
Steinkjer Næringsselskap AS
100 % eid av Steinkjer Kommune fra 2008

1. linjetjeneste for næringsutvikling i Steinkjer 

§ 3 i vedtektene
«Selskapet skal ha som 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 
næringslivet i regionen.»

Veileder til raskeste vei til markedet. Skreddersøm – ikke sjablong !

Krevende å finne indikatorer på måloppnåelse/resultater!



Styret i SNS i 2015

 Styreleder: Bjørnar Skjevik

 Nesteleder: Kristin Wibe, regionsjef Agri Felleskjøpet SA

 Styremedlemmer: 

Erik Sakshaug, daglig leder og eier av flere selskaper innen 
eiendom og sport

Anne Marit Igelsrud, organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Bondelag

Sigbjørn Vikan, styreleder i Steinkjer Næringsforum, 

eier og daglig leder i flere selskaper 

 Varamedlemmer i rekkefølge:  Lise Halsen, Stig Y Larsen, Gunn 
Elisabeth Guldahl, Jon Arne Kjesbu



Bodil Vekseth, Sara Kveli Skjervø, Astrid S. Fuglesang og Gunn  Tangstad

Ansatte i SNS i 2015



Strategi 2015

 Nyskaping og innovasjon i eksisterende og nye 
bedrifter

 Klyngefokus

 Skape gründerkultur og nye arbeidsplasser blant 
ungdom (Nær-Ung)

 Bidra til utvikling av et helhetlig innovasjonssystem i 
Nord-Trøndelag

 Steinkjer som fylkeshovedstad skal være en pådriver 
for  næringsutvikling 

 Bygge godt omdømme for Steinkjerregionen som et 
attraktivt sted (Bolyst)



Møter fordelt på strategiene 



Kartlegging

Veiledning

Kobling

ut i marked

Tjenester til bedrifter, vekstselskaper, gründere 
og etablerere  (Førstelinjetjeneste, Steinkjermodellen)



«Steinkjermodellen» Tilbud til nye ideer i 
bedrifter / gründere ( førstelinjetjeneste)
 Møtebooking via vår hjemmeside

 1 time kartlegging 

 Inntil 5 timer gratis veiledning

 Innhold i veiledningen:

 Markedsavklaring 

 Spissing av- og fokus på innovasjon og nyskaping i 
forretningside

 Forretningsmodell

 Identifisere bedrift/ gründers egnethet og 
gjennomføringsevne



Tjenester til etablerte bedrifter og nye 

bedrifter med vekstpotensial

 Veiledning i søknadsprosessen til offentlige støttemidler 
(næringsfond/regionale fond/Innovasjon Norge)

 Action-team (kobler og tester ide mot bank, Innovasjon 
Norge, Kunnskapsparken Nord-Trøndelag (KPNT) og ekstern 
spisskompetanse i samme møte)

 Videreformidling /kobling mot inkubasjonstjenester og 
kompetansemiljø (eks KPNT, Proneo, SINTEF, m fl)

 Bistå med å bygge team/ organisasjon i bedrifter og rundt 
gründer

 Veiledning på styrekompetanse



Status for prosjekt når de viderekobles mot 
2. linjetjeneste 
(inkubasjonsmiljø, fou, kompetansemiljø):

 Markedet er definert

 Forretningside er konkretisert

 Videre prosess i forretningsutvikling er skissert

 Videre behov for spisskompetanse identifisert



Eksempler på bedrifter SNS har koblet mot 

andrelinjetjeneste

Eksempler på bedrifter som SNS har veiledet i 2015

http://goodidea.no/
http://www.mosvikbrygge.no/
https://www.facebook.com/387312548097678/photos/a.387316008097332.1073741825.387312548097678/545063332322598/?type=3&source=11
https://www.google.no/maps/uv?hl=no&pb=!1s0x46729b238bbb46bd:0x9c2779d718cbae13!2m5!2m2!1i80!2i80!3m1!2i100!3m1!7e1!4s//plus.google.com/photos/photo/111953173316181954854/6219645987050875090!5smintage+-+Google-s%C3%B8k&sa=X&ved=0ahUKEwjv0siKt-_KAhVEzxQKHbx4AnEQoioIdjAK
https://www.facebook.com/ofagkommunikasjon/photos/a.1596255583972100.1073741825.1596255470638778/1620258221571836/?type=3&source=11
https://www.facebook.com/TrondelagMat/photos/a.673480162670948.1073741825.673478692671095/790945810924382/?type=3&source=11
http://www.roelpro.no/
http://www.emblaforlag.no/
http://webredaktorene.no/
http://holbergsauto.no/
http://steinkjerbuss.no/
http://www.steinkjer-kommuneskoger.no/
http://frittspillerom.no/
http://www.noen-as.no/


Kobling av bedrifter i klynger og nettverk. 

Eksempel : Mer effektiv produksjon i 

samarbeid med SINTEF



Andre tilbud og tjenester 

Kobling av bedrifter og aktører til satsinger og 
utviklingsprosjekter

Koble aktører til etableringen av Nasjonalt senter for 
klima- og energi for landbruket på Mære Landbruksskole

( NTNU, Norwegian Smartgrid center, SINTEF, NORD, NTE,  m fl)

Koble bedrifter for leverandørutvikling til elektrifisering av 
jernbanen  

Bedrifter pt: Roel produkter AS, Steinkjer Mekaniske AS, Ståleksperten AS,    

RøraMekaniske Verksteder AS, EL Tjeneste, Norsk Transformator, Austad 

Maskin og Spenncon.

Akkvisisjon

Inntrøndelag Næringssamarbeid



Bedriftene som deltar i bedriftsnettverket 

elektrifisering av jernbanen

Ståleksperten AS



Veiledning av søknader til offentlige 
støtteordninger til utviklingsprosjekter

→Innovasjon/nyskaping i ideen
→Ikke konkurransevridende

Kommunalt Næringsfond

Lokalt marked

(Steinkjer 
kommune)

Vedtekter for 
Kommunalt 
Næringsfond

Regionalt fond lokal andel

Regionalt 
marked

(Steinkjer, 
Verran, Inderøy 
og Snåsa)

(kommunale 
vedtekter)

Inn-Trøndelag regionalt fond

Inn-Trøndelag 
marked

(Vedtekter for 
Inntrøndelag 
regionale 
næringsfond)

Innovasjon Norge

Nasjonalt 
marked

Internasjonalt 
marked

(Nasjonale 
retningslinjer)



NærUng –

Tilbud til unge gründere 13-26  



9 26

Barne- og  ungdoms skole

skole

Ungt Entreprenørskap

NærUng - Individuell veiledning på ideer som 

kan/skal kommersialiseres

Videregående/Høyskole

Ung Tiltakslyst – finansiering til talent og gode ideer som 

skal realiseres på fritid

F
le

re
 d

y
k
ti

g
e
 

u
n
g
e
 g

rü
n
d
e
re

 

ra
sk

e
re

 t
il
 f

ø
rs

te
-

li
n
je

tj
e
n
e
st

e

M
a
n
g
e
 t

il
b
y
d
e
re

13



«Bli de nå tå det?»

Næringsutvikling er langsiktig arbeid som det 

er krevende å måle effekt av

 Aktuelle indikatorer  

 Nyetableringer (stabile tall de siste årene)

 Etablererstøtte fra Innovasjon Norge til nye ideer

 Aktivitet måles i alle støtteordninger samlet fra Innovasjon Norge

 Aktivitet i bedriftsutviklingsprosjekter med bruk av ekstern fou
og kompetanse

 Saker til kommunale og regionale fonds

 Tall som viser aktivitet  



Resultater fra NærUng

 2015: 

 13 nye forretningsideer veiledet i 2015. 

 7 nye bedrifter registret av ungdom 

 Resultat fra NærUng i Prosjektperioden: pr 31.12.14

 21 bedrifter etablert av ungdom

 30 arbeidsplasser  

 Samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Ung Tiltakslyst



«Bli de nå tå det ?» 

Tall og fakta for 2015
 96 AS, 129 enkeltpersonforetak (ENK) 3 NUF. 

Totalt 284 nye virksomheter ble etablert alle organisasjonsformer inkludert 

 25 ideer fra bedrifter og grundere mottok etablererstøtte fra Innovasjon 
Norge 

Historisk øking for Steinkjer fra 12 i 2014 til 25 i 2015 ( neste på lista var 
Stjørdal med 13)

 10 mill i støtte til bedriftsutviklingsprosjekter fra Innovasjon Norge 

 14 mill i støtte til landbruket fra Innovasjon Norge

 13 bedrifter i Inntrøndelag jobber med bedriftsutviklingsprosjekter med FOU-
kompetanse fra SINTEF m fl Mer effektiv produksjon

 8 bedrifter i Inntrøndelag  jobber med leverandørutvikling mot elektrifisering 
av Trønderbanen og Meråkerbanen 

 10 saker behandlet i Kommunalt næringsfond

 8  saker behandlet i Inntrøndelag Næringsfond

 180 nye forretningsideer fra bedrifter og gründere har vært til veiledning



Etablererstøtte 

innvilget i Nord-

Trøndelag i 2015

 Historisk øking for 

Steinkjer fra 12 – 25 

kommune øker mest 

 Snåsa 3

 Inderøy 6

 Verran 0

inn



Rapport fra næringslivsundersøkelse i Steinkjer 

2016 gjennomført av Ordkraft :

Økt tilfredshet med næringsselskapet

Om undersøkelsen:

 Likelydende spørsmål som i 2010-undersøkelsen, men 
med noen ekstraspørsmål

 Nettbasert undersøkelse med to purringer

 667 næringsdrivende mottok undersøkelsen

 Svarprosent på 33 % (224 svar)

 Større andel fra primærnæringen enn i 2010

 Både blant de spurte og blant de som svarte



Oppsummering

Steinkjer som næringskommune har et godt 
omdømme blant de næringsdrivende, og erfaringen 
med Steinkjer Næringsselskap er i høy grad positiv. 

Utgangspunktet fra 2010 var godt, og det er små 
endringer mellom de to måletidspunktene, men 
2016-resultatene kan tyde på at næringsdrivende i 
Steinkjer har fått økt tilfredshet med 
næringsselskapet de siste årene. 


