
 
 

 

Oversikt, nåværende og ønskede næringsaktiviteter som vil omfattes av modell for organisering av det helhetlige 
næringsarbeidet, pr. nov. 2017 
 

Nåværende næringsaktiviteter, selskap 
og interesseområder 

Nærmere beskrivelse av 
aktivitet/ansvarsområde  

Ansvar  Status/kommentar  
 

Administrative oppgaver    

Overordnet planarbeid og arealforvaltning 
for å sikre næringsareal 

Det vises til kommuneplanens 
arealdel, med oversikt over 
planlagt og tilgjengelig areal 

Melhus kommune, ved 
Utviklingsseksjonen 
(overordnet plan) og 
Arealforvaltning 

Dette omfatter areal for ulike 
næringstyper som er mer eller 
mindre arealkrevende, og som 
omfattes av ulike typer 
bestemmelser gjennom vedtatte 
planer i henhold til Plan og 
bygningsloven. 

Byggesaksbehandling for etablert 
næringsliv og nyetablerere 

Omfatter også dialogmøter for å 
avklare næringslivets behov og 
forventninger opp mot 
kommunens forvaltning og 
kapasitet 

Melhus kommune, 
Arealforvaltning (Plan- og 
byggesaksbehandling), NiT 
avd. Melhus og 
næringslivsaktører 

Dialogmøter gjennomføres jevnlig, 
men kan også avtales etter behov. 
Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen avd. Melhus 
(NiT) koordinerer arbeidet, og 
ordningen får positive 
tilbakemeldinger fra næringslivet.  

Forvaltning av tilskuddsordninger for 
landbruket, inkludert forvaltning av 
nærings- og bygdeutviklingsmidler 

 Melhus kommune, 
Arealforvaltning (Landbruk) 

 

Tilbud om landbruksvikar  Melhus kommune, 
Arealforvaltning (Landbruk) 

 

Næringsstøtte med utgangspunkt i Melhus 
kommunes Næringsfond og Kraftfond.  

Saksbehandling av innkomne 
søknader om næringsstøtte i tråd 
med vedtekter for Næringsfond 
og Kraftfond. Utarbeiding av 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 

Omfattes av 20 % stilling som er satt 
av til administrering og utføring av 
næringsoppgaver 



årsrapport for Næringsfond og 
kraftfond, som årlig legges fram 
for kommunestyret 

 Behandling av søknader om 
Næringsstøtte  

 Næringsutvalget, 
bestående av ordfører, 
varaordfører, 
opposisjonsleder, samt 
representant fra Leiv 
Eiriksson Nyskaping AS  

 Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 
(sekretær for utvalget) 

Omfattes av 20 % stilling som er satt 
av til administrering og utføring av 
næringsoppgaver 

Utredninger og oppfølging av politiske mål   Utredning, Servicekontor for 
gründere og næringsdrivende 

 Sammenslåing av kommunale 
AS 

 Anskaffelse av råd- og 
veiledningstjeneste overfor 
gründere og næringsdrivende 
(etter lov om offentlige 
anskaffelser)  

 Orientering, Melhus 
kommunes kontrollutvalg 
vedr. disponering av midler 
fra fondene  

 Utredning av ulike modeller 
for organisering av 
næringsarbeidet, inkludert 
Næringsråd 

 Utredning, Trøndersk 
Matmanifest 

 Arrangering av temadag, 
næring for kommunestyret 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen  

Omfattes av 20 % stilling som er satt 
av til administrering og utføring av 
næringsoppgaver.  



  

Melhus kommunes Næringspris  Utdeling av årlig næringspris til 
personer, bedrifter eller 
organisasjoner som på en spesiell 
måte har bidratt til å skape eller 
skaffe nye og varige 
arbeidsplasser til kommunen 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 

Omfattes av 20 % stilling som er satt 
av til administrering og utføring av 
næringsoppgaver 

Aktiviteter i henhold til medlemskap og 
samarbeidsavtaler 

   

Strategisk næringsplan for 
Trondheimsregionen 

Melhus kommune er en av 10 
medlemskommuner i 
Trondheimsregionen. 
Regionrådet vedtok i 2010 en 
felles Strategisk næringsplan for 
de ti medlemskommunene. Målet 
var å lage verktøy for økt 
verdiskaping og bærekraftig 
utvikling av regionen gjennom 
samarbeid mellom kommunene.   
Kommunestyret har vedtatt 
Strategisk Næringsplan for 
Trondheimsregionen 2017-2020, 
og vil legge den til grunn for 
næringsutviklingsarbeidet i 
kommunen. Dette inkluderer 
utarbeiding av toårs 
handlingsplaner. Jf. PS 5/17.  

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 

Omfattes av 20 % stillingstilling som 
er satt av til administrering og 
utføring av næringsoppgaver. 

Regionråd Trøndelag Sør Regionrådet er opprettet i 2017, 
og omfatter kommunene Melhus, 
Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, 
Rennebu og Oppdal. Regionrådet 
skal være medlemskommunenes 
felles drøftings- og 

 Det vises til vedtekter for 
Regionrådet, godkjent av 
kommunestyret 20.06.2017. Jf. PS 
57/17 
 



samordningsorgan, og har som 
formål å ivareta felles interesser 
og styrke regionens utvikling nå 
som Trøndelagsfylkene er slått 
sammen til ett fylke.   

Gaula Natursenter AS 
 

Melhus kommune har en 
samarbeidsavtale med selskapet, 
og gir et årlig tilskudd på 
250 000,-. Avtalen trådte i kraft i 
2014, og gjelder ut 2018. 
Gjennom avtalen skal Gaula 
Natursenter yte et tjenestetilbud 
til Melhus kommune som 
omfatter turistinformasjon og 
utvikling av reiseliv og turisme, 
inkludert markedsføring av 
tilbudene.   

Melhus kommune er 
representert i selskapets styre 
med to representanter.  

Gaula Natursenter AS er et eget 
rettssubjekt, der styret er 
beslutningsorgan.  

Råd og veiledningstjeneste overfor 
gründere og næringsdrivende  

Det vises til samarbeid med Leiv 
Eiriksson Nyskaping AS fra 2008 
og fram til 31.12.17. Videre vises 
det til utredning, servicekontor 
for gründere og næringsdrivende 
i Melhus kommune, med 
påfølgende politiske vedtak om å 
utarbeide kravspesifikasjon med 
tanke på anskaffelse av ekstern 
tjeneste, jf. PS 20/16. 
Konkurranse er utlyst etter LOA, 
og avtale forventes å være på 
plass innen utgangen av 2017.  

 Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 

 Næringsutvalget 
 

Tjenesten finansieres med midler fra 
Melhus kommunes kraftfond i 
samråd med Næringsutvalget. Årlig 
økonomisk ramme, kr. 60 000,-.  

Nettverksarbeid, formidling og dialog     

Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
avd. Melhus (NiT) 

Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen avd. Melhus 

 Melhus kommune 

 Næringsforeningen i 

 



spiller en aktiv rolle overfor 
næringsdrivende i Melhus 
kommune, og er et viktig 
bindeledd mellom 
næringsdrivende og kommunen. 
Melhus kommune støtter 
foreningen med kr. 150 000,- 
årlig.  

Trondheimsregionen avd. 
Melhus (NIT) 

Kontakt og dialog mellom næringsliv og 
kommune  

Det er jevnlig kontakt mellom 
næringsliv og kommunens 
politiske nivå, og det er jevnlig 
kontakt mellom næringsliv og 
kommunens administrasjon 

Politikere 
Utviklingsseksjonen (rådgivere 
plan og rådgiver næring) 
Arealforvaltning (byggesak og 
landbruk) 

 

Ungt Entreprenørskap Formidling av UEs tilbud til 
skolene i Melhus  

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen (rådgiver) 

 

Deltagelse, Maker Fair 
 
Maker Faire er verdens største 
oppfinnerfestival – et familievennlig 
arrangement med oppfinnelser, kreativitet 
og ideer, og en feiring av gjør-det-selv 
bevegelsen. 

Koordinering av elevdeltagelse 
fra alle skoler i kommunen, og 
påmelding til arrangementet  

Næringsforeningen 
Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen (rådgiver) 

Om lag 500 elever fra Melhus 
kommune deltar hvert år. 
Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen er ansvarlig for 
arrangementet, og sponser også noe 
av elevenes deltagelse økonomisk. 
Utover det finansieres deltagelsen av 
Melhus kommune med om lag 
50 000 årlig.   

Kommunale selskap    

Melhus utviklingsarena AS  De tidligere kommunale 
selskapene Melhus Tomteselskap 
AS og Melhus Næringsareal AS 
ble sammenslått til Melhus 
Utviklingsarena AS i desember 
2016. Selskapet har ikke næring 

Selskapets styre og 
generalforsamling 
(Formannskapet i Melhus 
kommune). Melhus kommune 
eier 100 % av aksjene.  

Melhus Utviklingsarena AS er et eget 
rettssubjekt, der styret er 
beslutningsorgan.  

http://makerfaire.com/


til formål, men skal legge til rette 
for nærings- og boligutvikling i 
Melhus kommune, herunder 
arbeid for å klargjøre, finansiere 
og bygge ut areal for bolig og 
næring i hele kommunen. Det 
vises til vedtekter for selskapet.  

Lundemo Bruk AS Lundemo Bruk AS ble stiftet i 
1911 og registrert som AS i 
1995. Selskapet ble etablert for å 
forvalte en utmarkseiendom på 
ca.  
50 000 mål, som er 
kommunens største 
utmarkseiendom. Ervervet av 
selskapet fra Sør‐Trøndelag 
fylkeskommune var et politisk 
ønske om å sikre denne 
eiendommen på offentlige 
hender. Selskapet har en 
omsetning og en løpende 
økonomi som kun gir rom for 
en 10 % st. til administrasjon. 

Selskapets styre og 
generalforsamling 
(Formannskapet i Melhus 
kommune). Melhus kommune 
eier 100 % av aksjene.  

Lundemo Bruk AS er et eget 
rettssubjekt, der styret er 
beslutningsorgan. 

Melhus skysstasjon AS Selskapet ble opprettet i 1995, og 
hadde som formål å bebygge og 
forestå eiendommen Nordre leir i 
Melhus sentrum med bebyggelse 
og parkeringsplass 

Selskapets styre og 
generalforsamling 
(Formannskapet i Melhus 
kommune). Av aksjene eier 
Melhus kommune 33,3 %, 
Sparebanken Midt-Norge 33,3 
% og Nettbuss AS 33,3 %.  

Melhus Skysstasjon er et eget 
rettssubjekt, der styret er 
beslutningsorgan. 

Planlagte og ønskede aktiviteter    

Næringsråd, Melhus kommune Det er vedtatt å opprette et 
Næringsråd i Melhus kommune.  

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen 

Inngår i denne oversikten, og i 
saksutredning om modeller for 



Jf. PS 5/17 organisering av næringsarbeidet.  

 Næringsrådet skal ha ansvar for 
oppfølging av Strategisk 
Næringsplan, og det skal inngå i 
modell for organisering av 
næringsarbeidet. Næringsrådet 
skal bestå av representanter fra 
politisk nivå, næringsliv og 
kommunens administrasjon. Jf. 
PS 94/17. 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen, og etter 
hvert Næringsrådet 

Det vises til saksframlegg om ulike 
organisasjonsmodeller for helhetlig 
satsning på næringsarbeid når det 
gjelder næringsrådets 
ansvarsområder og sammensetning.  

Markedsføring av Melhus kommune som 
aktiv næringslivskommune 

Helhetlig informasjon om alt som 
omfatter næring på Melhus 
kommunes nettside, inkludert 
råd- og veiledningstjeneste 
overfor gründere og 
næringsdrivende. 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen og IKT- og 
serviceseksjonen 

I tilknytning til politiske drøftinger 
om servicekontor for gründere og 
næringsdrivende ble det gitt uttrykk 
for ønske om at Melhus kommune 
fremstår som en aktiv 
næringskommune, og at dette går 
tydelig fram på nettsiden.  

 Kjennskap til kommunens 
helhetlige næringsarbeid og 
servicetjeneste overfor gründere 
og næringsdrivende i kommunens 
servicesenter 

Melhus kommune, 
Utviklingsseksjonen og IKT- og 
serviceseksjonen 

Som over 

 

 


