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Levanger og Verdal - Felles kommunedelplan næring 2017-2020 - Uttalelse fra NordTrøndelag fylkeskommune
Overordnet
Forslaget til felles kommunedelplan næring for Levanger og Verdal er godt strukturert, ryddig
og realitetsorientert. Det er positivt at planen er forankret i næringslivet og at næringslivet
har kommet med innspill til planarbeidet.
Planen påpeker næringslivets betydning for verdiskaping og sysselsetting i regionen, og
kommunens rolle i næringsutviklingen er som tilrettelegger blant annet innenfor
næringsarealer, infrastruktur og rådgivning. Verdal og Levanger utfyller hverandre godt med
tanke på næringsstrukturen, og kan ansees som et felles bo- og arbeidsmarked. Man er
gjensidig avhengige av hverandres næringsstruktur for å oppnå økt konkurransekraft og
arbeid for alle grupper.
Det er en ganske omfattende handlingsplan som blir presentert. Det er positivt at tiltakene i
planen er såpass konkretisert at de har en start og sluttfase samt at det er plassert ansvar
for de ulike tiltakene. Under fanen «ansvar og samarbeid» er det ofte et bredt sammensatt
partnerskap. For å sikre god gjennomføring og oppfølging av tiltakene kan det være
hensiktsmessig å synligjøre hovedansvarlig eventuelt pådrivere i hvert enkelt tiltak.
Opplæring om næringsliv i skolen
I strategi 6.1.1 står det at entreprenørskap i skolen skal styrkes som pedagogisk virkemiddel
f.eks. gjennom «Læring av næring». Vil påpeke at både prosjektet «læring av næring» og
oppvekstprogrammet er avsluttet. En videreføring av metoden som ble benyttet i prosjektet
anses som positivt og viktig, og en gjennomgående satsing på entreprenørskap vil gi effekter
for utviklingen over tid.
Næringsarealer og infrastruktur
Kommunen tilrettelegger næringsarealer og infrastruktur gjennom kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner. Næringsareal og infrastruktur er sentrale element i kommunedelplanen
for næring, som slår fast at arealplanlegging for næringslivet skal prioriteres. Det er bra at
næringsstrukturen skal ses på tvers av kommunegrensene. Videreutvikling av plassNord-Trøndelag fylkeskommune
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krevende varehandel blir en sentral faktor for byutviklinga framover. I løpet av de siste 10-20
åra har kommunene tillatt boligbygging på flere avlastningsområder, noe som har ført til
behov for nytt næringsareal. Potensial for fortetting av eksisterende områder må vurderes, i
tillegg til å tilrettelegge for nye arealer.
Landbruk bør synligjøres i planen
Hver sjuende sysselsatte i Levanger og Verdal er direkte eller indirekte tilknyttet landbruket,
og landbruket er en viktig næring både for verdiskapinga, og sysselsettinga. I delmål 2
omtales næringsareal som en viktig strategi. Ivaretakelse av landbruksareal vil ansees som
like viktig ut i fra kvalitet på matjord og størrelse på næringa, samt målet om vekst i
matproduksjonen. Landbruk er en stedbunden næring, og kan ikke flyttes til andre arealer
slik annen næring ofte kan. Det bør vurderes egne strategier for å sikre arealene til landbruk
i planen.
På samme måte er det viktig at man inkluderer landbruksnæringa i strategien om effektiv
infrastruktur, strategien for infrastruktur for innovasjon og strategien kvalitativ god oppfølging
av nyetablerere og eksisterende næringsliv. Gode infrastrukturløsninger som transportårer
og bredbånd blir ute i distriktene og grendene er vesentlig for å opprettholde og utvikle
landbruksnæringene. Kvalitativ god oppfølging er viktig for alle bedrifter og gründere i
kommunen. Det er viktig at kommunene i framtida sikrer en god oppfølging og veiledning
også for landbruksnæringa. Egne ressurser avsatt til å jobbe med utvikling bør vurderes.
Naturbasert næringsutvikling
Verdal en av de største utmarkskommunene i fylket, med store områder vernet og brukt til
utmarksbeite, dette kan med fordel nevenes i planen.
Kultur- og opplevelsesbasert næring
Under punkt 6.3.3 er kulturbasert næringsutvikling, reiseliv og Olavsarven spesielt nevnt.
Dette bør ses i sammenheng med strategipunkt 6.2.5. Videreutvikling av sentrumsarealets
bebyggelse og friarealer bør planlegges ut i fra et særpreg som underbygger fokuset på
historien og som legger til rette for tilreisende.
Legge til rette for «det nye reiselivet», om nye trender i reiselivet inkl. opplevelsesbaserte
næringer bør nevnes.
Skognæringen
Planen kan med fordel si noe om hva kommunene kan bidra med for sentrale bedrifter i
skogverdikjeden, som Inn-Tre på Verdal og Norske Skog på Skogn. Eksempelvis kan dette
være skogkompetanse i kommunen, jobbe for et godt og langsiktig skogbruk og bidra til god
infrastruktur. Noe av dette er nevnt i utfordringsdokumentet.
Oppsummert
Når man går for en plan med et helhetlig fokus på næringsbegrepet er det viktig å synligjøre
bredden på næringslivet i kommunene. Følgelig er det i denne uttalelsen pekt på tema som
man bør vurdere å ta med i planen. Vår helhetlige vurdering er at forslaget til
kommunedelplan næring er en oversiktlig og ryddig plan som er godt egnet for kommunenes
næringsutviklingsutviklingsarbeid den kommende perioden.
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