Steinkjer ® har vært en felles profil for Omstillingsprogrammet 
• Etablert både regionale, nasjonale og internasjonale nettverk 
• Har hatt en rekke besøk av andre omstillingskommuner eller regioner som har store 

utfordringer innen næringsutvikling 
• Har etablert flere bransjenettverk i Steinkjer 

 

Strategi 7 - Bedriftsutvikling 
• Skanska Husfabrikk  
• Gilde Bøndenes Salgslags slakteri på Steinkjer 
• MittGrønt - foredling av frukt og grønnsaker 
• NextCon – nettverk av IT-bedrifter 
• Nasjonalt kundesenter for BRAVIDA Telenor 
• Steinkjer Møbel 
• Småbedriftsverksted - spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter ute i distriktet 

 
 
 

 
 

Full produksjon i den nye husfabrikken til Skanska på Steinkjer 
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Andre indikatorer 

Oppsummering fra NTF Rapport om Robust Næringsliv  
 
Nord-Trøndelagsforskning har gjennomført en analyse av hvordan omstillingsprogrammet har 
bidratt til å skape et robust næringsliv i Steinkjer. Analysen har vært avgrenset til å belyse: 
 

• Utvikling i verdiskapingsmiljøet ut fra gjennomgang av dokumentasjon fra 
Omstillingsprogrammet og intervju av sentrale aktører 

• Utvikling i sysselsetting og verdiskaping i næringslivet ut fra statistisk analyse i 
perioden 2000-2005.  

 
I tillegg har Nord-Trøndelagsforskning gått gjennom og vurdert andre rapporter som belyser 
disse problemstillingene. Dette er i første rekke: 
 

• Selstad, T., m. fl. (2004): Regionenes tilstand. 50 indikatorer for vekstkraftige 
regioner, Østlandsforskning.  

• Vareide, K. (2005): Næringsanalyse for Innherred 2005, Telemarksforskning. 
• Isaksen, A. (2005): Den kreative klassen og regional næringsutvikling i Norge, NIFU-

STEP. (En test av Floridas TTT-teori med data fra norske regioner).  
 
Befolknings- og sysselsettingsutviklingen i Steinkjer har bedret seg i løpet av 
omstillingsperioden. Gjennom hele omstillingsperioden har Steinkjer hatt en relativt stabil 
befolkning på om lag 20500 innbyggere. Manglende fødselsoverskudd og netto utflytting har 
gjennom perioden bidratt til manglende vekst. De to siste årene har imidlertid positive 
fødselsoverskuddet kommet tilbake. Ut fra dette ser det ut til at den demografiske utviklingen 
i Steinkjer er i bedring i slutten av omstillingsperioden. 
 
En viktig forklaring på manglende vekst i befolkningen i Steinkjer i omstillingsperioden er 
mangelen på arbeidsplasser. I 2001 var det om lag 200 færre arbeidsplasser på Steinkjer enn 
året før. Selv med en viss vekst fra 2001 til 2004 har man ennå ikke kommet opp på samme 
antall arbeidsplasser som man hadde i begynnelsen av omstillingsperioden. Her er det grunn 
til å merke seg at antall arbeidsplasser i offentlig sektor har gått ned med om lag 130 fra 2000 
til 2004, mens man har klart å få til en netto vekst på om lag 70 arbeidsplasser i næringslivet. 
Her er det grunn til å legge merke til at veksten i kunnskapsintensiv tjenesteyting har vært like 
høy som landsgjennomsnittet i perioden. Videre tyder veksten i antall arbeidsplasser, blant 
annet innen kunnskapsintensiv tjenesteyting, fra 2003 til 2004 på 1,3 % på at situasjonen er i 
kraftig bedring på slutten av omstillingsperioden.  
 
Nyetableringer og vekst i det eksisterende næringslivet bidrar begge til bedre utsikter for 
næringsutviklingen i Steinkjer framover. Vareides (2005) rapport viser her at 
nyetableringsfrekvensen er høyere i Steinkjer enn landsgjennomsnittet, samtidig som 
indikatorene for lønnsomhet og vekst i næringslivet tyder på at situasjonen på Steinkjer har 
bedret seg markert de to siste regnskapsårene sammenlignet med begynnelsen av 
omstillingsperioden. Sammen med vekst i det private næringslivet, resulterer dette i at 
Vareide (2005) konkluderer med at Steinkjer har klatret fra plass nummer 140 til nummer 80 
på den samlede næringslivsutviklingsindikatoren. Dette bør man betrakte som en god 
utvikling når man tar i betraktning næringsstruktur og andre strukturelle kjennetegn ved 
Steinkjer.  
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Vareides (2005) næringsutviklingsstudie har først og fremst gyldighet for regnskapspliktige 
foretak (stort sett aksjeselskaper og store bedrifter), mens utviklingen i enkeltmannsbedrifter 
og bedrifter med hovedkontor utenfor regionen ikke fanges opp i en slik studie. En av 
sektorene som ikke fanges opp med Vareides metode er landbruket. I og med at landbruket 
utgjør 8,5 % av sysselsettingen i privat sektor og har store ringvirkninger for bl.a. 
næringsmiddelindustri med hovedkontor utenfor Steinkjer, har Nord-Trøndelagsforskning sett 
spesielt på utviklingen innen landbruket på Steinkjer. Indikatorer som er brukt for å vurdere 
framtidsutsiktene til landbruket på Steinkjer er: 
 

• sysselsettingsstatistikk fra SSB 
• kjøp/salg av melkekvoter fra Statens landbruksforvaltning 
• avvirkningsstatistikk fra SSB 
• tilskudd og lån til landbruksformål fra Innovasjon Norge 
• produksjonsvolum fra Statens landbruksforvaltning 
• mål på omsetning, verdiskaping og årsverk fra Driftsgranskingene for jord- 

og skogbruket (Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning) 
 
Hovedresultatet for landbruket i Steinkjer er:   
 

• Antall bruk og sysselsetting i næringen ser ut til å reduseres vel så sterkt som i andre 
regioner. 

• En har fått økt volum innen melkeproduksjon samtidig som en effektiviserer 
(reduserer arbeidsbehovet), 2,5 % økning i kvote og 7 % effektivisering i 
arbeidsinnsats.  

• 6 % økning i kornareal samtidig som avlingene trolig har gått opp med 5 % (2001-
2004)  

• Svineproduksjon har gått opp med 8 % på Steinkjer  
• Andre produksjoner utgjør relativt lite 
• Steinkjer synes å ha økt omsetning innen landbruket med 2 % på de tre årene vi har 

sett på. Omsetningsøkningen på Innherred i samme periode er 3 %, dvs en 2-3 % 
lavere enn resultatet for Jæren og Hamarregionen. Dette betyr at Jæren og 
Hamarregionen kommer foran Innherred på en landbruksindeks. 

• Steinkjer har sterk økning i melkekvoter og stor nedgang i arbeidsbehov i fra 2001 til 
2004. Dette kan tyde på at arbeidsvederlaget pr bruk øker mer på Steinkjer enn andre 
steder, slik at landbruksnæringen i kommunen er blitt mer robust og 
konkurransedyktig sammenlignet med sterke områder som Jæren og Hamar. 
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Prosjektevaluering av Innovasjon Norge / Roald Johansen 
 
Hovedkonklusjon 
Omstillingsprogrammet i Steinkjer er sluttført pr 31.12.05. Samtidig har programmet i løpet 
av 2005 klart å legge grunnlaget for en videreføring av næringsutviklingen både innen det 
tidligere omstillingsområdet og regionalt. Det er sikret at de metoder, verktøy og kompetanse 
som er utviklet blir anvendt i den videre utvikling.  
 
Steinkjer har under omstillingsperioden maktet å skifte fokus og kraftsamle ressursene på en 
utmerket måte. Så vidt en kan se har omstillingsprogrammet maktet å nå sine mål. 
Videreføringen synes gjennom å være basert på en felles oppfatning av mål, roller og ansvar 
slik den fremkommer i utkast til handlingsplan 2006 for Innherred. Det skal imidlertid 
bemerkes at handlingsplanen bør konkretiseres til mer målbare størrelser hvor man blant 
annet fokuserer på robusthet.  
 
Omstillingsprogrammet har nådd sine hovedmål. Programmet har på en fleksibel måte klart å 
endre og spisse fokus underveis. Gjennom prosessene har programmet klart å involvere de 
sentrale aktører og konkretisere de resultater som skulle oppnås. Det er ikke tvil om at 
omstillingsarbeidet i sum har vært vellykket. Den gjennomførte prosess mht videreføring i et 
regionalt perspektiv er gjennomført og synes godt forankret.  
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Erfaringer med organiseringen av omstillingsarbeidet 

Omstillingsorganisasjonen - første del 
 
av Kristian Wibe, leder Omstillingsstyret 1999 – 2003.  
 
Egentlig har det vært 12 – 15 år. Fra tanker om behov for et betydelig forsterket 
næringsutviklingsarbeid til der vi er i dag.  Et av de første praktiske tiltakene var etableringen 
av Steinkjer Næringsselskap AS i 1991. Finansieringen av driften i SNS var i all hovedsak 
kommunal, men styret og styringen skulle være på næringslivets premisser og med 
næringslivsrepresentanter. Jeg mener fortsatt at den beslutningen var riktig. Og SNS er et 
verdifullt selskap å bygge videre på. 
 
Det skjedde mye negativt for Steinkjersamfunnet fra 1990 og utover. En sterk omstilling i 
offentlig virksomhet samtidig som mange bedrifter slet.  Steinkjer fikk en liten pott med midler 
som Forsvarsomstillingskommune, men sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune og 
KRD fant vi fort ut at det måtte satses betydelig sterkere.  Det ble i forarbeidet lagt vekt på 
samhandling med næringslivsrepresentanter, jeg mener det her ble lagt et godt grunnlag for 
samarbeid gjennom hele omstilingsperioden.  
 
Omstillingsperioden har vært en skikkelig dugnad. All ære til alle som har bidratt med tid og 
tankekraft, i møter, samtaler, seminarer, og atter møter. Alltid positive, alltid konstruktive. 
Det at næringslivet i Steinkjer har vært sterkt organisert gjennom aktive foreninger med 
Steinkjer Næringsforum som en overbygging, og etter hvert som selve tyngdepunktet, har vært 
en forutsetning for et vellykket resultat. 
 
I hovedsak kan det også sies at Steinkjer kommune med ansatte og politikere har vært godt 
involvert og en aktiv deltaker i omstillingsarbeidet. Det er likevel viktig å ta med som en 
erfaring til andre omstillingsregioner at omstillingsstatus betinger full involvering fra hele 
samfunnet.  
 
Jeg mener det er oppnådd mye.  

• Steinkjer som kompetanseby er styrket vesentlig, HiNT-avdelingen står sterkere enn 
tidligere. Kunnskapsparken er på plass. Gründerparken drives i privat regi med 
offentlige tilskudd. 

• Mange arbeidsplasser er reddet, og mange er skapt i eksisterende og nye 
virksomheter. 

• Ungdommer har kommet tilbake til Steinkjer med kunnskap, energi og pågangsmot. 
Noen har tatt med arbeidsplassen eller firmaet til Steinkjer. 

• Steinkjer har blitt god på tilrettelegging for næringsliv. 
• Humøret er tilbake i Steinkjersamfunnet. 

 
En evaluering bør ha med noe om hva som kunne vært gjort annerledes og bedre.  
Det er lettere i ettertid enn når en står midt i arbeidet, men samtidig viktig som råd til andre 
omstillingsregioner. 
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• Enda bedre prosesser i starten for involvering og informasjon om hva et 
omstillingsprosjekt dreier seg om. For enda flere virksomheter, foreninger og 
enkeltpersoner. 

• Enda bedre informasjon og enda mer tydelig invitasjon til samarbeid til våre 
nabokommuner. 

• Vi visste at akkvisisjonsarbeid er vanskelig, men forsto vi hvor vanskelig det var, og 
hvor mange ganger en må sjekke, og kontrollsjekke igjen og igjen, seriøsiteten hos 
aktørene? 

 
Vi lovte den gang Kommunalminister Enoksen at vi skulle lage et vellykket 
omstillingsprosjekt. Det gjorde vi, og ”vi” i betydningen alle som har bidratt. 
 

• Vi har fokusert, prioritert, informert, tilrettelagt, rapportert, blitt evaluert. 
• Vi har kurset oss, vi har lært oss PLP og andre verktøy. Vi kan mange metodikker. 
• Vi står sterkere. 
• Vi har også lært at det som skal skapes må skapes av oss selv, det er ingenting som 

kommer rekende på ei fjøl inn fjorden. 
 
Jeg har hele tiden ment at den viktigste testen på om et omstillingsprosjekt er vellykket, er hva 
som skjer etter at prosjektperioden er avsluttet.   6 år er lang tid når vi ser framover, kort tid 
når en ser tilbake.  Utfordringene står fortsatt i kø for Steinkjer. Noe kan vi påvirke med gode 
beslutninger og godt arbeid. Det er verre med trender og beslutninger vi i liten grad kan 
styre. 
Det er da det blir viktig med beslutningstakere i Steinkjer som opptrer med klare målsettinger, 
stor klokskap og manøvreringsevne i urene farvatn. 
 
Enten vi liker det eller ikke, det er sterke miljøer sør for oss i Nord-Trøndelag både 
befolkningsmessig, kompetansemessig og utviklingsorientert sett. Det blir viktig å være med 
når disse togene kommer i enda større fart enn de har i dag. Steinkjer må opptre slik at vi blir 
en attraktiv, aktiv og ønsket partner, en som blir savnet om vi ikke er tilstede. 
 

 
Marvin Wiseth og Erik Schøning drøfter videre strategier 
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Omstillingsorganisasjonen – andre del 
 
av Marvin Wiseth, leder Omstillingsstyret 2003 – 2005. 
 
Det har utvilsomt sine fordeler å komme inn i et omstillingsprogram når programmet er godt 
og vel halvkjørt. Det var heller ingen ulempe å komme utenfra i geografisk betydning. En har 
gjerne et litt annet perspektiv og forhold til oppgavene da. Kanskje er det også lettere og se 
både styrker og svakheter. 
 
Det meste var utvilsomt gjort riktig. Organisasjonen var velfungerende med god oversikt og 
moral. Da sto det verre til med befolkningens eierforhold. Det fantes lite begeistring. Jeg 
opplevde det slik at folk flest ikke hadde noe forhold til omstillingsarbeidet. Et lite mindretall 
var nok i mot både selve arbeidet og ikke minst begrepet IT-byen Steinkjer, men det store 
flertall var likegyldige tilskuere. Media var heller ikke på programmets side. Selvtillit og 
stolthet over egen kultur og identitet var ikke lett å få øye på. De som var negative til 
programmet og Steinkjer fikk mye plass i spaltene. Steinkjer var også kommet i en situasjon 
hvor kommunen ble oppfattet svært negativt av sine nabokommuner. Stridigheter knyttet til 
særlig lokalisering av arbeidsplasser var nok hovedårsaken til dette. 
 
Strakts etter at jeg ble styreleder var det derfor viktig for meg å signalisere at Steinkjer nå 
ønsket en ny kurs innenfor dette med samhandling i regionen. Det viktigste budskapet var nå 
at var det ikke avgjørende hvor bedriftene ble etablert, men at de oppsto i regionen. Og at på 
sikt var det nødvendig å slå sammen de to omstillingsorganisasjonene i Steinkjer og Verdal. 
Det å drive omstillingsarbeid i strid med sine nærmeste omgivelser er sjeldent vellykket. Det 
finnes nok de som mener at Steinkjer fortsatt ikke fyller rollen som fylkeshovedstad og at det 
sutres alt for mye. Men de sterke konfliktene synes nå ikke lenger. Samarbeidsånden som 
råder innen Innherred er blitt selve fundamentet for å lykkes i regionen. 
 
Første oppgave ble  å bygge eierskap og begeistring for programmet. Folkemøter hvor 
programmet ble presentert på en lødig måte og hvor Steinkjers mange fortreffeligheter ble tatt 
frem ,ble arrangert. Det største arrangementet samlet ca 500 i Dampsaga. Eget møte for 
ungdom hvor kulturens betydning for identitetsbygging og næringsutvikling ble også 
arrangert. Dessuten dro styreleder og daglig leder rundt til politiske partier og andre hvor vi 
ble invitert. Eksempler her er Lions, Rotary og næringsforeninger. Det å bearbeide lag og 
organisasjoner var nok ingen dårlig ide. En treffer mange mennesker som gjerne har stor 
aktivitet på mange områder. Eller sagt på en annen måte. En treffer gjerne oponionsdannere i 
den type miljø. Tro på egne ferdigheter og tillit til egen kultur er kraftig undervurdert i 
forbindelse med næringsutvikling. Identitet, tilhørighet og røtter er avgjørende ingredienser 
knyttet til omstilling og utvikling. Og kanskje viktigst av alt. Det er de grunnleggende 
elementer knyttet til utvikling av vinnerkultur. Bruk av kultur i denne sammenheng er ofte helt 
avgjørende, hvilket en har sett både i utlandet og ikke minst her hjemme. 
 
Et annet viktig poeng som kan synes ubetydelig, men som utvilsomt teller med i den store 
sammenheng er at vi definerte et annet innhold i begrepet ”IT-byen Steinkjer”. Definisjonen 
ble at bruk og forståelse av IT som verktøy blant befolkningen var viktig. Tettheten av PC`er  
og bruk av elektronisk kommunikasjon mellom kommune og innbyggere, plasserte Steinkjer 
på den absolutte Norges toppen.  En mer bedriftsrettet strategi hvor målet ble å bidra til 
etablering av flest mulig arbeidsplasser ble også etablert. 
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Andre viktige grep var å redusere styret i antall medlemmer og gjøre det mer operativt. Alt 
dette var i grunnen små grep, men det bidro til at omstillingsprogrammet kom mer over på 
offensiven og slapp hele tida å operere i forsvarsposisjon. 
 
Det snakkes mye om robust næringsliv. Og selv om definisjonen av robusthet kan variere noe, 
så skjønner de fleste hva som legges i begrepet. Men like stort behov for robust næringsliv, 
har vi for robust mental holdning når vi skal drive omstilling. Identitet, tilhørighet, stolthet og 
vinnerkultur er allerede nevnt som viktige elementer. Uten denne mentale styrken oppnår vi 
ikke de resultater vi higer etter.  
 
 

Involvering fra næringslivet og kommunen 

Regionalt samarbeid  
 Det er nå etablert en bred enighet både politisk og blant næringslivet i kommunene Levanger, 
Verdal, Inderøy, Verran og Steinkjer om at man skal innlede et tett og forpliktende samarbeid 
innen næringsutvikling.  Det er utarbeidet et eget forslag til Handlingsprogram for 2006 som 
skal behandles i respektive kommuner og næringsforeninger i løpet av februar 2006. Dette 
handlingsprogrammet har prioritert følgende innsatsområder for 2006: 
 

• Innovasjon, gründerutvikling og rekruttering 
• Landbruk 
• Industri 
• Innovasjon og gründerutvikling 
• Opplevelsesnæring 
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Oppsummering  
Omstillingsarbeidet i Steinkjer. 
av ordfører Per Sverre Rannem 
 
Da jeg i den 13. oktober 1999 ble valgt til ordfører i Steinkjer, var omstillingsarbeidet i sin 
spede oppstart. Jeg ble medlem av Omstillingsstyret, og har således vært så heldig å få være 
med på arbeidet fra start til slutt. 
 
Jeg har lyst til å fokusere på den omstilling, den holdningsendring, som har skjedd i hele 
Steinkjersamfunnet når det gjelder resultatet. I 1999 var det et ”deppa” Steinkjersamfunn. På 
grunn av stor nedgang i arbeidsplasser, offentlige og private, såg mange på utviklinga i 
Steinkjer med negative øyne. Ungdommen syntes Steinkjer var ”stygg”, og de aller fleste som 
reiste ut for å ta utdanning, eller skaffe seg jobb andre steder i landet, signaliserte at de ikke 
ville komme tilbake. På ”Romjulstreffet” i 1999 var det åtte av ti som signaliserte dette. 
 
Forventningene til omstillingsarbeidet var store, og mange syntes at resultatene lot vente på 
seg. Men i en landbrukskommune som Steinkjer, vet de fleste at det må såes, spire, gro og 
vokse, før man kan høste.  Det var hele tiden viktig at kommunestyret hadde eierforhold til 
Omstillingsprogrammet, men også innbyggerne i Steinkjer måtte ha et forhold til 
programmet, om vi skulle lykkes. I starten ble det siste kanskje ikke godt nok forankret, men å 
få ut rett informasjon til rett tid er ikke enkelt. Nå, ved omstillingsprogrammets slutt, mener 
jeg å ha registrert at innbyggerne har et helt annet forhold til arbeidet. 
 
Næringslivet i Steinkjer har hatt en god innflytelse på arbeidet som er gjennomført, da leder i 
Steinkjer Næringsforum i store deler av perioden automatisk har vært medlem av styret, og 
næringslivet har hatt flertall i styret. Landbruket er også med i Næringsforumet, og 
landbruket har således også hatt innflytelse på de vedtak som er gjort. Næringsforumet har 
jevnlig informert sine medlemmer om arbeidet, og medlemmene har signalisert sine ønsker, 
slik at styret alltid har vært oppdatert med hva som burde gjøres. 
 
Når det gjelder arbeidet som er gjort, var det i starten viktig å få godkjent programmets 
planer hos Kommunal- og Regionaldepartementet, og de passet på at vi fulgte programmet. 
De godkjente to år om gangen, slik at vi var nødt til å gjøre ”heimeleksa” foran hver 
toårsperiode. 
I starten var det å gjennomføre nødvendige strukturtiltak det ble arbeidet tungt med. Etter 
hvert kunne man dreie fokus over til bedriftsutvikling. 
 
Hva med resultatene? Jeg påstår at samhandlingen mellom kommune og næringsliv er blitt 
bedre, at vi har fått nyskapingsmiljø, blant annet Gründerpark og Kunnskapspark, vi har fått 
en ”Ny giv” i Steinkjer når det gjelder investeringslyst, forandring og nyskaping. Mange nye 
arbeidsplasser er opprettet og sikret, både hos etablerte virksomheter og hos nystartede 
virksomheter. Mange nye arbeidsplasser er blitt etablert innefor områder som jeg er sikker på 
at vi ikke ville ha fått uten omstillingsprogrammet. 
 
Vi har fått optimisme og framtidstro i Steinkjersamfunnet. Det har skjedd en omstilling også i 
hodene hos oss som ”bygger og bor” i Steinkjer. Steinkjers regionale rolle er styrket, jeg 
tenker da spesielt på INVEST-samarbeidet og Innherredssamarbeidet. Jeg håper at dette 
arbeidet kan videreutvikles, slik at Steinkjers regionale rolle utvikles. Det er også hyggelig å 
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registrere at på ”Romjulstreffet” i 2005 var det åtte av ti ungdommer som sa at de ville flytte 
tilbake til Steinkjer dersom muligheten var tilstede. Og Steinkjer var en flott by! 
 
Steinkjer kommunestyre har vedtatt at kommunens satsing i omstillingsprogrammet skal 
videreføres etter at programmet avsluttes. Det betyr at den positive utvikling vi nå er inne i, er 
alle interessert i skal fortsette. Den optimisme, framtidstro og begeistring vi har nå, gir oss 
selvtillit til å gå på nye utfordringer i framtida. La oss ta med oss dette inn i 2007, da vi skal 
feire at Steinkjer er 150 år som by, og ta det med oss videre framover. 
 
 

 
OL-dans oppi Lia 

 

 

Kommunens og næringslivets utviklingsevne  
 
Hva har Omstillingsprogrammet betydd internt i kommunen 
v/ rådmann Hans Brattås 
 
Den største endringen de siste årene er en svært merkbar holdningsendring. Steinkjer har fått 
mer selvtillit og det er mer attraktivt å være med på "laget". Det har blitt legalt å være stolt 
av Steinkjer. Langt flere enn før mener og gir også uttrykk for at Steinkjer har mange gode 
kvaliteter.  
  
Dette er en større begeistring i forhold til det som skjer i Steinkjer i dag og enda mer en 
begeistring - en forventning om at det er mulig å få til noe. Ja, til tross for at det lokalt og 
regionalt kommer utfordringer som Steinkjer må forholde seg til.  
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Nyskapingsmiljøene, jeg tenker da spesielt på kunnskapsparken og grunderparken, har vært 
viktige, symbolsk, men også fordi de har vært positive samlingspunkt for nye, unge miljøer. At 
disse miljøene blir bærekraftige vil bety mye for den videre næringsutvikling. Det som 
imidlertid blir enda mer avgjørende er at NTE kan opprettholde og utvikle sin regionale rolle 
og posisjon, og at Høgskolen og forskningen styrker sin posisjon. Omstillingsarbeidet har 
knyttet sammen de veletablerte miljøene og de nye og dette må videreutvikles. 
  
Utbyggingen av E6 og Sannan, både som byggeprosjekter og som fornyelse av 
infrastrukturen, har revitalisert og inspirert spesielt handelsnæringen. Her er 
investeringslysten fortsatt økende og det er all grunn til fortsatt optimisme. Det er en god sak 
for Steinkjer at dette skjer samtidig med at Byjubileet 2007 framstår som en felles forpliktelse 
og et felles mål. 
  
Det har vært to hovedtrekk i Steinkjersamfunnet og omlandet rundt de siste årene. Lokalt er 
det skapt en langt bedre samhandling mellom alle aktørene som et lite bysamfunn er avhengig 
av og regionalt har Steinkjer blitt en mer aktiv og aktet samarbeidsaktør. Regionalt omfatter 
dette praktisk og organisatorisk samarbeid om kommunal tjenesteyting med nabokommunene, 
næringssamarbeid på Innherred og økt kontakt med Trondheim. Dette har vært en viktig 
"investering" for Steinkjer og for kommunene i Innherred. Også regionalt har det skjedd en 
holdningsendring hvor det er opparbeidet en god gjensidig tillit. 
  
Steinkjer går ut av omstillingsperioden som en sterkere lokal og regional aktør. Steinkjer har  
større selvtillit, men samtidig et realistisk forhold til de mange arbeidsoppgavene og nye 
utfordringene som kommer. 
  

 

Næringslivets utviklingsevne 
 
Når det gjelder næringslivets utviklingsevne i Steinkjer mer generelt kan dette belyses 
gjennom den analyse som er gjort av Knut Vareide ved Telemarksforskning, og som følger 
vedlagt denne sluttrapport.  Her opererer man bl.a. med en Næringslivsindeks som gir et 
samlet mål for næringsutvikling, og er sammensatt av fire del-indekser: 
 

• Lønnsomhet 
• Vekst 
• Nyetableringer 
• Næringslivets størrelse (eller næringstetthet) 

 
Ved å bruke denne indeksen kan næringsutviklingen i kommunene og regionene i landet 
rangeres. 
 
 



 30 

140 137

88

29

80

1

55

109

163

217

271

325

379

433
2000 2001 2002 2003 2004

 
Figur 1: Steinkjers rangering blant alle kommunene i landet. 

 
Det var 433 kommuner i Norge i 2004.  En rangering bedre enn 217 betyr at kommunen har 
bedre næringsutvikling enn gjennomsnittet blant norske kommuner.  Steinkjer har hatt bedre 
næringsutvikling enn gjennomsnittet i hele perioden.  Steinkjers rangering har også en 
stigende tendens. 
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Figur 2: Etableringsfrekvens i Steinkjer og Norge.  Prosentvis andel nyetableringen av totalt antall 
bedrifter.  (Steinkjer sin kurve øverst !) 
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Figur 3: Steinkjers rangering mht nyetableringer. 

 
Det er videre foretatt en egen undersøkelse av IT-Forum Steinkjer i desember 2005.  Innen 
IKT-næringen har man hatt følgende utvikling i Steinkjer: 
 

• Totalt 23 bedrifter med hovedkontorfunksjon i Steinkjer er med i undersøkelsen (2004) 
• I 2001 var det 7 bedrifter i Steinkjer innen definisjon av IKT bransjen  
• Økning i antall bedrifter fra 2001-2004 er over 3 doblet  (fra 7 til 23) 
• Økning i antall ansatte fra 2001-2004 er på 64%  (fra 61 til 100) 
• Økning i omsetning er fra 2001-2004 er på 38%   (fra 50 mill kr til 70 mill kr) 
 
I Trondheim ble lignende undersøkelse nylig gjennomført og hadde følgende utvikling fra 
01 – 04; ansatte + 50% og omsetning + 33% 
Nasjonalt har bransjen følgende utvikling fra 03 – 04; antall ansatte minus 3,8% og 
omsetning + 6,2% 

 

Samspillet mellom kommune og næringsliv  
Vedrørende avslutning av omstillingsprogrammet 
av Jon Martin Amdal, leder i Steinkjer Næringsforum 
 
Omstillingsperioden er nå avsluttet, og jeg vil i den forbindelse komme med en uttalelse 
vedrørende utviklingen i perioden sett fra mitt ståsted som leder i Steinkjer Næringsforum og 
næringsdrivende i Steinkjer. Næringsforumet i regi av leder har bidratt aktivt under hele 
omstillingsprosessen i form av deltakelse i omstillingsstyret. I tillegg til deltakelse i 
omstillingsstyret kan en annen vinkling være at jeg som leder det siste året ser Steinkjer litt på 
utsiden siden jeg har næringsinteresse i kommunen og er bosatt i Stjørdal. 
 
Da jeg etablerte meg i Steinkjer i februar 2002 registrerte jeg at stemningen i Næringslivet 
ikke var udelt positiv. Avisene manglet de positive historiene som skulle være med på å gi et 
godt og framtidsrettet bilde av Steinkjer. Næringsdrivende og politikere var opptatt av det 
som skjedde internt i kommunen, og evnet etter min oppfating ikke i stor nok grad å se ut over 
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kommunegrensen i forhold til utvikling. I perioden 2002 – 2005 har det etter mitt syn vært en 
merkbar holdnings endring. Det har vært en prosess som har vært svært positiv for Steinkjer. 
Presseomtalen er hyppig og positiv. De næringsdrivende opplever en vekst kombinert med at 
det iverksettes prosesser på tvers av kommune grensene. 
 
Jeg opplever personene ansatt i Steinkjer Næringsselskap og personene knyttet til 
omstillingsprogrammet som viktige brikker i denne utviklingen. Tilstedeværelsen i 
næringslivet har vært synlig og konstruktiv. Det har vært en delaktighet og oppriktig interesse 
som nok i mange tilfeller har vært med på å bidra til iverksettelser av både tanke og 
arbeidsprosesser.  
 
Kultur 
Steinkjer utvikler seg positivt også på denne siden. Det er mange kultur-/drettstilbud som 
Steinkjers innbyggere kan velge i. Konstruktivt arbeid og engasjement i forhold til byjubiléet i 
2007, samt show etc. bidrar til å videreutvikle Steinkjer som Kulturby.  
 
Tanker om framtiden 
Det er viktig å ta vare på den menneskelige og økonomiske verdiskapningen som er oppnådd i 
løpet av de siste årene. Nøkkelord i denne forbindelsen vil være arenabygging både internt i 
kommunen, samt eksternt over kommunegrensene. Denne arenaen bør skapes gjennom et 
utviklingsrettet samarbeide mellom Næringsselskap og Næringsforum som må være synlig og 
engasjert i Steinkjer og omliggende områder. Samtidig må det satses på ivaretakelse og 
videreutvikling av tiltak som skaper glede og bolyst.  
 

 
Møte med hjemvendte Steinkjer-ungdommer på Brød & Sirkus 
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Fra omstillingsorganisasjon til ordinær drift 

Kort om Steinkjer Næringsselskap AS 
 
Steinkjer Næringsselskap AS har ivaretatt administrasjonen av omstillingsprogrammet i 
Steinkjer. Selskapet ble imidlertid etablert og kom i drift i 1991/1992.  
 
Selskapet ble stiftet (og drives fortsatt) med formål ”å fremme næringslivet i Steinkjer 
kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre 
grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe nye satsingsområder 
for Steinkjer næringsliv. Selskapet kan ta del i enhver virksomhet som har naturlig tilknytning 
til det ovenfor skrevne formål eller som aksjeeier i selskap med tilsvarende formål.”   
 
Selskapets aksjekapital består av 17.374 aksjer a kr 100,- og disse eies slik: 
 Steinkjer kommune    76,7% (B-aksjer uten utbytterett) 
 Coop Steinkjer   7,8% (A-aksjer) 
 Sparebank 1 Midt-Norge  6,1% (A-aksjer) 
 Zara Eiendom AS   3,6% (A-aksjer) 
 Steinkjer Handelsstandsfor.  1,9% (A-aksjer) 
 Fokus Bank    1,0% (A-aksjer) 
 Grand Hotell Drift AS  0,8% (A-aksjer) 
 Steinkjer Næringsselskap AS  0,7% (A-aksjer) 
 Øvrige (private)   1,4% (A-aksjer) 

 
Det har vært en bevisst policy både hos styret og administrativ ledelse og ikke forplikte 
selskapet mht. langsiktige avtaler og kontrakter ut over omstillingsprogrammets slutt. 
Samtidig har det vært et sentralt mål at ansvaret for å gjennomføre omstillingsprogrammet på 
vegne av Steinkjer kommune ikke skal tære på egenkapitalen i selskapet.  
 

Viktige premisser  
 
Steinkjer kommune har i kommunestyrevedtak av 22. juni 2005 fattet følgende vedtak av stor 
betydning for selskapets videre drift: 

”I forbindelse med avslutning av Omstillingsprogrammet ved årsskiftet 2005/2006, legges 
følgende til grunn for det videre næringsarbeidet i Steinkjer: 
 
1. Det tas sikte på å videreføre kommunens bevilgning til næringsarbeid på minst samme 

nivå som under Omstillingsprogrammet, dvs 3 mill kr/år. 
2. Steinkjer Næringsselskap AS skal fortsatt være Steinkjer kommunes operative organ 

når det gjelder næringsarbeid. 
3. Steinkjer kommune støtter det initiativet som ble tatt i seminaret på Jægtvolden 

03.05.05 om å utrede felles næringssatsing på Innherred, og ønsker at dette arbeidet 
starter opp så snart som mulig. Steinkjer kommune ønsker at utredningen skal 
klargjøre muligheten for 

-  å utvikle et slagkraftig Innherredsprogram for arbeidet med 
næringsutvikling i regionen  

- å opprette et felles næringsselskap for regionen”. 
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Styret Steinkjer Næringsforum har også behandlet temaet mht. videreføring etter 
omstillingsperioden i sitt styremøte i mai 2005 og følgende uttalelse ble oversendt Steinkjer 
kommune: 

”Steinkjer Næringsforum stiller seg positiv at det startes et arbeid som ser på visjoner, 
mål og strategier i regionen. Vi har i dag et felles arbeidsmarked, og totalt 61.000 
innbyggere som er halve befolkningen i Nord-Trøndelag, fordelt på 5 kommuner. Kort 
reiseavstand mellom ytterkantene og flere felles prosjekt allerede i dag. 

Styret er imidlertid overbevist om at det i hver kommune, må være et lokalt 
næringsapparat, som kan bistå og tilrettelegge for næringsutvikling. Vi snakker altså 
om en desentralisert struktur. Denne løsningen vil muligens være noe dyrere i drift 
enn å samle alt på ett sted, men vi mener at det vil være helt feil løsning og gi et langt 
dårligere resultat. 

Steinkjer Næringsforum mener at det allerede i dag finnes en rekke områder hvor 
næringslivet på Innherred kunne ha samarbeidet bedre. Her kan en nevne 
infrastruktur omkring: vei, jernbane, havn, IKT, ect. Andre områder er kompetanse og 
akkvisisjon. Det ville vært langt enklere å trekke til seg ulike etableringer dersom en 
står samlet om dette arbeidet. 

I arbeidet med å lage en fellesarena for næringsutvikling mener styret at det er viktig 
at en representant for næringsforeningene er med i et eventuelt arbeidsutvalg, slik at 
også våre interesser blir hørt.” 

 

En offensiv tilnærming 
 
Med det vedtak Steinkjer kommune har gjort, ref. kommunestyrevedtak ovenfor, gir dette 
grunnlag for en offensiv tilnærming til videre drift av Steinkjer Næringsselskap AS og 
arbeidet med næringsutvikling i Steinkjer og Innherredsregionen.   
 
I tillegg til å ivareta næringsselskapets rolle som lokal veileder/rådgiver, vil dette også gi 
handlingsrom til å fortsette den positive samhandlingen innenfor rammen av Innherred som 
en næringsregion. 
 
Styret i Steinkjer Næringsselskap AS har vedtatt budsjettet for 2006 med en økonomisk 
ramme på kr 2,5 mill. kroner. 
 
Det legges til grunn at basisbemanningen i selskapet reduseres til 2 årsverk, men at 
innleieavtalen med Johan Chr. Mørkved fra Steinkjer kommune forlenges til 30.06.06.  
 
Steinkjer Næringsselskap AS skal yte råd og veiledning til nyetablerere og eksisterende 
bedrifter, og ha fokus på å være kommunens 1. linjeapparat for næringsutvikling.   
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Forholdet til Steinkjer Næringsforum 
 
Etter at omstillingsprogrammet og – organisasjonen nå avvikles vurderes betydningen av en 
tett kobling/samhandling mellom Steinkjer Næringsselskap og Steinkjer Næringsforum som 
økende. Dette har sammenheng med at omstillingsorganisasjonen på egen kjøl de siste årene 
både har kjørt prosesser og satt opp arenaer og møteplasser for næringslivet. Omfanget og 
muligheten av å gjøre dette på ”egen kjøl” fra næringsselskapet i tiden fremover vil være mer 
begrenset. 
  
Et annet forhold er at SNF representerer et viktig organ mht. til både å fange opp lokaler ideer 
og prosjekter, samt at SNF også vil være viktig og sentral mht. å skape lokal legitimitet i 
forhold til utvikling av Innherredssamarbeidet. 
 

Innherredsprogrammet 
 
Steinkjer Næringsselskap AS vil være en sentral samarbeidspartner i forhold til både en 
strategisk og operativ oppfølging av Innherredsprogrammet mellom kommunene Levanger, 
Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran. Samarbeidet med Innherred Vekst AS, Verran 
Næringsutvikling AS og Inderøy kommune vil forankret og være basert på det felles 
utviklingsprogrammet på Innherred.  
 
Handlingsprogrammet for 2006 er under utarbeidelse av en egen oppnevnt styringsgruppe, og 
forutsettes å være operativt ca. medio mars 2006.  
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