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Innledning

Mange gode svar i kommunens
spørreundersøkelse til næringslivet!
Tingvoll kommune ønsker et bedre samarbeid med næringslivet i kommunen, derfor er vi nå glad
for at mange i næringslivet har tatt seg tid til å svare på spørreundersøkelsen vår.
Vi må kartlegge for å bli bedre – takk til næringsaktører for mange og gode svar!

Kommunen jobber sammen med Distriktssenteret og Møre og Romsdal fylkeskommune i et felles
prosjekt hvor kommunens mål nettopp er å få hjelp til å jobbe bedre sammen med næringslivet.
Samtidig lærer rådgiverne våre fra Distriktssenteret og fylkeskommunen mer om hvordan de kan
hjelpe kommuner som oss.
Kristiansund og Nordmøre næringsforum er også med. Deres ressursgruppe Tingvoll ved leder
Vegard Nekstad i Norsol er en viktig samarbeidspartner for kommunen. I forbindelse med denne
satsingen har kommunen fått to plasser i ressursgruppa.
Stort engasjement fra næringslivet!
Vi sendte ut spørreundersøkelsen til rundt 140 store og små, nyetablerte og veletablerte
næringsaktører over hele Tingvoll. Og vet dere – 80 prosent svarte!
Det sier oss at også næringslivet er svært engasjert i dette, det er så utrolig bra og gir oss et
fantastisk godt utgangspunkt for å jobbe videre.
Kommune 3.0
Alt er i utvikling, også kommuner. Vi går gjennom flere faser og måten vi kan samarbeide med
innbyggere og næringsliv endrer seg med tiden.
Noen av dere husker kanskje hvordan det var for riktig lenge siden, da man som innbygger kom med
lua i hånda og nærmes måtte bukke for skatteoppkreveren. Det var kommune 1.0 - eller det noen
kaller formynderkommunen. Så snudde det gradvis i løpet av 70-, 80- og 90-tallet, og vi fikk
kommune 2.0, nemlig servicekommunen. Alle som jobbet i kommunen ble opplært til å stille
innbyggerne spørsmålet "hva kan vi gjøre for deg". Og innbyggerne lærte at de kunne etterspørre
tjenester.
Over hele Norge jobber kommuner nå med å gå over til kommune 3.0, som har fokus på hva vi kan få
til i felleskap. Vi kaller det samskaping.
Dette arbeidet kommunen nå gjør sammen med næringslivet, er et eksempel på det. Vi gjør noe,
næringsaktører gjør noe og sammen styrker vi hverandre.
Hva skjer nå?
Våren 2021 jobber Tingvoll kommune fortsatt sammen med Distriktssenteret og Møre og Romsdal
fylkesommune. Fokuset er å jobbe med hvilke tiltak vi skal satse på og hvordan vi gjør det.

Vi håper å treffe mange næringsaktører på en samling kommunen og KNN arrangerer sammen - i
løpet av våren - hvis koronasituasjonen tillater det.
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Oppsummering av undersøkelsen
Samarbeid kommune og næringsliv i Tingvoll

I denne rapporten forsøker vi aller først å sammenfatte næringsaktørenes svar i noen kort punkter i
denne oppsummeringen.
Enig/ikke-enig-svarene presenteres som de er, fra side 7.
Vi prøver å se kommentarer og svar på spørsmål i sammenheng og presenterer her det vi oppfatter
som de tydeligste funnene. Dette er ikke en endelig rapport, vi jobber videre med dette sammen
med dere utover våren og vil veldig gjerne ha tilbakemelding fra næringsaktører.
Etter hvert lager vi en handlingsplan hvor vi konkretiserer hva vi som kommune jobber med - og
hvordan. Et sånt forbedringsarbeid slutter aldri, men nå gjør vi en ekstra innsats for å starte en ny
fase.

Svarene fra næringslivet
Næringslivet i Tingvoll sier at kommunen blant annet lykkes godt med





generell god service overfor næringslivet
rask og god behandling i byggesaker
gode kommunale tjenester - som åpningstider i barnehage etc.
å bruke lokalt næringsliv relativt mye

Mange svarer også at kommuneledelsen bør fortsette med bedriftsbesøk.
Store deler av næringslivet i Tingvoll oppfatter seg selv som en god samarbeidspartner for
kommunen, samtidig som flere nevner forbedringspunkter for næringslivet også. - Som at flere kan
være mer aktive i høringsrunder og prioritere kommunale oppdrag høyere.

Vi får også mange svar som gjør at kommunen kan utvikle seg til en bedre samarbeidspartner for
næringslivet.
Næringslivet sier
mye om våre felles mål – som at de også ønsker seg et samarbeid mellom
kommune og næringsliv som





er engasjerende og motiverende
leverer gode tjenester begge veier
i fellesskap skaper og sikrer arbeidsplasser
sammen utvikler reiselivet og Tingvoll som økokommune.

Mange av disse punktene er i tråd med økokommuneplanen for Tingvoll, det er gledelig!

I tillegg har vi plukket ut noen områder vi oppfatter som kommunens tydeligste forbedringspunkter
ut fra svarene i spørreundersøkelsen:

-

Kommune og næringslivet bør ha en tettere dialog som;
 ser, hører og verdsetter lokalt næringsliv, og næringslivet bidrar på samme måte
 inkluderer både små og store bedrifter

-

I samarbeid kan vi etablere møteplasser og gode felles arenaer der
 vi snakker sammen og lærer av hverandre
 vi har møter, kurs og seminarer (f.eks. økonomi, søknadsskriving, markedsføring,
osv.)
 både store og små bedrifter i hele kommunen inkluderes, og alle bidrar
 nye og etablerte bedrifter kan lære av hverandre

Generelt kan kommunen
-

gi bedre og tydeligere informasjon, særlig om støtteordninger
ha et innkjøpsreglement som sørger for kvalitetssikring av innkjøpsprosessene og mest mulig
legger til rette for at lokalt næringsliv har anledning til å delta i anbudene
ha gode og hensiktsmessige industritomter som det informeres om
ha et bedre system for å bistå bedrifter når de skal søke forskjellige støtteordninger

Utover de neste sidene følger svarene næringsaktørene ga på enig/ikke-enig-spørsmålene.
Lesetips: Foran den nederste streken i hvert diagram står det "I alt". Det er alle svarene til sammen.
De fleste syns kanskje denne linja er mest interessant å se på.

Vi i Tingvoll kommune gleder oss til det videre arbeidet og å utvikle samarbeidet med næringslivet sammen med næringsaktørene selv!

Resultat, spørreundersøkelse samarbeid kommune og næringsliv i Tingvoll

Hvilken rolle har du?

Vi er kjent med kommunens tilgjengelige næringsarealer
på – Saghøgda

på – Einset

på – Meisingset

Kommunen legger til rette for teknisk infrastruktur for det lokale næringslivet innen
- vei

- vann og avløp

- internett

- strøm

- reguleringsplan

- byggesak

Kommunen behandler saker som angår næringslivet på en god måte - innenfor

- næringstilskudd - Vekst for Tingvoll

- opparbeiding av kommunens regulerte areal til næringsformål

Kommunens reguleringsplaner er godt tilpasset næringslivets behov

Kommunen har en relevant kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) for å arbeide med
nærings- og samfunnsutvikling

Vi er kjent med kommunens bistandsordning (KNN og HoppID) til nyetableringer og i
bedriftsutvikling

Kommunen (KNN og HoppID) gir god bistand til nyetableringer og i bedriftsutvikling

Kommunen informerer godt om støtteordninger for næringslivet

Kommunen bruker fondsmidler (næringsfond, landbruksfond) til å støtte nyetableringer og
bedriftsutviklingstiltak

Alt i alt yter kommunen god service overfor næringslivet

Kommunen har arenaer for å skape samarbeid og nettverk mellom næringsliv og kommune

Kommunen samhandler godt med eksterne utviklingsaktører (Innovasjon Norge,
forskningsmiljøer lokalt, regionalt og nasjonalt, kunnskapsparker etc).

Kommunen benytter lokalt næringsliv i innkjøp av varer og tjenester

Kommunen prioriterer midler til næringsutvikling i kommunebudsjettet

De folkevalgte i Tingvoll prioriterer næringsutvikling

Kommunen har gode tjenester (innen helse og oppvekst - som gode åpningstider i barnehage, sfo
osv) som ivaretar næringsaktørenes behov.

Informasjon om hvordan næringslivet kan gi høringssvar i forbindelse med kommunale planer
og prosesser er lett tilgjengelig

I vår bedrift er vi opptatt av å gi tilbakemelding og høringssvar i forbindelse med kommunale
planer og prosesser

Vår bedrift bidrar positivt for å utvikle samarbeidet mellom kommune og næringsliv

