Verran kommune

Arbeidsmøte med næringslivet
Kommunereform

Arbeidsmøte med næringslivet- Kommunereform
Gruppevis inndeling. Spørsmålene besvares skriftlig, i tillegg til muntlig presentasjon i plenum.
Spørsmålene kan også være tema på et møte i næringsforumet( før arbeidsmøtet).

I.

Hvilke utfordringer står kommunen foran i dag med tanke på å fremme en langsiktig og
helhetlig utvikling(både hver for seg for regionen som helhet)?
-

Hvordan vil en kommunesammenslåing endre dette bildet?(4K alternativet)?
Kan en kommunesammenslåing bidra til at næringslivet i kommunen blir mer
slagkraftig regionalt og nasjonalt?
Hvordan kan en kommunesammenslåing påvirke kommunenes rolle som
utviklingsaktør, og hvilke gevinster vil det evt. være mulig å realisere?
Vil en ny kommune bli mer attraktiv for næringslivet/ bedriftene i vår kommune?
I hvilken grad opplever næringslivet forskjeller er mellom dagens kommuner i synet
på framtidig utvikling, og hva er det eventuelt disse forskjellene dreier seg om?

II.

Hvordan opplever/ erfarer næringslivet kommunen sin rolle som samfunnsutvikler
(stedsutvikling, næringsutvikling mv ).
- Dersom dette oppleves som positivt i dag(nærhet, tilgjengelighet, lokalt engasjement
osv). Hvordan kan dette ivaretas ved en kommunesammenslåing?

III.

Hvordan vil prognoser for framtidig demografiutvikling påvirke utsiktene for din bedrift,
rekruttering, attraktivitet (nedgang i folketallet)?

IV.

Hvilke av dagens oppgaver innenfor næringslivet krever felles løsninger på tvers av
kommunegrensene?
- Vil dette bli enklere å "administrere" dersom det blir en større kommune?

V.

Vil en framtidig "storkommune" være mer robust når det gjelder framtidige investeringer for
næringslivet?

VI.

Innenfor hvilke områder ligger de viktigste gevinstene ved etablering av en større kommune
for næringslivet?
- Innenfor hvilke områder kan/ vil en kommunesammenslåing gi positive
synergieffekter for bedrifter i kommunen( felles næringsforum, helhetlig regional
næringspolitikk mv)

VII.

Hvordan kompletterer kommunene hverandre når det gjelder arbeidsmarked og næringsliv?
- Vil dette endre seg ved en kommunesammenslåing?
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VIII.

I hvor stor grad er næringslivet avhengig av lokale ressurser og arbeidskraft?( og er
næringslivet opptatt av å hente sin arbeidskraft fra egen kommune, dersom det er mulig)?

IX.

Hva er konsekvensene/ effektene av ny veg for næringslivet i Verran?

X.

Vil en kommunesammenslåing gi et mer velfungerende arbeidsmarked med økt tilgang til
nødvendig arbeidskraft og kompetanse?

XI.

I hvor stor grad mener næringslivet at kommunen sin rolle som "nettverksbygger" og
relasjoner til det nasjonale/ regionalpolitiske og næringspolitiske virkemiddelapparatet,
bidrar positivt for næringslivet?
- Vil en kommunesammenslåing slå positivt ut i så henseende, begrunn svaret.

XII.

Hva er de største utfordringer for næringslivet/ bedriftene i et 20-30 års perspektiv?
- Hva er avbøtende tiltak, og vil en kommunesammenslåing bidra positivt. Begrunn
svaret.

XIII.

Hva er næringslivets sine forventninger i arbeidet knyttet til kommunereform (prosessen,
involvering, informasjon osv)?
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