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Tove Merakerås
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Det ble et annerledes år også for Verdal
Næringsforum i 2020. 

Koronapandemien som rammet verden, fargela
drifta til næringsforumet også. Pandemien
medførte en kraftig omlegging av planene som
var lagt for året. Kjente arrangementer som Øras
dager og Boligdag i Verdal ble avlyst. Det samme
ble store deler av Industriens Dag. Året utfordret
næringsforumet og andre med å finne både
alternative måter å gjennomføre arrangementer
på. Et forvanskende element var at både
nedstengning og de delvise reåpningene av
lokalsamfunnet fulgte smittekonjunkturene
fortløpende, noe som gav korte
planleggingshorisonter. 

Da pandemien for alvor brøt løs i mars 2020, og
nedstengingen av samfunnet begynte, ble det
tidlig avdekket at virkningen ville kunne bli alvorlig
for flere av våre bransjer og medlemsbedrifter.

Styrets 
tilbakeblikk

Næringsforumet prøvde så godt en kunne å
kartlegge, sortere og forenkle all
informasjonsflom, og samtidig være en
støttespiller og samtalepartner. Flere tok
direkte kontakt og næringsforumet
fulgte opp spesielt utsatte medlemmer. 

Til tross for dette utfordrende året, så økte
antall medlemsbedrifter fra 210 til 225! Det er
rekord, og i tillegg fylte næringsforumet 30 år!
Dette skulle egentlig feires med alle våre
medlemmer, men jubileumsfesten måtte utgå
på grunn av pandemien. Det tradisjonelle
sommertreffet ble imidlertid gjennomført før
fellesferien. Sommertreffet, som ble
gjennomført innenfor smittevernreglenes
bestemmelser, samlet godt med deltakere fra
ulike medlemsbedrifter. Treffet får stå som en
foreløpig markering av jubileet, inntil
mulighetene for en verdigere markering lar seg
gjøre. 

Vi gleder oss til det - og til vi generelt kan 
treffes mer i 2021!

Administrasjon og styret
Dette er Verdal Næringsforum

Året 2020
#HEIMKJÆRT blir født

Oversikt aktiviteter og prosjekter 2020
Sammen tar vi trøndersk industri til nye høyder

Fagrådene
Årsberetning, regnskap, resultat og balanse

Styrets takk
Vår framtidige samarbeidspartner?

Planer og utsikter 2021

Bli med i fellesskapet - Medlemsoversikt
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VNF ble stiftet ved kontituerende møte 27. juni 1990, og ble
stiftet som et frittgående organ som skal bidra til å styrke
kontakten mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og
næringslivet. VNF skal være aktiv pådriver i arbeidet med å
fremme næringsutvikling for sine medlemmer. 

Historie

Dette er 
Verdal Næringsforum

VNF skal være en kraft som bidrar til å skape og utvikle et sterkt

næringsliv i Verdal.

Visjon

Fagrådene

Året 2020 ga rekord i antall medlemsbedrifter og vi

rundet 225 bedrifter! 

Antall medlemsbedrifter

Bygg, anlegg 

og industri

(BAI)

Handel, service 

og reiseliv

(HSR)
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VNF er et nyttig nettverk som legger til rette for relasjonsbygging, og
skaper identitet for fellesskap og samarbeid mellom medlemsbedriften
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Herunder medlemmenes rammevilkår og infrastruktur.
VNF bidrar til å få gjennomslag for viktige saker for medlemmene. Vi skal være en meningsbærer
for god utvikling av næringslivet i regionen. Det skal skapes opplevd økt nytteverdi.
For medlemmene og derigjennom skaffe nye medlemmer. Vi skal være en tydelig pådriver der
beslutningene tas. 
VNF skal bidra med positiv markedsføring av næringslivet i Verdal og arbeide for rekruttering av
kompetent arbeidskraft.

VNF skal bidra til økt innovasjon, kompetanseheving og forskningskontakt i medlemsbedriftene
med særlig vekt på SMB sine behov for slik kontakt. 

Våre satsningsområder

Fungere som næringspolitisk aktør

Legge til rette for attraktive møteplasser

Sette fokus på fornying og utvikling
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Amanda tilbake fra

foreldrepermisjon! 

Rekorddeltakelse på sommerfesten,

#VIERVNF-kveld, med 79 deltakere!

Året 2020
Det store "annerledes året", preget av covid-19, smittevernstiltak og retningslinjer. 
Til tross for det så har VNF vokst og blitt større enn noensinne. Noen av høydepunktene: 

Verdal Næringsforum feirer 

30 års jubileum i år! 

Covid-19 kommer. Hele landet må omstille og

forberede seg på en krevende tid. 

NæringsTreff - lanseres som ny

møteplass for våre medlemmer.
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Rekord! 

225 medlemsbedrifter i VNF!

Øras ståhei-dager ble et alternativt

arrangement med rebusløype og

konkurranser. 

Med støtte fra reginalt næringsfond så fikk vi i samarbeid

med Inderøy Utvikling og Næringsforeningen i Levanger

arrangert kurset Digital i Trøndelag. 
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God jul, Verdal - julekalender, for å

synliggjøre sentrum og lokal handel, ble

meget populært og godt mottatt av folket. 

Møteplassen Digi 2020 var det

som kunne gjennomføres av

Industriens Dag, og ble en sukess! 

Offentlig lansering av

#HEIMKJÆRT! 



          #HEIMKJÆRT blir født
VNF jobber med nærings- og samfunnsutvikling. Vi skal være en tydelig pådriver, arbeide for
rekruttering og utvikling, samt bidra til økt innovasjon og kompetanseheving. Det handler om
det å leve, bo og arbeide; områder som er gjensidig avhengige av hverandre for at livet skal
gå rundt og lokal vekst. Vi må spille på lag. Ingen vil klare det helt alene. 
Det er sammen vi styrker Verdal - og dermed oss selv.

Å komme sammen
er begynnelsen.

Å holde sammen er
fremgang.

Å arbeide sammen
er suksess.

- Henry Ford

Vi skal stimulere til mer lokal handel, redusere
handelslekkasje og stimulere til lokal vekst. 

Hva vet vi egentlig om det som bidrar til bolyst og
vekst i norske kommuner? Flere studier peker i samme
retning: Næringsutvikling må ses i sammenheng med
boligutvikling og stedsutvikling. 

Verdal Næringsforum skal være en aktiv pådriver for
næringsutvikling og sysselsetting i Verdal. 
Vi skal bygge fellesskap og styrke samarbeidet
mellom medlemsbedriftene. Med prosjektet
Heimkjært setter vi denne målsettingen i et
samfunnsperspektiv. 

Verdal har 15 000 innbyggere. Det er lite nok til at
bedriftene i kommunen har mye å tjene på 
å stå fram som ett lag, laget med hjerte for Verdal.
Et lag som har noe annet å tilby enn nabobyene,
Trondheim, Sverige og nettet. 

Bygger vi en felles identitet og merkevare og
samordner markedsaktivitetene, øker sannsynligheten
for at den enkelte bedrift får flere kunder. Verdal
Næringsforum samler denne innsatsen i prosjektet
Heimkjært. Målet er å skape verdi for lokalsamfunnet
og våre medlemsbedrifter. Vi skal få
verdalsbedriftene og den enkelte verdaling til å
benytte seg mer av det lokale næringslivet. 

Skal vi lykkes med å få flere verdalinger til å handle i Verdal, 
er det ikke nok med lokketilbud fra enkeltbedrifter. Bedriftene må
samarbeide om å bygge en felles merkevare som viser hva Verdal er
og hva Verdal har. Og næringslivet må samarbeide med politikerne
og frivilligheten om å utvikle gode boligområder og attraktive kultur-
og fritidstilbud. 

#HEIMKJÆRT

Følg @heimkjaert på Instagram!
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Aktiviteter og prosjekter 2020
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FEBRUAR / MARSJANUAR APRIL

MAI JUNI

OKTOBERSEPTEMBER

JULI / AUGUST

NOVEMBER / DESEMBER

Møteplassen Digi / Industriens
Dag
God jul, Verdal / Jul i Verdal
Lunsjmøte: Offentlige
anskaffelser

Seminar i arbeidsrett
Seminar arbeidshelse
Leverandørseminar: Her er
honningkrukka
Sa hun virkelig det? Medienes
forhold til kildene
Hvordan lykkes med
inkluderingsdugnaden?
Frokostmøte arbeidshelse

Scenetreff 2020
Hei-kaffe
Årsmøte
Debattmøte jernbanen
Oppstart Arbeidslederskolen

Fagdag: Omstilling. Krise -
nytt liv eller død?
Nettkurs: Kontraktsinngåelse
og prising av koronarisiko 

#VIERVNF-kveld
Øras ståhei-dager 2020

TV-aksjonen
Lunsjmøte GDPR
Fagdag: Brukt plast som råstoff
Digital i Trøndelag (2/3 og 3/3)
NæringsTreff: VBB
Refleksdag

Trenger vi byggfag på Verdal vgs?
Samarbeid skole og arbeidsliv
Norsk martnasforum
Landbruksdag
Sykltetiljobben-aksjon
Fagdag: Den digitale
arbeidshverdagen

Kværner Verdal på kanten av
stupet? 

Heimkjært offentlig lansering
Digital i Trøndelag (1/3)
Fagdag: Kompetanse og
rekruttering
NæringsTreff: Havna

Diverse andre aktiviteter & prosjekter:

Næringsalliansen i Trøndelag
Politirådets referansegruppe
Ansvarlig Alkoholhåndtering Innherred
Innvasjonscamp Verdal Ungdomsskole
Skoleutvalget Verdal VGS
Prosjektet Innherredsbyen Trøndelag
Fylkeskommune
Profileringspakker Verdal kommune
Dialogmøter Innovasjon Norge
Samarbeid skole og næringsliv

Industrinavet i Trøndelag
Grønn omstilling i Trøndelag - rigging for vekst
Visjon Verdal
Fagrådsmøter
#Heimkjært
Verdal Industripark
Samarbeid næringsforumene på Innherred
Samhandlingsråd for næringslivet på Innherred
MittNett-prisen
Samarbeid Tindved, Proneo og Verdal NF
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Sammen tar vi trøndersk
industri til nye høyder
På tross av at koronaen har holdt næringslivet i et jerngrep store deler av året, har
Industrinavet i Trøndelag utløst investeringer for over 335 millioner kroner i nye innovasjons-
og kompetanseprosjekter de siste fire årene.

Kompetanseheving og erfaringsutveksling er blitt
prioriterte satsinger hos mange bedrifter, fordi det
gjør dem mer konkurransedyktige. 

Hovedvekten av de investerte midlene i
klyngesamarbeidet går til forsknings- og
utviklingsprosjekter. Flere av prosjektene ville ikke
vært mulig å realisere uten forpliktende samarbeid
fra partnerskapet i Industrinavet, som består av
Proneo, Verdal Næringsforum, SINTEF, Skogmo
Industripark, Sparebank1 SMN, Trøndelag
fylkeskommune, Innovasjon Norge, Verdal kommune
og Verdal videregående skole.

Det finnes mange gode eksempler på hvordan
kompetanse og samarbeid er blitt omsatt til industriell
praksis. Blant annet har bedrifter som Ocean
GeoLoop, Aker Solutions, Byggmesteran og Overhalla
Bygg gjennomført store og viktige utviklingsprosjekter
ved hjelp av kompetansen og nettverket til
Industrinavet i Trøndelag.

Nå gleder vi oss til å bygge videre på fundamentet
vi har skapt de fire siste årene. På nyåret gyver vi løs
på et ambisiøst nytt prosjekt for grønn omstilling. I
mai etablerer vi en ny trøndersk
innovasjonskonferanse. Vi har planlagt flere fagdager
enn noen gang før. Og sist men ikke minst: I høst
arrangerer vi Industriens Dag for 8. gang.
Konferansen har gradvis vokst seg stor og er nå en
møteplass i nasjonal skala. Vi håper flere bedrifter fra
hele regionen tar del i disse arrangementene. 

Men skal veksten fortsette, må vi ha hele regionen
med oss på laget. Samfunnets behov for innovasjon
og kunnskap øker kontinuerlig. Industriutvikling og
innovasjon er sentralt for grønn omstilling og utvikling
av vår region. Industrinavet i Trøndelag er en klynge
med et bankende hjerte for samarbeid. Vi er en del
av en fantastisk innovasjonsregion. Gjennom samspill,
kompetanseformidling og deling, ønsker vi å øke
veksten i trøndersk næringsliv. Skal vi utvikle dette
videre, trenger vi flere til å dra i samme retning, både
i næringslivet og i forsknings- og
utdanningsinstitusjonene. Samarbeid er løsningen, og
vi har plass til flere.

Industrinavet i Trøndelag, med base i Norges tredje
største industripark, er den kraftigste driveren for
industriutvikling i Trøndelag. Næringslivstoppen Walter
Qvam har beskrevet industriklyngen med utspring i
Verdal som et ledende innovasjonsdistrikt i Norge
etter internasjonal målestokk. Klyngesamarbeidet har
jevnt og trutt etablert forpliktende samarbeid mellom
bedrifter, forskning og offentlige virkemidler. Det
satses hardt særlig på grønne vekstområder som
energi, havbruk, matproduksjon og sirkulær økonomi.
Satsingen fører bedriftene inn i en positiv
utviklingsspiral. 

Ideen bak Industrinavet i Trøndelag er enkel: Vi skal
utløse industriell innovasjon gjennom å tilføre
kompetanse og stimulere til samarbeid i konkrete
prosjekter. Selv om det har vært et krevende år, er vi
stolte over å ha gjennomført mange og viktige
kompetanseløft også i 2020. For eksempel har vi
arrangert arbeidslederskolen, som har hevet
kvaliteten på mellomledere i industrien. Vi har hatt
fullbookede spesialkurs innen digital kommunikasjon
og digital transformasjon. Det er gjennomført godt
besøkte fagdager innen omstilling og rekruttering.
Den overveldende oppslutningen forteller oss at
mange bedrifter er på hugget.

Det ligger an til rekordhøy verdiskapning. 

Sammen tar vi trøndersk industriutvikling

til nye høyder!

Verdal Næringsforum er en av flere aktører som er

en del av teamet i Industrinavet i Trøndelag. 

Se mer informasjon på www.industrinavet.no. 
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Møteplassen Digi 2020
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Møteplassen ble omorganisert fra et messe-
arrangement til et digitalt arrangement, hvor 
40 bedrifter fikk presentere seg og sin bransje via
film og egne møter. Videomaterialet ble via skolene
distribuert til alle ungdomsskolene i Innherred,
hvorpå elevene fikk anledning til å møte bedrifter og
bransjer via Microsoft Teams. Det samlede
materialet som ble laget, videreutvikles nå til et
fullverdig verktøy for karriereveiledning for
rådgiverne i de trønderske skolene. Prosjektet mottok
økonomisk støtte fra Trøndelag Fylkeskommune. 

Verdal Næringsforum har i flere år vært en tung aktør
i Industrinavet i Trøndelag. Et av Industrinavets
prosjekter, som ble påbegynt i 2020, er å rigge for
vekst mot det grønne skiftet. Prosjektets formål er å
styrke regionens posisjon som ledende
teknologileverandør til havromsrelatert næringsliv og
mobilisere underleverandører. Her er mye spennende
på gang som blir viktig for næringslivet i Verdal i
framtiden. Verdal Næringsforum deltar både i den
praktiske gjennomføringen av prosjektet og gjennom
deltakelse i dets styre.

Boligdag Verdal

Kurs: Digital i Trøndelag

NæringsTreff

Fagdag Hei-kaffe

Grønn omstilling i Trøndelag

Møteplassen Digi

Fra diverse aktiviteter i regi næringsforumet: 



Våre fagråd
VNF har to fagråd: 
Bygg, anlegg og industri (BAI) og Handel, service og reiseliv (HSR). 

Fagrådene jobber for å ivareta medlemsbedriftenes felles interesser gjennom å arrangere
bransjemøter, bidra til nettverksbygging og være pådriver for utvikling av fellesprosjekt.
Fagrådene består av representanter fra våre medlemsbedrifter. Fagrådslederne er også
styremedlemmer i Verdal Næringsforum og velges av årsmøtet. 

Fagråd for Bygg, anlegg og industri ledes av 
Kent Are Helden. Medlemmer i BAI pr. 31.12.2020: 

- Kent Are Helden, leder (S-rør)
- Håkon Mork (Verdalskalk)
- Frode Resve (Securo)
- Mikael Wiik (Mikael Wiik)
- Tove Strand Trana (Kværner)
- Morten Hynne (Grande Entreprenør)

Bygg, anlegg og industri (BAI)

2020 ble et spesielt år, også for fagrådet for Bygg, Anlegg og Industri. 
Vi trenger ikke å repetere alle de ord og uttrykk dere alle kjenner som beskriver 2020 slik vi ser det i
bakspeilet, men vi kan reflektere over hva vi har lært.

2020 ble året der selv de med webkamera-skrekk fjernet tape-biten fra kameraet og tok det 
i bruk. I løpet av kort tid ble fagrådets faste og stabile treffpunkt revet bort, og vi ble ført over på digitale
plattformer. Som alle andre virksomheter ble vi altså tvunget over på Teams-møter, for noen mer
skummelt enn andre. Men det fungerte!

Fagrådet for Bygg, Anlegg og Industri har i løpet av 2020 utvekslet egne erfaringer og utfordringer
vedrørende situasjonen, både mtp. aktivitet, økonomi og nødvendige tiltak. Her har vi vært en bidragsyter
inn til Verdal Næringsforum for at de skal kunne gi relevant informasjon og opplysninger til sine
medlemsbedrifter.

Samtidig har vi også i 2020 hatt rekruttering som hovedfokus. Rekrutteringsmessen Møteplassen 2020
måtte selvfølgelig også tilpasses de rådende forhold, og ble digital. Flere bedrifter innen BAI bidro med
forarbeid i form av introduksjonsfilmer, samt at et stort utvalg av bedrifter innen Bygg, Anlegg og Industri,
samt øvrige fagråd, deltok på den digitale utgaven av Møteplassen.

Det var mye som ikke ble slik fagrådet planla for 2020, men engasjementet og utviklingen av samarbeid
og samarbeidsplattformer har vært upåklagelig.
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Handel, service og reiseliv (HSR)

Det har vært et krevende, og et spesielt, år for handelen i Verdal, 
som det også har vært i de fleste bransjer i verden. Likevel er inntrykket at det fokuset vi i flere år har hatt på
«Lokal handel», nå har betalt seg. Vi ser at verdalingen har vært flinke til å bruke lokale aktører i mange
sammenhenger. 

HSR har i året som har gått ikke gjennomført fysiske møter, men har hatt dialog gjennom vår felles Facebook-
gruppe og digitalt. 

20. - 22. august ble det arrangert "Øras ståhei-dager" i sentrum, en svært nedtonet variant av Øras Dager,
pga. pandemien. Butikkene i sentrum samarbeidet også godt i forbindelse med Ørasus som ble arrangert 
17. oktober. HSR har også vært representert i arbeidsgruppa i forbindelse med «Heimkjært»-kampanjen. 
Denne kampanjen har blitt en suksess, og har bidratt sterkt til å bygge merkevaren Verdal. Det jobbes fortsatt
med hvordan vi kan utvikle denne kampanjen videre. 

Også i år ble det tatt initiativ til felles annonsering med butikkene i sentrum, i forbindelse med åpningstid til
jul. Vi er av den oppfatning at dette er ryddig i forhold til info til våre kunder, og gir et signal om at vi kan
samarbeide godt i sentrum. 
 
Det ble også invitert, gjennom vår Facebook-gruppe, til et møte der vi ønsket å samle alle aktører til et
uformelt morgenmøte. Vi ønsket ikke først og fremst og snakke om utvikling i sentrum, og hvordan gjøre
sentrum bedre, men for en gangs skyld bare snakke om hva vi faktisk HAR fått til, hva vi er gode på og hva vi 
så langt har lykkes med. Pandemien satte imidlertid en stopper for dette, men ønsket er å ha et slikt møte
igjen, når «verden har blitt frisk».

Fagråd for Handel, service og reiseliv ledes av 
Tove Merakerås. Medlemmer i HSR pr. 31.12.2020:

- Tove Merakerås, leder (AMFI Verdal)
- Ingegerd Eggen (Stiklestad Nasjonale Kultursenter)
- Siv Musum (Lyshagen)
- Anne Haga (Visit Innherred)
- Jan Gunnar Olsen (Innherredsbakeriet)
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Følgende formålsparagraf gjelder for forumet:
«Verdal næringsforum (VNF) som er et frittstående organ, skal bidra til å styrke kontakter

mellom kommunen, andre offentlige myndigheter og næringslivet, og være en aktiv pådriver i

arbeidet med å fremme næringsutvikling for sine medlemmer.»

Forumets formål er å samle næringslivet i Verdal kommune i et felles møte-, samtale- og
samarbeidsforum, for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og
konkurransemessige kraft. VNF skal samordne innspill og meninger fra medlemmene slik at de kan
presenteres samlet ovenfor Verdal kommune der det er hensiktsmessig.  

VNF skal representere medlemmenes interesser både lokalt og regionalt i omstilling og
næringsutviklings-arbeid, og for øvrig i næringspolitiske spørsmål overfor det offentlige. Det tilligger
næringsforumet å arbeide for gode rammevilkår og vekstmuligheter for kommunens næringsliv, og
sammen med Verdal kommune bidra til at Verdal er en attraktiv kommune å bo og drive
næringsvirksomhet i.

For å realisere dette formålet er VNF organisert på følgende vis:

Årsberetning 
Styrets årsberetning 2020 - Verdal Næringsforum

Formål og organisering
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VNF har kontorsted på Vipsentret i Verdal Industripark.

Verdal Næringsforum har 2 personer ansatt i 100 % stillinger. Daglig leder, Ingrid Dahl Furunes, har
ansvaret for den daglige drift av organisasjonen og den virksomheten som organisasjonen utøver
etter oppdrag fra styret. Amanda Sotberg har hatt foreldrepermisjon og var tilbake i full jobb medio
april. I hennes fravær kjøpte man noen eksterne tjenester for å utføre arbeidet i denne perioden.    

Likestilling: det har vært 2 kvinner ansatt i 2020. Styret består av 4 menn og 2 kvinner. Den samlede
kvinneandelen er på 50%.  

Det er i 2020 avholdt 13 styremøter.

Årsmøte i Verdal Næringsforum ble avholdt på VIP-senteret den 25. mars 2020.  

Trøndelag Revisjon har vært revisor for næringsforumet i 2020.
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For å være representativ for næringslivet har man de siste åra lagt vekt på å øke antall
medlemmer. Medlemsutviklingen har vært slik de siste årene:

Antall medlemmer vil være en indikator på at VNF leverer tjenester som er etterspurt. 

Medlemsutviklingen de siste åra

Arbeidssted, årsverk og generell informasjon
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Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift, styret bekrefter at denne
forutsetningen er tilstede.

Årsresultatet for 2020 er på 643.996 kr som overføres til forumets egenkapital, som da blir på
1.366.512 kr (ved utgangen av 2020).

Resultatutvikling de siste årene er:

Resultat og balanse

Regnskap, resultat og
balanse
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Forumets eiendeler, egenkapital og gjeld fremkommer i tabellen under. 

Eiendeler, egenkapital og gjeld

Figuren nedenfor illustrerer utviklingen i inntektsgrunnlaget fra 2013 til 2020. Figuren viser at
VNF har lykkes med å redusere den økonomiske sårbarheten knyttet til enkeltaktiviteter.
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Styret vil rette en takk til alle medlemmer som har bidratt både kreativt og praktisk i året som

har gått. Medlemmenes bidrag er uunnværlig for en videre positiv utvikling. 

Styret retter også en takk til administrasjonen for stor innsats og ikke minst engasjement!

Styret vil også takke øvrige samarbeidspartnere som gjør det mulig for VNF å:

·         legge til rette for attraktive møteplasser

·         fungere som næringspolitisk aktør

·         sette fokus på fornying og utvikling

 

Til slutt; takk til alle deltakere på våre aktiviteter og arrangement! 

Styrets takk

Verdal, 17. mars 2021

___________________       ______________________        ______________________

Per Ivar Bakkenget,                   Liv Guri Kvello                                  Tove Merakerås

styrets leder

___________________       ______________________        ______________________

Kent Are Helden                        Jostein Grimstad                              Jorunn Dahling

Takk for året 2020! 
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Vår framtidige partner?
225 virksomheter er medlem i Verdal Næringsforum. Vi har de siste årene hatt en

sterk vekst i antall medlemsbedrifter og større aktiviteter - og er i dag en viktig kraft

som skal skape og utvikle et sterkt næringsliv, styrke kontakten mellom kommunen og

andre offentlige myndigheter. 

Vi er på utkikk etter 
flere partnere og 

jobber med å utvikle 
spennende

samarbeidspakker! 

Vi ønsker å knytte enda sterkere bånd med potensielle

samarbeidspartnere som matcher våre verdier og visjoner

om bolyst, næringslivsutvikling, økt innovasjon,

relasjonsbygging, rekruttering og gode saker.  

Sammen kan vi løse utfordringer og utgjøre en enda større

forskjell, og jobbe for dagens og morgendagens bedrifter.  

Ønsker du å høre mer om fordelene og mulighetene det

kan gi din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss. 
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Kommende aktiviteter
Noe av det vi jobber med i 2021

Spennende, aktuelle og matnyttige

fagdager 

Innholdsrike og interessante

frokost-/lunsjmøter

Kurs og kompetanse

Markedsføringskonferanse

HR&Leder-dag

Innovasjonskonferanse

Industrinavet i Trøndelag

Grønn omstilling

Boligdag Verdal

Lokal handel 

Sommertreff for medlemmene i VNF

NæringsTreff

Øras dager

Heimkjært

Byggebørs Innherred

Sol av Isfolket

NæringsTreff

Industriens Dag

Videre utvikling av tilbud og tjenester

til medlemmer i VNF
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Bli med i fellesskapet
Spill på lag med oss og over 225 andre medlemsbedrifter! 

Som medlem får du:

En toveis kanal mellom næringslivet og offentlig forvaltning.

En sterk interesseorganisasjon som jobber for å styrke næringslivet i Verdal.

En møteplass for nettverksbygging og kompetanseheving.

Felles påvirkning av rammebetingelser.

En aktør som aktivt jobber opp mot skoler og kommune med å fronte næringslivets stemme.

En synlig stemme/aktør som er med og viser frem Verdal i regionen, og aktivt jobber for å

vise frem næringslivet for potensielle arbeidstakere som i dag bor utenfor kommunen.

Vår hovedsamarbeidspartner, Arntzen de Besche, gir nye klienter to timer juridisk rådgivning

vederlagsfritt. 

Delta på frokostmøter, næringslivstur, fagdager og konferanser i regi VNF og våre

samarbeidspartnere.

Deltakelse i eget fagråd innenfor HSR, BAI og Landbruk.

Bedriftspresentasjon på våre nettsider.

Gode rabatter på alle våre arrangement, inkludert Øras Dager, Industriens Dag og   

 Boligdag Verdal

Gode tilbud på kurs og kompetanseutvikling. 

Ta gjerne kontakt

Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere informasjon, eller hvis du kan tenke deg et bedriftsbesøk. 

Se en oversikt over våre medlemmer på baksiden. 

Vi samarbeider tett med gode innovasjonsmiljø, Verdal kommune, andre næringsforum og ulike

offentlige instanser i regionen. 
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Medlemsbedrifter i VNF
A

B

Aasen Sparebank

Abacus IT

Adecco Trøndelag

Advokat Ingolf Holmen

Agenda HMS

AHAGA-opplevelser

Aircomfort Trøndelag 

Aker Solutions

Aktiv Innherred

Albin

Alu Rehab Trøndelag 

AMFI Verdal

Arcon Prosjekt 

Arkitre 

Arkplan avd. Verdal

Arntzen de Besche

C

G

D

BDO Verdal

Bedriftsidretten Midt-Norge

Berg Eiendom 

Berg Økonomi 

Bertel O. Steen Trøndelag avd. Verdal

Betty Blue Frisør

Bjørns Trafikkskole

BoBy'n

Bohus Verdal

Bolig Eiendom 

Boligbyggelaget Midt

Bravida

Bremseth Sport

Brødrene Dahl  avd. Verdal

Byggassistenten Sjømark

Byggmakker Verdal

Byggmesteran

CAMERAT

Caverion

CAVERION

Coop Midt-Norge

Danske Bank

Deloitte

Den Blå Krukke

Din Salong Hud & Hår

DnB

Dulles Trafikkskole 

Duun Industrier

Ecopro

Eiendomsmegler1 Verdal

Elas AS

Elektriker Service Verdal

Elman 

Enes og Olsen Malerforretning 

EY

E

F

Felleskjøpet Agri avd. Verdal

Fides

Folkeuniversitetet Midt-Norge

Folla Tech 

FotoKnoff

Franzefoss Minerals

Friskgården

Front Eiendomsutvikling

G&E Entreprenør

Garli Consulting

Gold of Italy

Grande Entreprenør

Grong Sparebank

Grøtan glass og aluminium

GV Reklame

Hageland Stiklestad

Hanssen Mek Verksted

Haugslia Gårdsbutikk

Håvard Selnes Buss og Taxi

HBK Verdal

Heidenreich

HeleDU

Helios Auto

HJM Norge

HR Prosjekt

Huldance

Hynnen

Hypoxic Technologies

H

Innherred Fysioterapi

Innherred Renovasjon

Innherredsbakeriet

InnTre avd. Verdal

Insider Facility Services

Intakt bilskade Verdal

Interiørsenteret

I

Jannicke Interiør

Jefferson Wells

J

Kaefer Energy

Kaffe1

Kjell Lian

Kulstad Maskin 

Kultar 

Kvernmo 

K

Lafopa

Langnes & Bakkan

Letnes Arkitektkontor

Lindbak AS avd. Verdal

Linq Prosjekt

Lydhagen

Lyng Kulturgård

Lyshagen 

L

Master Stillas

Mediehuset Innherred

Midt-Norsk Betong Verdal

Midt-Norsk Stillas

Midtnorsk Helikopterservice

Mikael Wiik

Miniforetak

Minoko Design

Motor-Trade Verdal

M

N

NAV Verdal

Navigator Kompetanse

NOKR

Nord suvenir

Nord universitet

Nord-Auto Verdal

Nordbohus

Norfrakalk

NorgesTak

Norsk Scania avd. Verdal

NTE

Norconsult

Opplæringskontoret for byggfagene 

i Trøndelag

Overhalla Betongbygg

O

Reolfag

RIIS Montasje avd. Verdal

RITEK

Rostu Bolig 

Rørlegger'n Verdal

Rørtek

Røstad Entreprenør 

R

S-rør 

Salong Michel 

Sarens 

Sats & Trykk Verdal

Scandic Stiklestad

Scene Midt 

Sebo boliger 

Securo 

Sensor Innovation

Siam Takeaway

Sienna Trend

Sikkerhet og Service Verdal

Sikom 

SINTEF

Siva Verdal Eiendom 

Smart Media

Snekkeriet 

Sparebank1 SMN

Sparebank1 SMN Regnskapskapshuset

Spera

Spinneriet

Sprek treningssenter 

Stein Arild Risan

Stiftelsen Falstadsenteret 

Stiklestad Design interiør og maling

Stiklestad Eiendom

Stiklestad golfklubb

Stiklestad Lyd & Lys

Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Strømsnes Røe

Sulland Verdal 

Sweco

S

T

Takst Midt

Thon Hotel Verdal

Tindved Kulturhage

TINE Midt-Norge Verdal

TOBB

TOOLS Verdal

Trondheim Havn

Tryg Forsikring

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Trønder-Avisa

Trønder-TV

Trønderbilene

Turnéteatret i Trøndelag

Turoflow

UMAS

Ungt Entreprenørskap Trøndelag

UNICON

U

Vekstra Vuku og omegn regnskapskontor

VekstTorget

Verdal Arbeiderparti

Verdal Boligselskap 

Verdal Hotell

Verdal Idrettsråd

Verdal IL

Verdal Kabel-TV

Verdal kommune

Verdal Kran og Montasje

Verdal Næringsbygg Holding

Verdal Trafikkskole

Verdal videregående skole

Verdalskalk

Vestvik Reklame

Visit Innherred 

Vitec 

Vuku gårdsmeieri

Vuku gatekjøkken

Vuku Naturstein

Værdalsbruket 

V

W

Webstylisten

WOW Film

WOW Medialab 

Øra Trafikkskole

Ø

Vi takker for

samarbeidet!

#viervnf

Politiet på Innherred

Premieskapet

Profil-Trøkk 

Proinvest Holding

Proneo

Prototal

P

QPS

Q

Frøseth

Furunes Malerservice

Fæby bryggeri


