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1. Bakgrunn
Melhus kommune er med i Trondheimsregionen sammen med Trondheim, Stjørdal, Orkdal, Malvik,
Skaun, Klæbu, Midtre Gauldal og Indre Fosen. Med forbehold om kommunesammenslåing på Fosen,
har kommunene hatt en felles Strategisk Næringsplan. Nåværende plan gjelder for perioden 20172020. Med den som utgangspunkt utarbeider hver enkelt kommune sin egen toårige handlingsplan
for næring som behandles av kommunestyret.
Handlingsplan næring omfatter en kombinasjon av oppgaver som Melhus kommune og private
virksomheter har ansvar for, og gjenspeiler det samarbeidet som trengs for å sikre videre
næringsutvikling i tråd med nedfelte mål for næringspolitikken regionalt og lokalt.

2. Om planen
Handlingsplan næring vil gjelde fra høsten 2018 frem til ny Strategisk Næringsplan foreligger. Planen
skal danne et grunnlag for kommunens arbeid med økonomi og handlingsplanen. Den vil også kunne
sikre en god samhandling med næringslivet. Det vil naturligvis være opp til næringslivet og andre å
følge opp de felles tiltakene i handlingsplanen som er foreslått i samråd med næringsrådet.
Det kan være aktuelt å ta med mål og tiltak fra nåværende handlingsplan over i ny handlingsplan
etter 2020.

3. Mål og visjon for næringsarbeidet
Handlingsplan Næring tar utgangspunkt i mål og strategier i Strategisk Næringsplan for
Trondheimsregionen. Handlingsplanen vil også bygge på overordnet mål for næringspolitikken slik
det er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel 2025, med underliggende delmål og strategier. Den
tar videre utgangspunkt i mål nedfelt i kommunens Landbruksstrategi, samt innspill fra Næringsrådet
i kommunen.
I tillegg ligger følgende visjon fra Næringsrådet til grunn for arbeidet:
Melhus kommune skal være en attraktiv kommune for videre bolig- og næringsutvikling, der
offentlige virksomheter tilrettelegger for utvikling og samhandler med gamle og nye
næringer for å skape økonomisk vekst og liv og røre i kommunens tettsted.

3.1. Mål i Strategisk Næringsplan

Den strategiske næringsplanens overordnede mål er følgende:
Trondheimsregionens andel av brutto nasjonalprodukt (BNP) skal tilsvare vår
andel av befolkningen i 2020.

Handlingsplan, Næring, Melhus Kommune

3

Planen inneholder i tillegg delmål og strategier. Noen av disse blir allerede fulgt opp av Melhus
kommune, og vil ikke bli innarbeidet i handlingsplanen. Dette gjelder følgende:
2.1 Hver kommune skal ha en felles arena for næringsliv, politikere og kommuneadministrasjon med
faste årlige møter.
Etter at Næringsrådet ble opprettet høsten 2017, fungerer dette som en slik felles arena.
2.3 Kommunens politikere og administrasjon skal besøke næringslivet/bedrifter jevnlig.
Det har i flere år vært gjennomført en årlig temadag næring for kommunestyret i Melhus kommune,
og dette har inkludert næringsbesøk til en eller flere bedrifter. I tillegg gjennomfører rådmann,
ordfører og varaordfører årlige næringsbesøk i samarbeid med næringsforeningen.
2.4 Sørge for at regionen og kommunen har en kompetent offentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet
som møter næringslivet med et godt og forutsigbart offentlig tjenestetilbud.
Dette temaet er allerede satt på dagsorden i Melhus kommune, og arbeid er igangsatt for å utbedre
forhold som over tid er blitt møtt med kritikk fra næringslivet.
3.4 Trondheimsregionen skal aktivt bidra til å forsterke gründerkulturen og gründerkompetansen.
Melhus kommune har hatt samarbeid med Leiv Eiriksson Næring fra 2008-2017, og har siden 2017
hatt samarbeid med Proneo AS om råd og veiledning overfor gründere og næringsdrivende. Det er
blitt gjennomført kurrs for nyetablerere i 2018.
Melhus kommune gir også omsøkte midler i støtte til nyetablerere med utgangspunkt i kommunens
kraftfond og næringsfond.
Flere skoler i Melhus kommune har et samarbeid med Ungt Entreprenørskap, og i tillegg legger
kommunen til rette for at flere hundre elever fra 6. og 7. trinn deltar på oppfinnerfestivalen Maker
Faire årlig.

3.2. Næringspolitisk mål, kommuneplanens samfunnsdel Melhus 2025
I kommuneplanens samfunnsdel står det nedfelt følgende overordnede mål for samfunnsutviklingen:
Melhus kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati og lokalsamfunn der mange engasjerer seg.
Kommunen skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livsgrunnlag og trivsel og fremmer utvikling av
gode og trygge lokalsamfunn både for dagens og kommende generasjoner. Langsiktige
miljøvurderinger skal legges til grunn for beslutninger som tas. Det skal legges til rette for utvikling og
vekst i hele kommunen og det skal satses på regionalt og interkommunalt samarbeid der det er
hensiktsmessig og til det beste for innbyggerne og samfunnet.
I planen er det vedtatt følgende mål for næringspolitikken:
Melhus kommune skal legge til rette for utvikling av både store og små bedrifter og opprettholde et
mangfoldig og bærekraftig landbruk. Antall arbeidsplasser innenfor kommunen skal økes.
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I kommuneplanen er det formulert følgende strategier for å følge opp målet for næringspolitikken:
1. Bidra aktivt til interkommunalt samarbeid og regional satsning/ samordning for
planlegging av større næringsarealer og flere arbeidsplasser, og delta sterkt i arbeidet med å
utvikle en regional næringsstrategi.
2. Transportintensiv næringsvirksomhet legges til områder som gir korte avstander til
hovedveier og jernbane.
3. Sikre god infrastruktur for næringslivet bl.a gjennom utbygging og utnyttelse av ny
teknologi.
4. Legge til rette for lønnsom næringsvirksomhet med basis i landbrukets samla
ressurser. Opprettholde gode fagmiljø innenfor de ulike driftsformer og stimulere til
rekruttering av nye brukere innenfor landbruket.
5. Stimulere til økt avvirkning og tilfredsstillende foryngelse av avvirkede arealer innenfor
skogbruket.
6. Legge til rette for reiseliv bl.a. ved å satse på flere overnattingsplasser for turister og
andre tilreisende
7. Stimulere til samarbeid mellom næringslivet og skolene i kommunen.

3.3. Mål, Melhus kommunes landbruksstrategi
Melhus kommune er en av de største landbrukskommunene i Trøndelag, og landbruket utgjør den
største næringen i kommunen. Næringen er viktig for landets matproduksjon, også i et sikkerhets- og
beredskapsperspektiv. Det er utarbeidet en egen landbruksstrategi for perioden 2017-2023 med
følgende målsetning:
Melhus er fylkets største landbrukskommune, og skal bidra til økt matproduksjon som er trygg og
bærekraftig og av god kvalitet. Produksjonen skal komme fra engasjerte og faglig sterke bønder med
høy kompetanse i ei attraktiv næring.
Gjennom matproduksjonen og skogproduksjonen skal Melhus utvikle og ivareta levende
kulturlandskap som sikrer naturmangfoldet til glede for den øvrige befolkningen til rekreasjon og
friluftsliv.
Landbrukets samlede ressurser må tas i bruk til nyskaping og utvikling av nye bygdenæringer.

4. Prioritering av mål og strategier i Handlingsplan, Næring
4.1. Utvalgte mål og strategier, Strategisk Næringsplan
For Melhus kommune er det aktuelt å følge opp følgende 2 strategier fra Strategisk handlingsplan
2017-2020:
5.1 Trondheimsregionen skal opprettholde sin status som den mest attraktive storbyregionen i Norge
gjennom god tilrettelegging for en befolkningsvekst på 4.000 i året.
2.2 Kommunene og regionrådet skal jevnlig ha næringsutviklingssaker knyttet til næringsplanen på
agendaen i kommunestyre- og regionrådsmøtene, samt vurdere sitt arbeid med planen annet hvert
år.
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4.2. Næringsrådets innspill til visjon og tiltak i handlingsplan næring
I tråd med politisk vedtak, er handlingsplan næring en av de oppgavene Næringsrådet i kommunen
skal arbeide med. Handlingsplan næring har vært drøftet i rådet, og det er uttrykt at planen først og
fremst må gi svar på følgende spørsmål: hva vil vi – og hvordan skal vi oppnå det? Ifølge rådet må
planen også inneholde en klar visjon og ambisjon for næringsutviklingen.
Rådet mener videre at Næringsutviklingen må være fremtidsrettet samtidig som det legges til rette
for eksisterende næringsliv i form av boligbygging, sentrumsutvikling og landbruksproduksjon. Det er
viktig for rådet at kommunen har et klart mål, og legger til rette for boligvekst og utvikling i sentrene i
kommunen, inkludert opprettelse og videreutvikling av kollektivknutepunkt. Spredt bosetning i
kommunen må derfor være konsentrert. Rådet har også uttrykt at Næringsplanen må ses i
sammenheng med kommunens overordnede planlegging, men at det bør vurderes om
kommuneplanens arealdel skal rulleres i hver periode. Behovet vurderes i forbindelse med Melhus
kommunes planstrategi.
I tillegg til dette har rådet kommet med følgende forslag til innsatsområder som er vektlagt i arbeidet
med handlingsplanen:









Den store matproduksjonen som foregår i Melhus må gjøres bedre kjent
Økt næringsaktivitet og byggevirksomhet forutsetter at kapasiteten innen bygg og anlegg økes
Tilstrekkelig bemanning og kapasitet hos teknisk drift, arealforvaltning og byggesak i Melhus
kommune er avgjørende for næringslivet og må utvikles i takt med behovet
Bosetningsstrukturen må legges til rette for variert alderssammensetning i boligområdene,
inkludert Melhus sentrum
Hindre handelslekkasje ved å skape attraktive sentrum og tilrettelegging for detaljhandel, service
og kontor
Turisme og reiseliv må vektlegges i næringsplanen, og her må følgende vektlegges:
o Gaula og innlandsfiske, inkludert Gaula natursenter
o Kultur og historie (Sagauka, kulturarrangement)
o Friluftsliv
o «Gyldne omveg» fra Ler til Hovin
o Smak og opplev Melhus
Tilrettelegging for nye næringsareal, inkludert etablering av «næringsarealbank» med forbehold
om gjeldende jordvernpolitikk

Oversikt,
Kommunesenter i Melhus kommune
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5. Strategier og tiltak, 2018-2020
Med utgangspunkt i nedfelt visjon og mål for næringsarbeidet, er det i tabellen under tatt med et utvalg av delmål og tiltak. Tabellen viser hvem som har
ansvar for gjennomføring i planperioden, og det går fram av kommentarene i høyre kolonne hvilke tiltak som kan løftes fram i kommunens økonomi og
handlingsplan.
Planen under er derfor delt i to, der den ene viser oppgaver som Melhus kommune har ansvar for, og den andre mål og tiltak som det anbefales at private
aktører arbeider videre med.

Kommunale oppgaver
Innsatsområde
Trondheimsregionen skal
opprettholde sin status som den
mest attraktive storbyregionen i
Norge gjennom god tilrettelegging
for en befolkningsvekst på 4.000 i
året (mål fra Strategisk Næringsplan
pkt. 5.1)

Tiltak
Legge til rette for konsentrert og variert
boligvekst og utvikling i alle sentrene i
kommunen

Ansvar
 Melhus kommune,
adm.
 Melhus kommune,
politisk miljø

Opprette og videreutvikle
kollektivknutepunkt i sentrene



Kartlegge behov og sørge for tilstrekkelig
kapasitet innen teknisk drift, areal- og
byggesaksforvaltning
Kommunene og regionrådet skal
jevnlig ha næringsutviklingssaker
knyttet til næringsplanen på
agendaen i kommunestyre- og

Gjennomføre temadag næring for
kommunestyret en gang pr. år, inkludert
næringsbesøk

Melhus kommune,
adm.
 Melhus kommune,
politisk miljø
 Melhus kommune,
adm.
 Melhus kommune,
politisk miljø
Melhus kommune

Gjennomføring
Fortløpende
gjennom
arealplanlegging,
plansaksbehandling
og prioritering
av infrastruktur
Som over

Kommentar
Dette er allerede et mål i
kommuneplanens
samfunnsdel, og det settes
bestemmelser om dette i
arealplaner (f.eks.
Områdeplaner)

Fortløpende
vurdering og
prioritering

Vurderes i tilknytning til
kommunens Økonomi og
Handlingsplan

2019-2020

Pkt. 2.2 i Strategisk
næringsplan hører inn
under planens delmål 2:
Trondheimsregionen skal ha

Prioriteres gjennom
kommunal arealplanlegging

regionrådsmøtene, samt vurdere sitt
arbeid med planen annet hvert år
(mål fra Strategisk Næringsplan pkt.
2.2)

Landbruksbasert næringsutvikling

Næringsareal

de mest næringsfremmende
politikerne og
kommuneadministrasjonene
i Norge.

Delta på felles møtearenaer med
næringslivet
Rullere handlingsplan Næring

Politisk miljø

2019-2020

Melhus kommune

2020

Innarbeide tiltak fra Handlingsplan næring i
kommunens Økonomi og handlingsplan
Støtte til utvikling av landbruksbasert næring

Melhus kommune

Synliggjøre avklart næringsareal på
kommunens nettside

Melhus kommune

Legge til rette for konsentrert og variert
næringsareal i kommunen









Private aktører
Melhus kommune
Innovasjon Norge

Melhus kommune,
adm.
Melhus kommune,
politisk miljø

Tiltaket temadag næring
inkludert næringsbesøk er
med i kommunens Økonomi
og Handlingsplan
Innspill fra Næringsrådet

Skjer i forbindelse med ny
Strategisk Næringsplan for
Trondheimsregionen
2019-2020
Rådmannen vurderer hvilke
tiltak som kan prioriteres.
2019-2020
I tillegg til privat
finansiering, forvalter
Melhus kommune
kommunale og statlige
midler til næringssøkere
2019-2020
Næringsareal i Melhus
kommune avklares gjennom
kommunens arealdel. Det
finnes oversikt over
tilgjengelig areal i regionen i
IKAP (Interkommunal
arealplan for
Trondheimsregionen)
Fortløpende
Dette er i tråd med mål i
gjennom
kommuneplanens
arealplanlegging, samfunnsdel
plan-
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saksbehandling
og prioritering
av infrastruktur

Felles oppgaver
Innsatsområde
Gjøre Melhus kommunes rolle som
landbrukskommune bedre kjent utad

Profilering av Melhus

Tiltak
Synliggjøre lokale produsenter gjennom
nettverket «Smak og opplev Melhus»

Ansvar
Gjennomføring
2019-2020
 Private aktører
 Næringsforeningen
 Melhus kommune

Kommentar
Innspill fra Næringsrådet

Informasjon om Melhus kommunes
landbruksproduksjon på alle relevante
nettsider og i media
Ta initiativ for å samle offentlige og private
aktører som kan utvikle en felles strategi for
å profilere Melhus sin attraktivitet som
bokommune
Skape attraktive sentrum der det legges til
rette for detaljhandel, service og kontor.






2019
Private aktører
Næringsforeningen
Melhus kommune
Næringsforeningen 2019-2020

Innspill fra Næringsrådet




Melhus kommune
Private aktører

2019-2020

Innspill fra Næringsrådet

2019-2020

Dette kan prioriteres
gjennom kommunal
planlegging i tillegg til
private initiativ knyttet til
de enkeltes virksomheter
Innspill fra Næringsrådet

Felles satsing på Sagauka og
kulturarrangement

Legge til rette for kulturbasert
næring, turisme og reiseliv i
kombinasjon med satsning på
friluftsliv

Videreutvikle nettverket Smak og opplev
Melhus








Melhus kommune
Private aktører

2019-2020
Private aktører
Næringsforeningen
Melhus kommune

Innspill fra Næringsrådet

Felles satsning forutsetter
avklart strategi og
samarbeidsform
Innspill fra Næringsrådet
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Vedlegg:
-

Strategisk Næringsplan for Trondheimsregionen 2017-2020
Landbruksstrategi, Melhus kommune 2017-2023
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