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Oppsummering i 20 punkter 

1. Utvalg og representativitet – se sidene 21 til 35 – kort oppsummering: Til sammen 431 respondenter 

som representerer til sammen 523 bedrifter i Hedmark har svart på en spørreundersøkelse om 

erfaring med og synspunkter på næringsutviklingsapparatet på kommune og fylkesnivå. Materialet 

gir en representativ avspeiling for bedrifters erfaring med og synspunkter på 

næringsutviklingsapparatet i Hedmark, også på næringsregionnivå (Fjellregionen, Sør-

Østerdalsregionen, Glåmdalsregionen og Hamarregionen). Næringsregionalisering fanger opp 

sentrale næringsstrukturspesifikke variasjoner. Det er kun for spørsmål som dreier seg om konkrete 

erfaringer med gitte kommunale apparat at tallmaterialet er lite representativt – dette blir 

kommentert i de enkelte tabeller på kommunenivå det gjelder.  Til sammen ¾-deler av 

respondentene representerer bedrifter med 9 ansatteårsverk eller mindre i 2008. Dette er en type 

bedrifter som gjerne er målgruppen for kommunalt næringsutviklingsarbeid. Utvalget er således 

godt tilpasset utviklingsprosjektets målgruppe.  

2. Fllytteatferd  – se sidene 35 til 33 – kort oppsummering: De fleste bedriftene forblir lokalisert i den 

kommunen de etableres i – dvs flytteatferden på tvers av kommuner i Hedmark er liten. Den 

flyttingen som skjer – og vi har her registrert hvilken kommune det er flyttet til, men ikke fra – skjer 

som en sentralisering – dvs inn mot sentral region fra perifere.  

3. Kontakter – se side til 37ff – kort oppsummering: 49% av respondentene vært i kontakt med 

næringsutviklingsapparatet i løpet av siste 5 år. Bedriftene lokalisert i de mer perifere regionene har 

vesentlig mer kontakt med næringsutviklingsapparatet – andelen av respondentene i Fjellregionen 

som har hatt kontakt med apparatet er vesentlig større enn tilsvarende i Hamarregionen. Tendensen 

bekreftes av situasjonen i de to andre regionene. 

4. Kontaktmønster – se side til 41ff – kort oppsummering: Utvalget har 268 ”kontaktnivåhendelser” (en 

kontakt med ett nivå i apparatet er en kontakthendelse).  

 Ca ½-parten av disse rapporterte at de kun har vært i kontakt med ett nivå i apparatet (- og 

det utgjør 30% av ”kontakthendelsene”) og har således fått utført sitt ærend på ett og 

samme nivå.  

 Av disse har igjen en ½-part vært i kontakt med kommunene 

 det betyr at kommunene tatt i mot og håndtert uten videreformidling ca ¼-

del av de henvendelsene som har kommet til næringsutviklingsapparatet.  

 Den andre ½-parten har altså vært i kontakt med flere nivå for å avklare sitt ærend, enten 

per henvisning fra et annet nivå eller på eget initiativ. Denne flernivåkontakten står for 70% 

av kontaktnivåhendelsene.  

 Det er ingen vesentlig regional variasjon i kontaktmønsteret, bare i hyppighet. 

Ca 1/3-del av bedriftene har vært i kontakt med apparatet utenfor kommunen, og uten å gå gjennom 

kommunen (dvs hvor kommunen ikke kan ha hatt en førstelinjefunksjon). Det er ingen vesentlig 

regionale forskjeller i dette mønsteret. 
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2/3-deler har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 2 år. Forskyvningen av respondentmassen 

mot relativt nylig kontakt kan tyde på at det er en systematisk forskyvning i materialet mot 

respondenter som har ”ferske” erfaringer. Det er ingen vesentlige avvik fra dette mønsteret på 

regionnivå. 

5. Økonomisk støtte – se side  44ff – kort oppsummering: 45% av respondenter som har vært i kontakt 

med apparatet i løpet av siste 5 år mottar eller har mottatt økonomisk støtte. 87% av de som ikke 

har vært i kontakt siste 5 år (men har vært i kontakt tidligere) har ikke mottatt økonomisk støtte.  

Det er ingen vesentlige regionale forskjeller her. 

6. Fase, se side 45ff – kort oppsummering: Om lag 1/3-del av kontaktene dreier seg om videreutvikling 

av allerede etablert bedrift – og det er om lag det samme i alle næringsregionene. 2/3-deler dreier 

seg om etableringsprosesser. 

7. Kontaktperson, se side 46ff – kort oppsummering: For de som har vært i kontakt med kommunen 

siste 5 år, er kontakten fordelt på flere aktører (ordfører, teknisk sjef / avdeling, næringssjef / 

avdeling, landbrukssjef / avdeling). Materialet forteller ikke om en dedikert førstelinjetjeneste i fysisk 

forstand (dv en skranke å henvende seg til) i dag i kommunesektoren i Hedmark, men snarere at det 

er et korps av aktører som kontaktes. 

8. Mottak, se side 47ff – kort oppsummering: Det samlede inntrykket er at respondentene stort sett gir 

rimelig gode skår til kommunenes mottak. Det er allikevel samlet et forbedringspotensial – flere må 

bli mer fornøyd med måten de blir tatt imot på – det kreves bedre virkemidler, bedre innsikt i 

næringslivets behov og bedre forståelse for hvor bedriftene kan finne anna hjelp 

(henvisningsfunksjonen). 

9. Forventinger, se side 53ff – kort oppsummering: Bedriftenes forventinger til økonomisk støtte 

kommer klart til uttrykk i materialet. Forventinger om politisk støtte er ikke et utbredt motiv for 

kontakt med kommunen, heller ikke om å komme i kontakt med næringsforum og lignende gjennom 

kommunene. For de øvrige oppgavene som henvisningsfunksjonen, veiledning og prosedyreavklaring 

– er forventningene sprikende, og varierer ikke vesentlig regionene i mellom. 

10. Tilfredshet, se side 55ff – kort oppsummering: Bedriftene rapporterer at de gjennomgående ikke får 

sine forventninger til økonomisk støtte innfridd. Mer overraskende er det at det er lavt skår på 

innfridde forventinger til råd og veiledning (67% fikk forventingen bare i noen grad eller ikke 

innfridd) og  avklaring av prosedyrer / tillatelser (76% % fikk forventingen bare i noen grad eller ikke 

innfridd). Her er et åpenbart forbedringspotensial i de kommunale tjenestene. 

11. Etableringsfaktorer, se side 59ff – kort oppsummering: “Hjemkommune” skårer høyt som årsak til 

etablering i kommunen, og høyest for distriktsregioner. Tilgang til stabil arbeidskraft skårer også 

høyt, med unntak av Hamarregionen.  Godt næringsmiljø og etableringspolitikk skårer høyt som 

etableringsårsak hos de nordlige regionene i fylket, men lavere jo mer sentrale de er. Avgiftsnivå, 

næringsareal/-lokaler, kultur og fritidstilbud skårer lavt. Nærhet til FoU-miljøer skårer absolutt lavest 

som viktig for etableringen.  

12. Henvendelse, se side 62ff – kort oppsummering: Ca 1/5-del av aktørene mener at man ikke vet hvem 

man skal henvende seg til i det kommunale apparatet. Det er store regionale variasjoner her. 1/3-del 
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av respondentene i Hamarregionen vet ikke hvor man skal henvende seg.  I Fjellregionen er aktørene 

godt kjent med hvor man skal henvende seg i apparatet – kun 7% sier de ikke vet hvor. 

13. Forbedring, se side 62ff – kort oppsummering: Forbedring av førstelinjetjeneste i form av ett 

kontaktpunkt inn i kommunene kommer høyt opp område respondentene mener skal prioriteres - 

det er nummer 4 på en liste av til sammen 17 forbedringsområder respondentene er bedt om å 

prioritere. Gjennomgående og forut for ”ett kontaktpunkt”, etterspørres bedre forståelse for 

næringslivets behov, bedre kompetanse og serviceinnstilling og kortere saksbehandlingstid. 

14. Førstelinje, se side 74ff – kort oppsummering: Om lag 1/3-del av respondentene mener kommunen, 

eventuelt kommunalt eller flerkommunalt næringsutviklingsselskap, er første kontaktpunkt når det 

søkes råd eller støtte til etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften. De resterende mener 

første kontaktpunkt er avhengig av hva slags type utviklingsprosjekt det er snakk om.  

15. Parallell undersøkelse av kommunal sjølinnsikt, se side  76f – kort oppsummering: Det er gjennomført 

en parallell undersøkelse hos kommunene hvor kommunene er stilt de samme spørsmål som 

bedriftene er gitt, men med følgende vri: ”Hva forventer kommunen at bedriftene vil svare på 

følgende spørsmål om det kommunale næringsapparatet: (spørsmålene til bedriftene)”. I tillegg er 

kommunene spurt om hva de mener bør forbedres i måten apparatet opererer på.  

16. Kommunal sjølinnsikt, om mottaket - se side 78ff – kort oppsummering. Kommunene forventer at 

bedriftene opplever å bli tatt godt imot - - og dette stemmer rimelig godt overens med hva 

bedriftene selv sier. 

17. Kommunal sjølinnsikt, om forventninger og tilfredshet - se side 82ff – kort oppsummering. 

Kommunene forventer at bedriftene er ute etter økonomisk støtte, og dette er i rimelig 

overensstemmelse med hva bedriftene selv gir uttrykk for. Kommunene tror bedriftene mener at 

disse forventningene bare i liten grad blir innfridd, noe som er i god overensstemmelse med hva 

bedriftene selv rapporterer.  Kommunene mener bedriftene forventer veiledning og råd, avklaringer 

av prosedyrer, bli henvist til rette vedkommende osv. Kommunene forventer kritikk på disse 

basisområdene, noe de også får fra bedriftene. Gjennomgående kan man si at det er rom for 

forbedring her, noe bedrifter og kommuner synes å være enige om, dog med to unntak: Bedriftene 

er ikke fornøyd med henvisningsfunksjonen og de forventer ikke, som kommunene selv, at 

kommunene skal være en koblingssentral mellom næringsdrivende.  

18. Kommunal sjølinnsikt, om kontaktpunkt i kommunen - se side 89ff – kort oppsummering: 

Kommunene undervurderer hvor mange bedrifter som ikke vet hvor man skal henvende seg – dog er 

det her regionale unntak (i Fjellregionen er det ingen uoverensstemmelse mellom bedrifter og 

kommuner her). 

19. Kommunal sjølinnsikt, om forbedringer -  se side 90ff – kort oppsummering:  Bedriftene ønsker i 

større grad enn kommunene at kortere saksbehandlingstid, kompetanse / bransjekunnskap / 

kunnskap om næringslivets behov og  serviceinnstilling  skal prioriteres som forbedringsområde. 

Derimot mener det ikke som kommunen at kommunen som koblingssentral for næringsdrivende i 

kommunen skal prioriteres. 
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20. Kommunal sjølinnsikt, om etableringsfaktorer - se side 97ff – kort oppsummerin: Kommunene legger 

større vekt på ”ett kontaktpunkt”, næringsareal, nærhet til FoU-miljø, nærhet til sentrale markeder 

og nivå på kommunale avgifter enn bedriftene.  

  



18 
 

1. Innledning 

Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Mat- og landbruksdepartementet 

og Nærings- og handelsdepartementet har gått sammen for å styrke arbeidet i de ulike kommunene 

angående entreprenørskap og småskala næringsutvikling. Arbeidet tar utgangspunkt i et behov for et 

lokalt apparat som kan være pådrivere for entreprenørskap og mobilisering nedenfra, og her skal 

kommunen som førstelinje i næringsutvikling være et redskap for å realisere økt småskala 

næringsutvikling (St.meld.nr.25 2008-2009). Dette arbeidet skal realiseres på tre områder:  

 førstelinje for næringsservice,  

 som koplingstjenester til andre aktører (henvisnings- og koblingsfunksjon) og  

 mobilisere lokale næringsaktører   

Fra politisk hold har det de siste årene blitt fokusert sterkere på kommunens rolle i næringsutvikling. Et 

utgangspunkt er at regjeringen ønsker å ivareta og styrke kommunens posisjon som utvikler, og endre 

det ”tradisjonelle” mønstret hvor kommunen utelukkende fungerer som tjenesteyter. Det andre 

utgangspunktet er en tro på at utvikling støttes og tilrettelegges best av aktører og institusjoner som 

sitter nærmest de aktørene som skal skape denne utviklingen. I et slikt bilde har det blitt sett på som 

viktig å styrke kommunen som førstelinje for næringsutvikling. Et tredje utgangspunkt for denne 

satsingen er en styringsideologi som baserer seg på at henvendelser fra brukere skal kunne håndteres fra 

et prinsipp hvor ”en-dør” er en tilstrekkelig kanal inn til et komplekst og sammensatt 

virkemiddelapparat. I tråd med denne ideologien skal henvendelser og forespørsler bevares gjennom 

utvikling av en form for avanserte ”servicesenter” hvor initiativ, ønsker og behov skal kunne ivaretas på 

en effektiv og faglig tilfredsstillende måte. Målsettingen er at det skal være tydelig og klart til hvilket 

organ, etat eller avdeling bedrifter og nyetablerere skal henvende seg til i næringsutviklingsspørsmål.  

Kommunen som førstelinje i næringsutvikling i Hedmark er ikke oppstått i et vakuum. Denne satsingen er 

omringet av et institusjonelt rammeverk med føringer fra nasjonalt nivå. Politikken på feltet kommer 

tydelig fram i Stortingsmeldingen om lokal vekstkraft og framtidstro fra kommunal og 

regionaldepartementet (St.meld. nr.25 2008-2009). Denne satsingen kan med utgangspunkt i 

regionalmeldingen betraktes fra minst to posisjoner. Den ene handler om at kommunene skal skyves 

fram i arbeidet med næringsutvikling og at dette kan bringe mer styrke og kraft inn i lokalt 

næringsutviklingsarbeid basert på troen på kommunene som utviklere. Men også at en slik satsing er 

uttrykk for en styringsideologi som setter geografisk nærhet mellom tilrettelegger for næringsutvikling 

og næringsutøveren høyt. Den andre posisjonen handler om maktforholdene i denne politikken og 

viktigheten av å se nærmere etter hvorvidt ideologien bringer med seg ressurser som kan realisere en 

faktisk styrking av kommunens posisjon i næringsutviklingsarbeidet. Foreløpig er vel forholdet mellom 

”ansvarliggjøringen” og ressurser i beste fall et uavklart spørsmål basert på en situasjon hvor 

kommunene får mer og mer ansvar, men at det i liten grad følger med ressurser som kan realisere 

positive effekter av ansvaret. En slik situasjonsbeskrivelse er ikke så veldig ulik innføringen av 
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ansvarsreformen fra 2003 hvor regionene fikk det formelle ansvaret for regional utvikling, uten at det 

fulgte med tilstrekkelige ressurser for å ivareta en slik formell utviklingsposisjon. Resultatet ble et reelt 

vakuum mellom ansvar og ressurser for fylkeskommunen som regional utvikler. Poenget er at dersom en 

satsing på kommunen som førstelinje for næringsutvikling skal realiseres, er kommunene avhengig av at 

ressurser følger med ansvaret de har fått overført fra myndighetene. 

1.1 Prosjektet i Hedmark og oppdraget 

Det er etablert et prosjekt for å utvikle førstelinjetjenesten for næringslivet i kommuner i Hedmark; 

”Kommunen som førstelinje for næringsutvikling”. Målet er å øke kommunene sin bevissthet og 

kompetanse om småskala næringsutvikling.  

Med førstelinjetjenesten menes det første kontaktpunktet for bedrifter som er under planlegging og 

oppstart, og for eksisterende bedrifter.   

For å måle bedriftene i Hedmark sin erfaring med og synspunkter på kommunen særlig og apparatet (se 

under) generelt som aktører i næringsutvikling, har Hedmark fylkeskommune gitt Østlandsforskning i 

oppdrag å utarbeide en spørreundersøkelse til bedrifter i regionen.  

Oppdragsgiver har spesielt bedt om at tallmateriale brekkes ned til kommunenivå. Det er gjennomført i 

den grad det er meningsfylt for de forskjellige spørsmålene som behandles. I de tilfellene materialet er 

brukket ned til kommunenivå er det gjort oppmerksom på at utvalget på et såpass detaljert nivå IKKE må 

oppfattes som representativt fordi antallet enheter (respondenter og bedrifter) her generelt sett er for 

lite.  På kommunenivå må tallene gjennomgående kun tas som uttrykk for hva respondentene mener. 

1.2 ”Apparatet” 

Hjelpe- / veiledningsapparatet for næringsutvikling har aktører på alle forvaltningsnivå. På kommunalt 

nivå kan aktørene være plassert i kommuneorganisasjonen, eller i et kommunalt eller interkommunalt 

selskap som opererer på vegne eller som et supplement til kommunen. I tillegg til offentlige aktører kan 

en kommune eller flere kommuner gå sammen om et næringsutviklingsselskap, en næringshage el. I 

tillegg til dette finnes rene private aktører, enten konsulent(er) som arbeider dedikert med 

næringsutvikling, bedriftsetablering, –utvikling, -veiledning og lignende, eller som har dette som en del 

av sin virksomhet ut fra gitte faglige profesjoner (som banker, advokater, revisorer osv).  

Hele dette konglomeratet omtales i det følgende som ”apparatet”. Prosjektet som har gitt mandatet til 

denne undersøkelsen, kan sies å bestå i å utvikle en førstelinjetjeneste for apparatet – dog i første rekke 

for den offentlige delen av apparatet. Delvis skjer det som en institusjonell utvikling hvor lokale 

myndigheter regulerer saksgang og virkemidler slik at de som kommer til førstelinja blir geleidet 

gjennom apparatet i henhold til behov og muligheter. Delvis skjer det som en tilbudsutvikling der de 

aktører som ikke er del av den offentlige delen av det lokale apparatet kan koble seg på og bruke 

førstelinja som et ledd i å løse egen funksjon. Således vil en førstelinje ha kontakter med bedrifter og 
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etablerere som både kan betraktes som kunder og brukere – avhengig av hvor i apparatet 

vedkommende befinner seg til enhver tid.  
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2. Utforming av undersøkelsen 

Undersøkelsen faller i to hoveddeler : 

 En brukerundersøkelse blant bedrifter i Hedmark (brukerundersøkelsen) 

 En undersøkelse blant kommunene om hva de tror bedriftene mener om de kommunale 

tjenestene (kommuneundersøkelsen) 

De to undersøkelsene er gjennomført parallelt.  

Brukerundersøkelsen rapporteres først, deretter kommuneundersøkelsen, og avslutningsvis drøfting og 

konklusjoner.  

2.1 Rekruttering av utvalg 

Brukerundersøkelsen ble gjennomført som en webbasert spørreundersøkelse basert på e-postlister.  

2.1.1 Register over etablerte bedrifter og bedrifter under etablering 

E-postlister ble hentet fra Brønnøysundregisteret. Dette registeret har i utgangspunktet ikke-komplette  

epostopplysninger til bedriftskontakter i noen tilfeller til personer i andre til bedriftsepost.  Av 4723 

bedrifter med 100.000 kroner eller mer i omsetning i registeret for Hedmark (april 2009) var 1176 

registrert med e-postadresse – altså 25%. Registeret har opplysninger for bedrifter som er pliktige til å 

levere regnskap. Bedrifter som ble etablert senest i 2007 skal ha levert sitt første regnskap innen april 

2009. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å tro at det er en systematisk skjevfordeling mellom 

bedriftstype som har og ikke har registrert epost i registeret, og at de 1176 bedriftene er representative 

for hele bedriftsbestanden i Hedmark.  

Av 1176 epostadresser var 84% korrekte – resterende ikke gyldige eller ikke lenger gyldige. Disse ble tatt 

ut av utvalget og ikke fulgt opp videre. Det er i utgangspunktet ingen grunn til å tro at adresser som ble 

droppet hadde en systematisk skjevfordeling, og at dette ikke vesentlig svekket representativiteten for 

bestanden for Hedmark.  

Epostlisten ble så supplert med epost til 25 nyetablerte bedrifter i 2008 – hentet fra Innovasjon Norges 

sine oversikter over nyetableringer. Det ble gjort et tilfeldig utvalg blant de bedriftene som har 

opplysninger om epostadresser fra dette registeret.  

Det er rimelig å legge til grunn at dette utvalget av inviterte respondenter avspeiler bedriftsprofilen i 

Hedmark, både med bransje og størrelsesfordeling – og også mht etableringstidspunkt, 

lokaliseringstidspunkt, engasjement i utviklingsprosesser, kontaktfrekvenser med kommunen etc.  

Det kom inn 367 svar fra disse invitasjonslistene etter til sammen 2 purringer.  
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2.1.2 Supplering av bedrifter fra mindre kommuner 

Denne listen ble så vurdert fra et lokaliseringsperspektiv. For å imøtekomme et ønske fra kommunene 

om å få inn flere bedrifter fra de dårligst representerte kommunene, ble kommuner invitert til å sende 

inn supplerende adresser basert på egne registre over næringslivet i kommunen. Ytterligere 247 

bedrifter fra 9 mindre kommuner (Os, Folldal, Alvdal, Våler, Engerdal, Nord-Odal, Stor-Elvdal, Tolga og 

Rendalen) ble gjennom denne prosedyren invitert til å delta i undersøkelsen.  

Fra denne lista besvarte 99 skjemaet etter 2 purringer. 

2.1.3 Samlet antall respondenter 

35 av svarene måtte av ulike grunner forkastes, slik at det samlede antall respondenter som inngår i 

undersøkelsen er 431. Som vist i neste kapittel representerer disse respondentene ca 520 bedrifter.  

Mottakerne av invitasjonen til å delta i undersøkelsen var representanter for bedrifter som fordelte seg 

slik på funksjoner (N=363): 

 Styreleder 18% av respondentene 

 Styremedlem 7% av respondentene 

 Daglig leder 65% av respondentene 

 Andre funksjoner 10% av respondentene 

2.2 Om utvalget 

Vi legger til grunn at det er ikke er en systematisk skjevhet i hvilke bedrifter som har oppgitt 

epostadresse til de forskjellige registre som er brukt for trekke et utvalg. Utvalget av bedrifter som 

mottok invitasjonen kan betraktes som et tilfeldig utvalg fra Brønnøysundregisterets vedkommende, og 

det samme gjelder utvalget fra nyetableringsregisteret og supplering fra de mindre kommunenes egne 

oversikter. Vi legger videre til grunn at det er tilfeldig hvilke bedrifter som i registrene hadde 

epostadresser som var ”gode” og hvilke som ikke var det – slik at frafallet av adressetekniske årsaker var 

tilfeldig og i seg selv ikke introduserte nye systematiske skjevheter i materialet. 

Derimot er det gjennom suppleringsprosedyren i forhold til mindre kommuner introdusert en viss 

skjevhet i materialet, med en forfordeling av de store kommunene. Det betyr at synspunkter fra 

respondenter fra de mindre kommunene er bedre representert i materialet enn deres forholdsmessige 

antall i hele bestanden skulle tilsi. Dette er en skjevhet som ikke er et vesentlig problem i denne 

undersøkelsen ettersom den ikke er ute etter å måle territorielle variasjoner i Hedmark, men snarere 

situasjonen i forskjellige regioner og kommuner innenfor fylket.   

Selve metoden for å samle inn data har et innslag av å sitte igjen med et selvrekruttert utvalg. Riktignok 

kan utvalget som er invitert til å svare ses på som tilfeldig i forhold til hele bestanden, men vi kan ikke 

anta at det er tilfeldig hvem som svarer.  Vi må anta at det er respondenter med motivasjon som tar seg 



23 
 

tid til å svare, og viktigste motivasjonsfaktorer kan antas å være generelt engasjement for lokal 

næringsutvikling, relativt ferske erfaringer – positive eller negative, etc . Dette betyr i sin tur at 

respondentmassen får et preg av å være selvrekruttert på basis av et tilfeldig invitasjonsutvalg, og hvor 

respondenter som har en eller annen form for aktivt eller nylig aktivisert forhold til apparatet er 

overrepresentert.  Det er lite vi kan gjøre for å kompensere for dette, annet enn å ta det med i 

vurderingen av tallmaterialet i de forskjellige henseender vi bruker det. 

Utvalget er om lag 1/10 av antallet registrerte bedrifter i Hedmark i Brønnøysundregisteret – noe som i 

utgangspunktet gir rimelig godt grunnlag for å gjøre vurderinger som er representative for hele 

bedriftsbestanden. Det vil også gjelde for en nedbrekking av utvalget til næringsregionnivå (se under), 

noe som medfører en oppstykking av materialet i 4 om lag like store deler.  Derimot vil det ikke kunne 

brekkes ned til de 22 kommunene i Hedmark med bibehold av krav om representativitet. 

2.3 Prosentuering av frekvenser 

Såkalt frekvensfordeling er en opptelling av antall svar på et spørsmål fra forskjellige respondentgrupper. 

Svar kan angis som antall svar (Antall) eller som an andel av svarene etter en nærmere gruppering, og da 

brukes gjerne prosentandeler (Andel). Prosentuering har den fordel at den angir relative størrelser 

mellom svargrupper som – hvis det er grunnlag for det i datamaterialet – kan anvendes til å gi et bilde av 

en situasjon ut over det faktiske antall svar det bygger på. Når det blir relativt få svar fra en gruppe vi vet 

er stor, og som vi ikke har mye forkunnskap om, blir det problematisk å bruke prosentuering av 

frekvenser slik.  

Et eksempel er når vi skal brekke de 431 respondentene ned på kommunenivå.  Det er innhentet svar fra 

431 representanter for bedrifter i Hedmark. Vi ser at når dette skal fordeles på 23 kategorier – de 22 

kommunene i Hedmark og en kategori ”ukjent lokalisering” – så vil det for enkelte kommuner bli svært få 

respondenter (Se Tabell 1, side 26): 

 Sør-Odal med 6 

 OS med 6 

 Våler med 8 

 Åmot med 10 osv. 

Lite antall respondenter gjør det lite meningsfylt å operere med prosentuering av frekvenser. Har man 

eksempelvis 10 respondenter og det kommer til 2 til, øker gruppen relativt svært betydelig – med 

utgangspunkt i 10, en økning på 20%. Selv med utgangpunkt i 20, er det en økning på 10%. Når vi i tillegg 

vet at den andelen av bedrifter som er inkludert i respondentene er en liten andel av bedriftene i – i 

dette tilfellet – kommunen, er det vesentlig mer informasjon i å oppgi antall respondenter enn andel av 

alle svar.  
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2.4 Hensyn til identifisering av enkeltobjekter 

Blir antallet bedrifter i en gruppering svært lite – 3 eller mindre – tilkommer det også hensyn til 

personvern og anonymitet.  Dette i tråd med den praksis SSB bruker for å ivareta slike hensyn til ikke å 

kunne identifisere enheter på individnivå.  

2.5 Næringsregionaliseringen 

Vi har i flere tilfeller brukket data ned til næringsregionnivå. Det er da brukt en næringsregionaliseringen 

som fylkeskommunen bruker:  

21. Fjellregionen: Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset. 

22. Sør-Østerdalsregionen: Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot. 

23. Glåmdalsregionen: Eidskog, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes. 

24. Hamarregionen: Hamar, Løten, Ringsaker, Stange. 

Næringsregioner er et begrep som benyttes av blant annet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

for å analysere og sammenligne næringslivet.  Denne regionaliseringen er i hovedsak basert på de 

politiske enhetene for interkommunalt samarbeid i interkommunale regionråd. For Hedmarks 

vedkommende er dette tilfelle, og de fire regionene med egne regionråd er Fjellregionen, Sør-

Østerdalsregionen, Hamarregionen og Glåmdalsregionen . 

Denne regionaliseringen gir et godt grunnlag for å belyse næringsliv i den enkelte regionen. Herunder 

hører å identifisere faktorer som er viktige for næringsutviklingen og for å vite hvor man står i forhold til 

andre regioner det er naturlig å sammenligne seg med, og lære av hverandre. 

NHO benytter denne regionaliseringen i sine årlige Nærings-NM-anayser – se http://naringsnm.nho.no/. 

2.6 Spørreskjema 

Spørreskjema besto av til sammen 26 spørsmål om bedriftenes etablering og lokalisering, størrelse, 

erfaring med kontakt med apparatet, og deres synspunkt på forbedringsbehov.   

Avhengig av om respondentene i løpet av siste 5 år har hatt kontakt med apparatet, og om denne 

kontakten omfattet kontakt med den offentlige delen av apparatet på lokalnivået, kunne respondentene 

bli bedt om å svare på fra 17 til 26 spørsmål.  

Alle spørsmål var mer prekatogoriserte svaralternativer med mulighet for å utdype eller legge til nye 

alternativer i egne kommentarfelt.   

Spørreskjema er vedlagt rapporten. 

  



25 
 

3. Respondenter – samlet og fordeling på kommunene og 

næringsregioner 

3.1 Respondenter og representativitet 

Hovedinnhold i dette avsnittet 

 Til sammen 431 respondenter svarte på undersøkelsen, og disse representerer til sammen 523 

bedrifter.  

 Materialet er godt nok til å gi en representativ avspeiling av situasjonen på regionnivå 

 På kommunenivå har materialet for flere kommuners vedkommende ikke tilstrekkelig med 

respondenter til å presentere data som representative. 

 For de fleste spørsmål er det ingen grunn til å forvente at det vil være relevant variasjon 

kommuner i mellom. 

 Regionaliseringen av data fanger opp de viktigste forskjellene i næringsstruktur innad i Hedmark. 

  Det er kun for spørsmål som dreier seg om konkrete erfaringer ("hvem kontaktet bedriften i så 

og så kommune etc)med gitte kommunale apparat at tallmaterialet er lite representativt – dette 

blir kommentert i de enkelte tabeller på kommunenivå det gjelder.   

Til sammen ble det innhentet svar fra 431 bedrifter i Hedmark. Fordeling av respondenter på 

kommunene i Hedmark er visst i tabellen.  
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Tabell 1: Respondenter i undersøkelsen - kommunefordelt. 

I hvilken kommune i Hedmark 
ligger bedriften(e) du svarer for?  

Svarer kun for en 
bedrift 

Svarer for flere 
bedrifter i samme 

kommune: 

Henvendelsen 
berører bedrifter i 
flere kommuner: 

Sum 

Ukjent 9 1 1 11 

Alvdal 19 0 0 19 

Eidskog 14 2 1 17 

Elverum 21 7 1 29 

Engerdal 17 4 0 21 

Folldal 13 1 0 14 

Grue 14 2 0 16 

Hamar 64 8 1 73 

Kongsvinger 28 1 0 29 

Løten 13 2 1 16 

Nord-Odal 10 0 1 11 

Os 6 0 0 6 

Rendalen 15 1 0 16 

Ringsaker 35 3 3 41 

Stange 12 3 0 15 

Stor-Elvdal 11 2 0 13 

Sør-Odal 6 0 0 6 

Tolga 13 0 1 14 

Trysil 16 1 0 17 

Tynset 15 2 0 17 

Våler 7 1 0 8 

Åmot 8 1 1 10 

Åsnes 12 0 0 12 

Sum 378 42 11 431 

 

431 representanter for bedrifter i Hedmark. Når dette skal fordeles på 23 kategorier – hvorav de 22 

kommunene i Hedmark – så vil det for enkelte kommuner bli svært få respondenter – se metodekapittel.  

 88% eller 378 av respondentene svarer for kun en bedrift, 

  10% eller 42 for mer enn en bedrift i en og samme kommune,  

 3% representerer med bedrifter i mer enn en kommune, men disse er bedt om å svare på 

spørsmål med utgangspunkt i den kommunen de er tilordnet i lista. 

10% av respondentene representerer altså mer enn en bedrift i samme kommune i denne sammenheng. 

Denne respondentgruppen representerer samlet og kommunefordelt et antall bedrifter som vist i neste 

tabell. 

Det betyr at respondentgruppen samlet representerer flere bedrifter enn respondenter, slik det er vist i 

neste tabell.  
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Tabell 2: Antall bedrifter som er inkludert i undersøkelsen - kommunefordelt. 

I hvilken kommune i Hedmark 
ligger bedriften(e) du svarer for? 

Svarer kun for 
en bedrift 

Hvor mange bedrifter i 
samme kommune svarer du 

for? 

Hvor mange bedrifter i 
forskjellige kommuner? 

Sum* 

Ukjent 9 10 1 20 

Alvdal 19 0 0 19 

Eidskog 14 6 1 21 

Elverum 21 18 6 40 

Engerdal 17 6 0 23 

Folldal 13 2 0 15 

Grue 14 6 1 21 

Hamar 64 27 4 92 

Kongsvinger 28 4 1 33 

Løten 13 5 1 19 

Nord-Odal 10 0 1 11 

Os 6 0 0 6 

Rendalen 15 2 1 18 

Ringsaker 35 9 3 45 

Stange 12 6 0 18 

Stor-Elvdal 11 4 0 15 

Sør-Odal 6 0 0 6 

Tolga 13 0 1 14 

Trysil 16 2 0 18 

Tynset 15 5 1 21 

Våler 7 2 1 10 

Åmot 8 5 3 14 

Åsnes 12 0 0 12 

Sum 378 119 26 511* 

 

De 431 respondentene representerer til sammen 523 bedrifter. Respondenter som representerer 

bedrifter i flere kommuner, er spesifikt bedt om å relatere sine erfaringer til en navngitt kommune. Vi 

har i slike tilfeller bedt om at respondenten velger den minste kommunen.  

Antallet bedrifter som står bak den samlede responsen, er et sted mellom 511 (da teller vi kun de som 

har bedrifter i flere kommuner, som 1 for en nærmere spesifisert kommune) og 523 (da teller vi med alle 

bedriftene som respondenter med bedrifter i forskjellige kommuner, representerer).  
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Tabell 3: Respondenter og de bedrifter de rapporterer fra fordelt på næringsregioner i Hedmark. 

 
Respondenter Bedrifter 

Næringsregion i Hedmark Antall Prosent Antall Prosent 

Fjellregionen  86 21% 90 19% 

Sør-Østerdalsregionen 90 21% 108 23% 

Glåmdalsregionen 99 24% 109 23% 

Hamarregionen 145 34% 171 35% 

Sum 420 100% 478 100% 

Mangler opplysning om:  11 
 

33  

 

Antallet respondenter varierer mellom 145 og 86 ved fordeling på næringsregionnivå. Det er et rimelig 

antall respondenter for å se situasjon og trender i materialet – for spørsmålet om representativitet, se 

også metodekapittel. 

Derimot viser Tabell 1 og Tabell 2 at materialet fordelt på kommunenivå gir det gjennomgående såpass 

få respondenter og bedrifter at det må utvises forsiktighet i tolkingen av tallene som representative.  

For flere spørsmål respondentene har besvart har denne svakheten i materialet liten betydning for de 

konklusjoner det er rimelig å trekke fra svarene: Det er liten grunn til å forvente at bedriftenes 

synspunkter på hva som er et godt næringsmiljø, hvilke  tjenester en kommune og et 

næringsutviklingsapparat bør tilby, hvilke tjenester som bør utvikles i apparatet osv varierer mellom 

kommuner.  Det kan tenkes å variere mellom regioner med forskjellig næringsstruktur, men i 

utgangspunktet ikke mellom kommuner innenfor en region. Det er derfor kun spørsmål som relaterer 

seg til konkrete erfaringer med enkeltkommuner som rammes av denne svakheten i materialet. I denne 

undersøkelsen dreier dette seg om konkrete erfaringer med hvor lett det er å finne fram til rette 

vedkommende hos en kommune, hvordan bedriftene ble mottatt, og av hvem. I de aktuelle tilfellene er 

dette kommentert.  

Spørsmål om hvilke forventinger bedriftene kommer til kommunene med, hvilket utfall det ble av 

kontakten med apparatet (som kan omfatte flere nivåer), hvilke tjenester de mener er viktige og hvordan 

apparatet bør videreutvikles vil ikke henge sammen med tilhørighet i en gitt kommune.  Regionnivået vil 

derfor være relevant for alle kommuner i regionen.  

3.2 Bedrift som tilleggsnæring til gårdsbruk 

Hovedinnhold i dette avsnittet: 

 Bedrifter som drives som tilleggsnæring til gårdbruk utgjør ca 10% av alle bedrifter i 

undersøkelsen. 

 Antallet fordeler seg rimelig likt på regionene, men utgjør andelsmessig mest i Fjellregionen 

(16%) og minst i Hamarregionen (8%) 

 Med unntak av Fjellregionene er det lite grunn til å følge opp dette som en spesiell gruppe 
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Med noe varierende gyldighet næringsregionene i mellom, så er næringsgrunnlaget preget av 

gårdsenheter. Disse er igjen til dels preget av et mangesysleri  og flerinntektshusholdninger i Hedmark 

(Arnesen og Mønness 2007). Det er trolig at særlig denne gruppen har kontakt mot landbrukskontoret, 

og at erfaringer med dette som næringsutviklingsagent er særlig relevant å etterspørre fra dette 

segmentet. Så, hvor stor andel av ”våre” respondenter driver eller søker å etablere virksomhet som 

tilleggsnæring til gårdsdrift?   

Tabell 4: Regionfordeling av bedrifter som tilleggsnæring til gårdsdrift (N=360) 

 Drives som tilleggsnæring til gardsbruk? 

 Ja Nei Sum 

Fjellregionen 11 58 69 

Sør-Østerdalsregionen 8 70 78 

Glåmdalsregionen 8 81 89 

Hamarregionen 9 115 124 

Sum 36 324 360 

 

Totalt utgjør bedrifter som tilleggsnæring til gårdsdrift ca 1/10 av respondentmassen. Det er om lag like 

mange respondenter av denne typen i alle regioner, mens de andelsmessig utgjør fra 8% til 16% i de 

enkelte regionene. Antall respondenter her er såpass få at det gjennomgående gir lite mening i å 

definere dem som en undergruppe som kan splittes opp under regionnivå.  

For Fjellregionen utgjør de vel 16% av respondentene, og særlig her kan det være av interesse å se 

nærmere på gruppen i senere drøftinger. 

3.3 Størrelsesfordeling på bedriftene i undersøkelsen 

Hovedinnhold i dette avsnittet: 

 Utvalget er godt representert med bedrifter med forskjellig størrelse målt i antall årsverk i 2008. 

 Til sammen ¾-deler av respondentene representerer bedrifter med 9 ansatteårsverk eller mindre i 

2008. Dette er en type bedrifter som gjerne er målgruppen for kommunalt 

næringsutviklingsarbeid. Utvalget er således godt tilpasset utviklingsprosjektets målgruppe. 

 Det er ingen vesentlige forskjeller i størrelsesfordelingen regionene i mellom 

 Samlet antall ansatte årsverk er også vist på kommunenivå.  

Det er rimelig å tro at bedrifter høster forskjellig erfaring, har forskjellige behov og blir behandlet 

forskjellig basert på størrelse. Det er derfor interessant å se på hvilken størrelsesfordeling bedriftene i 

utvalget har.  

Påfølgende figur viser fordeling av de bedriftene respondentene rapporterer for fordelt på størrelse etter 

antall årsverk i 2008.  
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Figur 1: Fordeling av bedrifter som respondentene rapporterer fra etter størrelseskategorier (antall årsverk i 
2008) for alle bedrifter. Antall respondenter på venstre y-akse med tilhørende stolpegrafikk, og prosentandel av 
respondentene på venstre y-akse. (N=431 respondenter for til sammen 511 bedrifter - enkelte respondenter 
rapporterer fra mer enn en bedrift i samme kommune og dette er da en samlet registrering).  

I underkant av 25% av respondentene har ingen ansatte, og om lag 25% av respondentene med 

ansatteårsverk rapporterer fra bedrifter som har 2 årsverk eller mindre i 2008. Ytterligere 25% har mer 

enn 2 eller ikke mer enn 9 ansatteårsverk i  2008.  

Det er ingen vesentlige forskjeller i størrelsesfordelingen næringsregionene imellom (mens 

gjennomsnittsstørrelsen varierer noe).   Glåmdalsregionen skiller seg noe ut og har en større antall 

respondenter med rundt 10 ansatteårsverk som rapporteringsgrunnlag, og et mindre antall store 

bedrifter. Men for alle regioner kan det gi antallsmessig mening å operere med de fire 

størrelsesgrupperingene, samtidig som det ikke er åpenbare grunner til å forvente forskjeller mellom 

regionene. 

Tabell  5 og Tabell 6 viser hhv antallet ansatteårsverk som samlet  inngår i utvalget fordelt på region og 

på kommuner. Gjennomsnittsstørrelsen (husk at her vil en stør bedrift telle forholdsvis tungt) på 

regionnivå viser at Hamarregionen skiller seg ut med en større gjennomsnittsstørrelse, mens de øvrige 

regionene har en rimelig lik gjennomsnittsstørrelse i utvalget.  

 

Ca 220 eller ½-parten av respondentene 

har 2 årsverk eller mindre   

Ca 100 eller ¼-part av respondentene har 

mer enn 2 årsverk og ikke mer enn 9   
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Tabell  5: Regionfordeling av antall ansatteårsverk som tilordnes hver region. Tabellen viser også 
gjennomsnittsstørrelsen i utvalget. (N=420) 

Samlet antall årsverk siste år 

  Gjennomsnitt Sum 

Fjellregionen 7 600 

Sør-Østerdalsregionen 9 812 

Glåmdalsregionen 9 866 

Hamarregionen 12 1790 

 

Tabell 6: Kommunefordelt størrelsesfordeling av bedrifter i utvalget (N=420) 

Samlet antall årsverk siste år 

  Sum 

Alvdal 204,5 

Eidskog 196,0 

Elverum 396,5 

Engerdal 62,6 

Folldal 65,0 

Grue 60,6 

Hamar 694,6 

Kongsvinger 367,2 

Løten 97,0 

Nord-Odal 79,0 

Os 17,3 

Rendalen 66,6 

Ringsaker 780,7 

Stange 218,0 

Stor-Elvdal 98,8 

Sør-Odal 64,0 

Tolga 62,0 

Trysil 179,5 

Tynset 185,0 

Våler 34,5 

Åmot 74,9 

Åsnes 65,0 

   

Samlet antall ansatteårsverk på kommunenivå avspeiler en fordeling som i all hovedsak følger 

fordelingen vist i Tabell 2 – antall bedrifter som er inkludert i undersøkelsen. Ett unntak er Sør-Odal, som 
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på tross av å ha få bedrifter med i utvalget, har et antall ansatteårsverk representert i utvalget på linje 

med kommuner med dobbelt på mange bedrifter i utvalget. 

3.4 Fordeling på etableringsår 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 Erfaringer med og synspunkter på apparatet kan variere med hvor lenge bedriftene har vært 

drevet 

 Utvalget fordeler seg med en halvpart etablert tidligere enn 1996, og en halvpart deretter.  

 Om lag 1/5-del av bedriftene er etablert i perioden 2002 – dd.  

 Fordelingen av etableringsår er vist på regionnivå 

 Kommunefordeling har her liten relevans 

Bedriftene som er representert i undersøkelsen har vært operative i ymse tidslenger. Det kan være 

grunn til å tro at erfaringer med næringsutviklingsapparatet vil kunne variere med hvor lengde en bedrift 

har vært i drift. Neste figur gir et bilde av hvordan etableringsår fordeler seg i respondentmassen (her 

begrenset til en bedrift prr respondent): 

 

 

Figur 2: Fordeling av bedriftene i undersøkelsen etter årstall for etablering av bedriften. N=331 – vi mangler 
opplysninger om etableringsår fra ca 20% eller 100 av respondentene. 

 

50% ble etablert før 1997 

20% ble etablert før 1997-2001 

30% ble etablert før 2002-dd 
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Ca 30% av bedriftene ble etablert i 2002 eller senere, og 20% av bedriftene ble etablert i persioden 1996 

- 2001. 50% av bedriftene er  etablert før 1996. 

I analysene vil gruppen ”siste 5 år” være behandlet i forhold til erfaringer disse bedrift har høstet i sin  

kontakt med apparatet  (se side 37). Som figuren tilsier er ca 25% av bedriftene respondentene 

representerer etablert 2002 eller senere, og denne gruppen vil vi fokusere på gjennom analysen og i 

drøftingene.  

 

(Prosent av bedriftene I regionen) 

Figur 3: Etableringsår etter 1945 for bedriftene i undersøkelsen fordelt på næringsregioner i Hedmark. 
Horisontale akser viser %-andel av bedriftene i hver region, og vertikal akser viser etableringsår for bedriftene.  
Det er angitt en normalfordelingskurve for hver region. Som formen på normalfordelingskurven viser (rød linje), 
er det en rimelig likeartet fordeling i regionene. (N=331)  

Det er liten forskjell mellom næringsregionene i profilen for etableringsår blant respondentbedriftene, se 

figuren over. 

Det har ikke relevant å bryte disse tallene ned til kommunenivå.  

3.5 Fordeling av bedriftene på bransje 

Hovedinnholdet i avsnittet: 
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 respondentprofilen snarere avspeiler interesse for og kanskje utbytte av å ha en lokal / 

kommunal næringsutviklingstjeneste, enn den samlede bransjeprofilen som sådan 

 Fjellregionen er den eneste som skiller seg vesentlig fra de andre – med et større innslag 

primærnæring, mindre innslag bygg og anlegg og eiendomsdrift, -utleie. Forskjellen er imidlertid 

ikke så påfallende at det gir grunnlag for egne tolkingskategorier i materialet. 

Bedriftene fordeler seg på bransjer, slik neste figurer og tabell viser: 

 

Figur 4: Fordeling av antall bedrifter på næringstilhørighet - sammenlikning med alle bedrifter i Hedmark. Pilene 
framhever bransjer som skiller seg vesentlig fra bedriftsprofilen i Hedmark. (N=453 – en respondent kan 
representere mer enn en bedrift, og derfor mer enn en bransje) 

  

Det er forskjell i bransjeprofilen for respondentene og bransjeprofilen for Hedmark. Det er ikke i 

utgangspunktet noe sannsynlig sammenheng mellom en bransjeprofil i et fylke, og bransjeprofilen for 

næringsutviklingsaktivitet. Det er sannsynlig at respondentprofilen snarere avspeiler interesse for og 

kanskje utbytte av å ha en lokal / kommunal næringsutviklingstjeneste, enn den samlede bransjeprofilen 

som sådan – se også metodekapittel. Den typen næringsutvikling som tematiseres i denne 

undersøkelsen appellerer sannsynligvis mer til enkelte segmenter i næringsstrukturen enn andre, og det 

er grunn til å forvente at dette vil avspeiles i den type skjevfordeling som figuren over viser.  

Fordelt på næringsregion i Hedmark er det visse mindre forskjeller i respondentenes bransjeprofil:  
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Tabell 7: Fordeling av bedriftene respondentene representerer på bransje og næringsregion – topp 3 bransjer i 
hver region er markert i rød skrift –Gruppen ”Annet” er holdt utenfor denne rangeringen  (N=453) 

Bransje: 

Næringsregion: 

Fjellregionen 
Sør-Østerdals-

regionen 
Glåmdals-
regionen 

Hamar-regionen 

Primærnæring 17 20 % 12 11 % 8 8 % 14 9 % 

Grus, pukk, sand, bergverk 1 1 % 0 0 % 2 2 % 0 0 % 

Kraft og vannforsynning 1 1 % 1 1 % 0 0 % 2 1 % 

Industriproduksjon 5 6 % 11 10 % 13 12 % 14 9 % 

Bygg og anlegg 6 7 % 18 17 % 11 10 % 19 13 % 

Varehandel, rep. av motorvogner ol 11 13 % 15 14 % 8 8 % 18 12 % 

Hotell og restaurant, reiseliv 16 18 % 19 17 % 10 10 % 5 3 % 

Transport og lager 2 2 % 2 2 % 5 5 % 2 1 % 

Finansiell tjenesteyting 4 5 % 2 2 % 7 7 % 6 4 % 

Personlige tjenester 1 1 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Helse- og sosialtjenester 1 1 % 3 3 % 1 1 % 10 7 % 

Lønnet hjelp i hushold 0 0 % 0 0 % 1 1 % 0 0 % 

Undervisning 3 3 % 1 1 % 4 4 % 8 5 % 

Eiendomsdrifts, utleie 3 3 % 12 11 % 7 7 % 13 9 % 

Annet 16 18 % 13 12 % 28 27 % 41 27 % 

Sum (N=453 bedrifter) 87 100 % 109 100 % 105 100 % 152 100 % 

 

Fjellregionen er den eneste som skiller seg vesentlig fra de andre – med et større innslag primærnæring, 

mindre innslag bygg og anlegg og eiendomsdrift, -utleie. Forskjellen er imidlertid ikke så påfallende at 

det gir grunnlag for egne tolkingskategorier i materialet. 

3.6 Bedrifters flytteatferd 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 De fleste bedriftene blir i den kommunen de etableres i – dvs flytteatferden på tvers av 

kommuner i Hedmark er liten 

 Den flyttingen som skjer – og vi har her registrert hvilken kommune det er flyttet til, men ikke fra 

– skjer som en sentralisering – dvs inn mot sentral region fra perifere 

 Kommunefordeling av tilflyttingsfrekvens er medtatt for å karakterisere respondentmassen 

(snarere enn å utsi noe representativt for næringslivet i kommunen)  

Den langt vanligste situasjonen er at bedrifter etableres og blir værende i samme kommune, slik neste 

figur gir en illustratsjon av:  
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Figur 5: Sammenheng mellom når bedriften ble etablert og når den ble lokalisert i kommunen (N=289). En bedrift 
kan ikke være lokalisert før den ble etablert, derfor er det ingen bedrifter til høyre for diagonalen. Alle bedrifter 
som ligger til venstre for diagonalen har flyttet minst en gang etter etablering. Som figuren illustrerer er det få 
bedrifter i utvalget som har flyttet – dvs ligger til venstre for diagonalen.  

 

Bedriftene i dette utvalget flytter med andre ord ikke mye, men flyttehyppigheten varierer regionene og 

kommunene i mellom: 

Tabell 8: Flyttefrekvensen fordelt på næringsregioner (N=289) 

Næringsregion: 
Har bedriften flyttet mellom kommuner? 

%  av (N=) 
Ja Nei 

Fjellregionen 8 % 92 % 100 %  av  50 

Sør-Østerdalsregionen 15 % 85 % 100 %  av  59 

Glåmdalsregionen 10 % 90 % 100 % av  77 

Hamarregionen 25 % 75 % 100 %  av 103 

Samlet: 16 % 84 % 100 % 

Sum N= 47 242 289 

 

16% av bedriftene i den samlede respondentmassen har flyttet til kommunen fra etableringskommunen. 

Tilflyttingsfrekvensen er klart størst til de sentrale regionene relativt til utkantregioner – forskjellen 
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mellom Hamarregionen og Fjellregionen er markant. Dataene viser også – ikke overraskende – at 

bedrifter som er etablert som tilleggsnæring til gårdsbruk, flytter ikke. 

For Fjellregionen er arbeid med å tiltrekke seg allerede etablerte bedrifter åpenbart tungt, og stimulering 

til etablerervirksomhet og videreutvikling av bedrifter en mer nærliggende utviklingsstrategi. Mer 

sentrale regioner kan i større grad gripe til begge strategier. 

 Fordelt på kommuner, er tilflyttingsfrekvensene som vist i neste tabell. Vi understreker at tallene på 

kommunenivå neppe er representative for næringslivet i kommunen, men kan allikevel gi et innblikk i 

sammensetningen av utvalget i undersøkelsen. Tabellen kan derfor gi et innblikk i respondentmengden, 

og er nyttig i vurdering av resultatene. 

3.7 Andel som har brukt hjelpeapparatet 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 Av 339 respondenter, har 166 – eller 49% vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 5 år. 

Tabell 9: Kommunefordelte tilflyttingsfrekvenser – ordnet etter avtakende forholdstall mellom de av 
respondentene som har flyttet til kommunen, over de som etablerte bedriften i kommunen. N=289. 

Har bedriften flyttet til kommunen fra andre kommuner?   Ja Nei  

Stor-Elvdal 5 6 83 % 

Løten 4 9 44 % 

Ringsaker 9 21 43 % 

Stange 4 10 40 % 

Åmot 2 5 40 % 

Kongsvinger 6 20 30% 

Tynset 3 10 30 % 

Elverum 4 14 27 % 

Hamar 10 37 27 % 

Alvdal 2 8 25 % 

Folldal 1 6 17 % 

Grue 2 12 17 % 

Eidskog 1 9 11 % 

Rendalen 1 10 10 % 

Engerdal 0 11 0 % 

Nord-Odal 0 7 0 % 

Os 0 4 0 % 

Sør-Odal 0 6 0 % 

Tolga 0 8 0 % 

Trysil 0 14 0 % 

Våler 0 6 0 % 

Åsnes 0 9 0 % 

SUM  54 242 22 % 
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 Tallene kan tolkes som et uttrykk for at apparatet har vesentlig mer kontakt med næringslivet i 

utkantregioner – andelen av respondentene i Fjellregionen som har hatt kontakt med apparatet 

er vesentlig større enn tilsvarende i Hamarregionen. Tendensen bekreftes av situasjonen i de to 

andre regionene. 

Av respondentene er det noen som har brukt hjelpe- / veiledningsapparatet for næringsutvikling 

(heretter apparatet), andre ikke. Fordelt på næringsregioner viser neste figur andeler som har og ikke har 

brukt apparatet en eller flere ganger siste 5 år: 

 

Figur 6: Hvilke respondenter representerer bedrifter som har søkt råd / veiledning lokalt siste 5 år - fordelt på 
næringsregioner i Hedmark (N=339) 

Av 339 respondenter, har 166 – eller 49% vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 5 år.   

 For Hamar-regionen er det 41% av respondentene som har hatt kontakt siste 5 år 

 For Glåmdalsregionen 44% 

 For Sør-Østerdalsregionen 51% 

 For Fjellregionen 66% 

Tallene kan tolkes som et uttrykk for at apparatet har vesentlig mer kontakt med næringslivet i 

utkantregioner – andelen av respondentene i Fjellregionen som har hatt kontakt med apparatet er 

vesentlig større enn tilsvarende i Hamarregionen. Tendensen bekreftes av situasjonen i de to andre 

regionene.  
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I dette tilfellet vises kommunefordelingen med antall respondenter (se også metodekapittel). De som har 

tatt kontakt faller kommunefordelt slik: 

Tabell 10: Hvilke respondenter representerer bedrifter som har søkt råd / veiledning lokalt siste 5 år - 
kommunefordelt. (N=339) 

Har du eller bedriften i løpet av siste 5-årsperiode søkt råd, veiledning eller hjelp hos offentlige myndigheter / 
selskap? 

  Ja Nei 

Alvdal 6 8 

Eidskog 5 7 

Elverum 8 15 

Engerdal 9 5 

Folldal 8 2 

Grue 6 8 

Hamar 24 34 

Kongsvinger 12 16 

Løten 6 7 

Nord-Odal 3 5 

Os 1 4 

Rendalen 13 2 

Ringsaker 14 17 

Stange 5 10 

Stor-Elvdal 8 3 

Sør-Odal 2 4 

Tolga 7 1 

Trysil 6 8 

Tynset 9 6 

Våler 5 2 

Åmot 5 4 

Åsnes 4 5 

Total 166 173 

 

Fordelt på kommuner er antallet respondenter gjennomgående for lite til å operere med prosentuering – 

se metodekapittel. Det kan allikevel være nyttig for den enkelte kommune å ha disse tallene i mente ved 

gjennomgang av raporten.  

50 respondenter har lagt igjen kommentarer under dette spørsmålet – under er et utdrag av positive og 

negative kommentarer:  

Tabell 11: Kommentarer fra respondenter under punktet ”om de har vært i kontakt med apparatet siste 5 år”. 
Av anonymiseringshensyn angis kun en karakteristikk ved hvert svar som siteres. 

Positive elementer 

 ”Samarbeid med Hedmark Fylkeskommune  Lederutviklingskurs ABM-utvikling (KKD)”  

 ”Teknisk etat, fungerer meget bra!” (Løten) 

 ”God respons og greie svar ifra kommunen, men desverre negativ og merkelig oppførsel ifra Innovasjon 
Norge.” (Elverum) 
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 ”Hamar har Einar Busterud. Han positivitet er gull vært for oss som driver SMB” (Hamar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- og med negative elementer: 

 ”Vi hadde et møte med Innovasjon Norge som var helt bortkastet, de var veldig lite løsningsorientert og 
trenger sannsynligvis litt orientering fra offentlig hold i forhold til hva som er deres arbeidsområder og 
hva de jobber for at arbeidsgivere i sin helhet skal kunne skape av arbeidsplasser og verdier.” (Tynset) 

 ”Vanskelig å søke hjelp for vår type bedrift” (Direktesalg)                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ”Svaret er ja og nei. Grunnen er at vi opplever oss avvist fra kommunen som har 'favoritter' de hjelper, 
andre får seile sin egen sjø. Men da vi flyttet hit i XX [ØF: Anonymisert] så ba vi om råd og hjelp, uten at vi 
fikk noen.” (Engerdal) 

 ”Ser ingen grunn til å søke bistand i kommunen da den ikke har nok kompetanse til denne type 
virksomhet.” (Takstvirksomhet) 

 ”Null tilbakemelding” (Tolga) 

 ”Men fikk dårlig hjelp.” (Kongsvinger) 

 ”Stivbeint, byråkratisk behandling. Ikke praktisk syn, lite bedriftsvennlig” (Ringsaker) 

 ”Kontakt hjelper lite når det ikke følges opp.” (Rendalen) 

 ”Lite hjelp å få. Papirtigre.” (Kongsvinger) 

 ”Alt for små forhold i kommunen, saksbehandlerne ikke oppdatert, Alt for dårlig skolert.  Samarbeid 
mellom kommunes etater fungerer ikke.”  (Rendalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

3.8 Når var bedriften i kontakt med apparatet? 

Hovedinnholdet i dette avsnittet: 

 2/3-deler har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 2 år 

 forskyvningen av respondentmassen mot relativt nylig kontakt kan tyde på at det er en 

systematisk forskyvning i materialet mot respondenter som har ”ferske” erfaringer 

 det er ingen vesentlige avvik fra dette mønsteret på regionnivå 

Av respondentene i dette materialet som har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 5-årsperiode, 

har hovedtyngden vært i kontakt siste 2 år – se påfølgende figur.  
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Figur 7: Fordelingen av kontakttidspunkt for respondenter som har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 
5 å. Stolpene viser antall respondenter som har vært i kontakt i det aktuelle året – linjen viser akkumulert 
prosentandel med utgangspunkt i alle som har vært i kontakt siste 5 år (N=166). 

Denne forskyvningen av respondentmassen mot relativt nylig kontakt kan tyde på at det er en 

systematisk forskyvning i materialet – det er vel ingen grunn til å tro at dette avspeiler kontaktfrekvenser 

i felten. En rimeligere antakelse her er vel at kontaktfrekvensen fra bestanden av bedrifter og etablerere 

er mer eller mindre jevn. 

For tolkingen av materialet betyr dette at de erfaringer som respondentene gir til beste er 

gjennomgående og for største del ”ferske”. Det kan betraktes som en fordel.  

Se for øvrig metodediskusjonen – kapittel 2.2, side 22. 

Det er ingen vesentlige avvik fra dette mønsteret på regionnivå, og det er heller ingen grunn til å anta at 

det er slik på kommunenivå. 

3.9 Hvor mange nivå i apparatet har respondentene vært i kontakt med? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 Utvalget har 268 ”kontaktnivåhendelser” (én kontakt med ett nivå i apparatet er en 

kontakthendelse).  

 Ca ½-parten av respondentene rapporterte at de kun har vært i kontakt med ett nivå i apparatet 

(- og det utgjør 30% av ”kontakthendelsene”) 

70% av utvalget vært i 

kontakt 2008 eller senere 
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 Ca 1/2-parten av respondentene har fått sitt ærend utført på samme apparatnivå.  

 Ca ½-parten har vært i kontakt med flere nivå for avklare sitt ærend, ente som følge av 

henvisning eller på eget initiativ. Denne flernivåkontakten står for 70% av kontaktnivåhendelsene 

 Det er ingen vesentlig regional variasjon i kontaktmønsteret, bare i andel av bedrifter som har 

vært i kontakt 

Hvor mange nivå i apparatet har respondentene vært i kontakt med siste 5 år? Noen rapporterer at de 

har vært i kontakt med flere forvaltningsnivå (viz. kommunen eller (flere)kommunalt selskap på 

lokalnivå, Innovasjon Norge eller fylkesmannen på regionnivå - private aktører som her er registrert som 

et eget nivå), mens andre igjen kun har tatt kontakt på ett nivå. Til sammen rapporterer 161 

respondenter om 268 ”kontaktnivå-hendelser”. Fordelingen på antall nivå respondentene har vært i 

kontakt med er vist i neste figur (private aktører er her definert som et eget nivå): 

 

Figur 8: Fordeling av respondentene etter hvor mange nivå i apparatet de har kontaktet ( kommunen, 
(fler)kommunalt selskap, regionnivået / Innovasjon Norge eller private aktører) i løpet av siste 5 år (N=161). Til 
sammen er det 268 ”kontakthendelser” (81+(56x2)+(21x3)+(3x4)).  

 

 Ca 50% av respondentene rapporterte at de kun har vært i kontakt med ett nivå i apparatet (- og 

det utgjør 30% av ”kontakthendelsene”) 

 Ca 35% har hatt kontakt med to kontaktnivå (- og det utgjør 41% av ”kontakthendelsene”) 

 I underkant av 15% har hatt kontakt med 3 nivå (- og det utgjør 24% av ”kontakthendelsene”) 
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 Et par prosent har hatt kontakt med 4 nivå (- det utgjør 4% av kontakthendelsene).  

Materialet viser altså at minimum halvparten av de som tar kontakt med apparatet, har bare kontakt inn 

mot ett nivå før de – må vi anta – har fått sin sak behandlet ferdig.  

For den øvrige halvparten vet vi ikke om de har vært i kontakt med flere nivå i forbindelse med flere 

saker, eller om det relaterer seg til en og samme sak.  

Hvor mange av disse har vært i kontakt med kommunen og de øvrige aktørene? Hvor mange av 

bedriftene som kun har en kontakt, har bare vært i kontakt med kommunen? 

Tabell 12: Antall nivå respondenten har kontaktet i løpet av siste 5 år – private aktører er omtalt som et eget 
nivå (N= 268 kontakthendelser rapportert fra 166 respondenter). 

 
Hvor mange nivå har bedriften vært i kontakt med? 

 
Ett  To Tre Fire SUM 

Hvilket nivå? Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

- kommunen 37 46 % 39 35 % 20 32 % 3 25 % 99 37 % 

- (fler)kommunalt selsk. 7 9 % 13 12 % 15 24 % 3 25 % 38 14 % 

- private aktører 17 21 % 22 20 % 12 19 % 3 25 % 54 20 % 

- Innovasjon Norge, fylkesm. ol. 20 25 % 38 34 % 16 25 % 3 25 % 77 29 % 

SUM 81 100 % 112 100 % 63 100 % 12 100 % 268 100 % 

 

51%  av respondentene som har hatt kontakt med apparatet siste 5 år, har hatt kontakt med kommunen 

direkte eller via (inter)kommunalt selskap, den andre halvparten av de som har hatt kontakt med 

apparatet har ikke vært i kontakt med kommunenivået. Av de som har vært i kontakt med 

kommunenivået (N=99+38), har 32% (N=37+7) bare vært i kontakt med kommunen. Det utgjør igjen 55% 

(46% + 9%) av de som kun har hatt ett kontaktpunkt.  

Førstelinjetjenesten har – slik det avspeiles i dette materialet – altså tatt imot ca halvparten av alle 

innkommende kontakter til apparatet, og i vel halvparten av disse tilfellene igjen har saken blitt 

ferdigbehandlet der – for så vidt det angår brukeren (kommunen kan jo hatt kontakter i apparatet som 

ledd i saksbehandlingen).  

En kontroll viser at det er ingen vesentlige regional variasjon i dette kontaktmønsteret. 

3.9.1 Kontakt uten å gå gjennom kommunen 

Hovedinnhold i dette avsnittet: 

 Ca 1/3-del av bedriftene har vært i kontakt med apparatet utenfor kommunen, og uten å gå 

gjennom kommunen (dvs hvor kommunen ikke kan ha hatt en førstelinjefunksjon) 

 Det er ingen vesentlig regionale forskjeller i dette mønsteret 
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Bedrifter har vært i kontakt med apparatet utenfor kommunen - (inter)kommunalt selskap inklusive - 

uten henvisning fra eller gjennom kommunen. Av de som har vært i kontakt med apparatet utenfor 

kommunen uten henvisning fra kommunen, har 1/3-del vært i kontakt med Innovasjon Norge, og de 

resterende fordeler seg på fylkesmann, bank, revisor og private konsulenter som tabellen viser:  

Tabell 13: Respondenter som har vært i kontakt med apparatet utenfor kommunen, uten henvisning fra 
kommunen (N=160) 

Respondenter som har hatt kontakt utenfor kommunen uten henvisning fra kommunen siste 5 år? 

 
Andel 

- Innovasjon Norge  32 % 

- fylkesmannen  13 % 

- banken  22 % 

- advokat / revisor 14 % 

- andre private konsulenter / rådgivere 19 % 

Sum 100% 

Det er ingen vesentlige forskjeller mellom næringsregionene i dette bildet.  

Det er ikke relevant å fordele dette på kommunenivå. 

3.10 Andel som har mottatt økonomisk støtte 

Hovedinnhold i dette avsnittet: 

 45% av respondenter som har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 5 år mottar eller har 

mottatt økonomisk støtte 

 87% av de som ikke har vært i kontakt siste 5 år (men har vært i kontakt tidligere) har ikke 

mottatt økonomisk støtte 

 Ingen vesentlige regionale forskjeller her 

Det er mulig at bedrifter som mottar økonomisk støtte fra apparatet har en annen erfaring å melde 

tilbake enn de som ikke gjør det – bedrifter som mottar eller har mottatt slik støtte kan ha vært i kontakt 

med apparatet siste 5 år eller tidligere.  

Tabell 14: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet i løpet av siste 5 år og som har mottatt økonomisk 
støtte N=317. 

Har mottatt økonomisk støtte: ↓ 
Har du eller bedriften i løpet av siste 5-årsperiode søkt råd, veiledning 

eller hjelp hos offentlige myndigheter / selskap? 
↔ 

  Ja Nei Total 

  Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

- i form av tilskudd eller subsidierte lån e.l. 59 40 % 18 11 % 77 24 % 

- indirekte (reduserte avgifter og lignende) 7 5 % 4 2 % 11 3 % 

- har ikke mottatt økonomisk støtte 86 55 % 143 87 % 229 72 % 

Sum 146 100% 165 100% 317 100% 
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Vel ¼-del av respondentene har mottatt økonomisk støtte fra apparatet, og 75% av disse har vært i 

kontakt med apparatet siste 5-årsperiode. Det blir kontrollert for om gruppen "har mottatt økonomisk 

støtte" avviker fra resten i forhold til enkelte problemstillinger senere i rapporten. 

En kontroll viser at det er ingen vesentlige regionale forskjeller i andeler som har mottatt økonomiske 

støtte siste 5 år. 

3.11 Hvilken fase i etablerings- eller utviklingsprosessen har apparatet blitt kontaktet? 

Hovedinnholdet i avsnittet: 

 32%  av kontaktene dreier seg om videreutvikling av allerede etablert bedrift – og det er om lag 

det samme i alle regionene 

 40% dreier seg om kontakt i en tidelig fase av etablerings- / utviklingsprosesser 

Når i en næringsutviklingsfase tok bedriften kontakt med det lokale apparatet? 

Tabell 15: I hvilken fase i etableringen har det lokale apparatet blitt kontaktet? N=164 

 
Region i Hedmark 

 

  

Kontaktet rådgivningsapparatet:  
Fjell-

regionen  
Sør-Østerdals-

regionen  
Glåmdals-
regionen  

Hamar-
regionen  

Sum 

- i svært tidelig fase, mens 
etablering/lokalisering ble diskutert  

11 8 11 9 39 24 % 

- mens etablering ble utredet / konkret 
vurdert 

8 7 6 5 26 16 % 

- etter at etablering var besluttet 7 2 5 4 18 11 % 

- mens lokalisering ble utredet / 
konkret vurdert 

4 4 2 3 13 8 % 

- etter at lokalisering var besluttet 2 3 3 2 10 6 % 

-  i forbindelse med videreutvikling av 
etablert bedrift 

17 10 15 11 53 32 % 

-  i en annen fase enn de som er nevnt 2 0 1 2 5 3 % 

Sum antall respondenter 51 34 43 36 164 100 % 

 

32% av kontaktene dreier seg altså om videreutvikling av allerede etablert bedrift – og det er om lag det 

samme i alle regionene.  

40% skjer i en svært tidelig og tidlig fase av en etableringsprosess eller en utviklingsprosess.  

Det betyr at næringsutviklingsapparatet må ha kompetanse til å håndtere både etaberlingssituasjoner og 

videreutviklingssituasjoner - og det bør være et tema i utviklingen av førstelinjetjenesten hvilke krav 

dette stiller til bredden i kompetanse og virkemidler.  
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3.12 Hvem var bedriften i kontakt med lokalt? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 for de som har vært i kontakt med kommunen siste 5 år, er kontakten fordelt på flere aktører 

 materialet gir ikke inntrykk av at det er en dedikert førstelinjetjeneste i dag i kommunesektoren 

 den kommunale fordelingen er her gitt – disse tallene innholder for flere kommuner få 

respondenter – se for øvrig metodekapittel  

Bedrifter som har hatt kontakt med apparatet lokalt – hvem var de i kontakt med?  Næringsetat /-kontor 

/-sjef topper listen samlet sett i Hedmark. Det er samme mønsteret i de enkelte regionene – med unntak 

av Hamar. Her er dog antall svarandelen svært liten fra Hamarregionen, uten at vi kan klarlegge noen 

årsak til det.   

Tabell 16: Hvem har bedriftene vært i kontakt med lokalt? Hedmark samlet og fordelt på region N=215 

  
 

Næringsregion i Hedmark 

  Hedmark Fjellreg. 
Sør-

Østerdalsreg. 
Glåmdalsreg. Hamarreg. 

 Kontakt med: Andel Antall Antall Antall Antall Antall 

næringsetat 26 % 56 19 18 15 4 

ordfører 20 % 43 15 10 13 5 

teknisk etat 18 % 38 11 6 9 12 

rådmann 13 % 28 12 3 8 5 

landbrukskontor 10 % 22 9 6 2 5 

servicekontor 8 % 18 4 5 5 4 

 flerkommunalt selskap 5 % 10 4 3 3 0 

sum 100% 215 74 51 55 35 
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På kommunenivå ser fordelingen slik ut: 

Tabell 17: Kommunefordeling av respondentenes kontaktpunkter i kommunene (N=215) 

 
ordfører rådmann teknisk etat næringsetat 

Landbruks-
knt 

serviceknt 
Flerkom. 
selskap 

Sum 

Alvdal 1 1 2 0 3 0 1 8 

Eidskog 1 2 1 1 0 1 3 9 

Elverum 2 1 3 3 1 2 0 12 

Engerdal 2 2 1 3 1 1 1 11 

Folldal 3 1 2 5 2 1 0 14 

Grue 3 1 1 5 1 1 0 12 

Hamar 3 2 5 1 0 2 0 13 

Kongsv. 4 3 3 3 0 0 0 13 

Løten 1 2 3 0 1 0 0 7 

Nord-Odal 1 0 0 1 0 0 0 2 

Os 0 0 1 1 0 1 0 3 

Rendalen 5 5 3 5 2 1 3 24 

Ringsaker 1 1 3 3 2 1 0 11 

Stange 0 0 1 0 2 1 0 4 

Stor-Elvdal 4 0 1 7 2 1 1 16 

Sør-Odal 1 1 1 1 0 1 0 5 

Tolga 4 3 1 3 1 0 0 12 

Trysil 1 0 0 4 1 0 0 6 

Tynset 2 2 2 5 1 1 0 13 

Våler 2 1 0 4 0 0 0 7 

Åmot 1 0 1 1 1 1 1 6 

Åsnes 1 0 3 0 1 2 0 7 

SUM 43 28 38 56 22 18 10 215 

3.13 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 det samlede inntrykket er at respondentene stort sett gir rimelig gode skår til kommunenes 

mottak  

  det er allikevel samlet et forbedringspotensiale – flere må bli mer fornøyd med måten de blir tatt 

imot på – det kreves bedre virkemidler, bedre innsikt i næringslivets behov og bedre forståelse for 

hvor bedriftene kan finne anna hjelp (henvisningsfunksjonen) 

3.13.1 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? Hedmark under ett 

Hvordan mener bedriften de ble tatt imot? For alle respondenter som har vært i kontakt med 

kommunene siste 5 år, viser tabellen responsen sett under ett for hele gruppen:  
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Tabell 18: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, hvordan opplevde de å bli mottatt? 

 
Antall Andel 

Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa vi trengte 

Riktig 48 49,5% 

Noe riktig 36 37,1% 

Ikke riktig 13 13,4% 

Ble tatt imot på en effektiv måte, og henvist videre til relevante institusjoner / 
personer 

Riktig 39 42,9% 

Noe riktig 28 30,8% 

Ikke riktig 24 26,4% 

Ble tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men virkemidlene 
manglet for å kunne hjelpe 

Riktig 17 20,2% 

Noe riktig 41 48,8% 

Ikke riktig 26 31,0% 

Ble tatt imot på en imøtekommende måte, men kompetansen manglet for å 
kunne hjelpe 

Riktig 16 19,5% 

Noe riktig 32 39,0% 

Ikke riktig 34 41,5% 

Ble tatt imot på en lite effektiv måte og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 7 8,6% 

Noe riktig 7 8,6% 

Ikke riktig 67 82,7% 

Ble tatt imot lite imøtekommende / ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 8 10,0% 

Noe riktig 12 15,0% 

Ikke riktig 60 75,0% 

Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 6 7,4% 

Noe riktig 12 14,8% 

Ikke riktig 63 77,8% 

 

Det samlede inntrykket er at respondentene stort sett gir rimelig gode skår til kommunenes mottak her. 

For positive utsagn – de fire første - er det samlet et forbedringspotensial – målsetningen bør vel være å 

få flere opp i kategorien ”Riktig”.  For negative utsagn er det en klarere oppslutning om den kommunale 

kvalitet i tjenestene. 

Materialet er presentert på regionnivå i fire påfølgende underavsnitt. Videre er det - med henvisning til 

mandatet for undersøkelsen – inkludert kommunefordelte tabeller for regionene. Brukket helt ned på 

kommunenivå er det til dels svært få responser for hvert spørsmål – det er viktig å ha dette i mente når 

svarene skal tolkes som uttrykk for oppfatning til flere enn de faktiske respondentene.  
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3.13.2 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? Fjellregionen  

Tabell 19: Fjellregion: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, hvordan opplevde de å bli 
mottatt? 

Utsagn: 
 

Antall 

 Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa vi trengte 

Riktig 16 

Noe riktig 12 

Ikke riktig 4 

 Ble tatt imot på en effektiv måte, og henvist videre til relevante institusjoner / personer 

Riktig 12 

Noe riktig 9 

Ikke riktig 9 

 Ble tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men virkemidlene manglet for 
å kunne hjelpe 

Riktig 5 

Noe riktig 14 

Ikke riktig 8 

 Ble tatt imot på en imøtekommende måte, men kompetansen manglet for å kunne 
hjelpe 

Riktig 2 

Noe riktig 12 

Ikke riktig 11 

 Ble tatt imot på en lite effektiv måte og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 3 

Noe riktig 3 

Ikke riktig 20 

 Ble tatt imot lite imøtekommende / ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 5 

Noe riktig 2 

Ikke riktig 19 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 2 

Noe riktig 4 

Ikke riktig 20 

 

Kommunefordelte tall er gitt i vedlegg, se Tabell 44 side 108.  
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3.13.3 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? Sør-Østerdalsregionen  

Tabell  20: Sør-Østerdalsregionen - Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, hvordan opplevde 
de å bli mottatt? 

Utsagn Antall responser →   Antall 

 Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa vi trengte 

Riktig 12 

Noe riktig 7 

Ikke riktig 3 

 Ble tatt imot på en effektiv måte, og henvist videre til relevante institusjoner / personer 

Riktig 12 

Noe riktig 4 

Ikke riktig 5 

 Ble tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men virkemidlene manglet for 
å kunne hjelpe 

Riktig 4 

Noe riktig 11 

Ikke riktig 5 

 Ble tatt imot på en imøtekommende måte, men kompetansen manglet for å kunne 
hjelpe 

Riktig 5 

Noe riktig 4 

Ikke riktig 11 

 Ble tatt imot på en lite effektiv måte og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 1 

Noe riktig 1 

Ikke riktig 17 

 Ble tatt imot lite imøtekommende / ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 0 

Noe riktig 4 

Ikke riktig 15 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 1 

Noe riktig 1 

Ikke riktig 17 

 

Kommunefordelte tall er gitt i vedlegg, se Tabell 45, side109.  
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3.13.4 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? Glåmdalsregionen  

 Tabell  21: Glåmdalsregionen og kommunefordelt: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, 
hvordan opplevde de å bli mottatt? 

Utsagn    Antall responser → Antall 

 Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa vi trengte 

Riktig 11 

Noe riktig 9 

Ikke riktig 4 

 Ble tatt imot på en effektiv måte, og henvist videre til relevante institusjoner / personer 

Riktig 10 

Noe riktig 8 

Ikke riktig 4 

 Ble tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men virkemidlene manglet for å 
kunne hjelpe 

Riktig 3 

Noe riktig 10 

Ikke riktig 8 

 Ble tatt imot på en imøtekommende måte, men kompetansen manglet for å kunne hjelpe 

Riktig 6 

Noe riktig 7 

Ikke riktig 8 

 Ble tatt imot på en lite effektiv måte og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 2 

Noe riktig 3 

Ikke riktig 16 

 Ble tatt imot lite imøtekommende / ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 1 

Noe riktig 3 

Ikke riktig 16 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 3 

Noe riktig 3 

Ikke riktig 14 

 

Kommunefordelte tall er gitt i vedlegg, se Tabell 46, side 110.  
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3.13.5 Hvordan ble bedriften tatt imot lokalt? Hamarregionen – samlet og kommunefordelt 

 Tabell 22: : Hamarregionen: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, hvordan opplevde de å 
bli mottatt? 

  Antall responser →    

Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa vi trengte 

Riktig 9 

Noe riktig 8 

Ikke riktig 2 

Ble tatt imot på en effektiv måte, og henvist videre til relevante institusjoner / personer 

Riktig 5 

Noe riktig 7 

Ikke riktig 6 

Ble tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men virkemidlene manglet for å 
kunne hjelpe 

Riktig 5 

Noe riktig 6 

Ikke riktig 5 

Ble tatt imot på en imøtekommende måte, men kompetansen manglet for å kunne hjelpe 

Riktig 3 

Noe riktig 9 

Ikke riktig 4 

Ble tatt imot på en lite effektiv måte og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 1 

Noe riktig 0 

Ikke riktig 14 

Ble tatt imot lite imøtekommende / ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 2 

Noe riktig 3 

Ikke riktig 10 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 0 

Noe riktig 4 

Ikke riktig 12 

 

Kommunefordelte tall er gitt i vedlegg, se Tabell 47, side 111. 
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3.13.6 Kommentarer fra respondentene til opplevelse av mottak 

10 respondenter har lagt igjen kommentarer under dette spørsmålet – under er et utdrag av positive og 

negative kommentarer:  

Tabell 23: Kommentarer fra respondenter under punktet ”Hvordan opplevde bedriftene å bli mottatt”. Av 
anonymiseringshensyn  angis kun en karakteristika ved hvert svar som siteres. 

Med positive element 

 ”Tatt imot på en god måte og fått den hjelpen vi ba om - meget servicevennlig” (Hamar) 

 ”Tatt vel i mot, men intet skjedde. Ingen oppfølging i etterkant” (Tolga) 

 ”Stor forskjell i måten å bli imøtekommet på i planleggingsfasen og NÅ” (Hamar) 

 ”Spurte om tilgjengelig næringsareal, men fikk til svar at det ikke fantes i kommunen, men at de vurderte 
å sette i gang et arbeid...” (Kongsvinger) 

 ”Føler at dette ble litt selvmotsigende, men de var jo for så vidt hyggelige, det manglet på effektivitet og 
kompetanse... Jeg visste selv at jeg skulle videre til IN” (Stange) 

... og mest negative ... 

  ”Er aldri tatt imot som en bedrift i kommunen.” (Alvdal) 

 ”Oppfattet behandlingsprosessen som meget vanskelig og rigid” (Hamar)  

 ”Uvitenhet i Næringsutviklingsarbeid og viljen til å samarbeide.” (Rendalen) 

  ”Er nå 9 år siden papirmølla begynte,(investert ca 2 mill pluss enormt med dugnad. Var det ikke for 
Innovasjon Norge, så hadde jeg gitt opp etter 2 år.” (Rendalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

3.14 Respondentenes forventning til kontakten med det lokale hjelpeapparatet 

Hovedinnhold i avsnittet: 

  forventinger til økonomisk støtte skårer høyest (men ikke i form av forventninger til risikokapital).  

 forventinger til å søke politisk støtte er ikke et utbredt motiv for kontakt med kommunen 

 heller ikke forventning til å kommer i kontakt med næringsforum og lignende gjennom apparatet 

 for de øvrige oppgavene som henvisningsfunksjonen, veiledning og prosedyreavklaring – er  

forventningene sprikende 

 forventningene  varierer ikke vesentlig regionene i mellom  

 det er liten grunn til å tro at forventinger varierer med kommuner 

 

Respondentene ble bedt om å karakterisere de forventningene (Ja/I noen grad/Nei) de hadde til 

kontakten med det lokale apparatet. Dette gjelder kun de som faktisk har vært i kontakt meddet lokale  

apparatet i løpet av siste 5 år.  
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Tabell 24: Forventninger til kontakten med det lokale apparatet (Nmax=91 - hvert spørsmål summerer seg opp til 
100%) 

 
Antall Andel 

Forventningene var knyttet til å søke / avklare økonomisk støtte  

Ja 56 62% 

I noen grad 16 18% 

Nei 19 21% 

Forventningene var knyttet til å reise risikokapital 

Ja 8 10% 

I noen grad 21 26% 

Nei 51 64% 

Forventningene var knyttet til å få råd og veiledning 

Ja 35 40% 

I noen grad 33 38% 

Nei 19 22% 

Forventningene var knyttet til å bli henvist til rette vedkommende i det lokale 
veiledningsapparatet 

Ja 29 37% 

I noen grad 20 25% 

Nei 30 38% 

Forventningene var knyttet til å søke politisk støtte 

Ja 10 13% 

I noen grad 18 23% 

Nei 50 64% 

Forventningene var knyttet til å komme i kontakt med næringsforum og 
lignende 

Ja 17 22% 

I noen grad 18 23% 

Nei 43 55% 

Forventningene var knyttet til å få avklart prosedyrer / tillatelser osv 

Ja 36 42% 

I noen grad 22 26% 

Nei 27 32% 

 

Forventinger til økonomisk støtte skårer høyest her, men ikke i form av risikokapital. Videre er det ikke 

forventinger til å søke politisk støtte og heller ikke utpreget forventning til å kommer i kontakt med 

næringsforum og lignende gjennom apparatet. For de øvrige oppgavene – oppgaver som gjerne 

oppfattes som kjerneoppgaver for en førstelinjetjeneste som henvisningsfunksjonen, veiledning og 

prosedyreavklaring – er åpenbart forventingene sprikende. 

En kontroll viser at det ikke er enkelte variasjoner næringsregionene imellom – dette er illustrert i neste 

figur: 
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Figur 9: Respondentens forventing til kontakten med kommunene – regionfordeling av antall svar – se Tabell 24.  

Forventning til økonomisk støtte er et dominerende motiv i Fjellregionen, mens forventinger til 

henvisningsfunksjonen dominerer i Glåmdalsregionen mens det betyr lite i Hamarregionen (NB: få svar 

totalt) og Sør-Østerdalsregionen.  

3.15 Innfridde forventningene til det lokale apparatet? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 bedriftene får gjennomgående ikke sine forventninger til økonomisk støtte innfridd  

 det er lav skår på innfridde forventinger til  

o råd og veiledning (67% fikk forventingen bare i noen grad eller ikke innfridd) 

o  avklaring av prosedyrer / tillatelser (76% % fikk forventingen bare i noen grad eller ikke 

innfridd) 
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Innfridde så forventningene (Ja/I noen grad/Nei) bedriftene hadde til det lokale apparatet? For 

respondentgruppen sett under ett:  

Tabell 25: Ble forventningene til det lokale apparatet innfridd? 

Spørsmålet:   
Hedmark 

samlet 
Fjell-reg 

Sør-
Østerdals-

reg 

Glåmdals-
reg 

Hamar-reg 

  
Andel Antall Antall Antall Antall Antall 

Innfridde forventningene til 
økonomisk støtte? 

Ja 34 % 27 12 1 10 4 

I noen  grad 41 % 32 11 11 4 6 

Nei 25 % 20 5 6 6 3 

Innfridde forventningene til 
avgiftsreduksjon ol? 

Ja 11 % 6 1 1 3 1 

I noen  grad 11 % 6 1 3 2 0 

Nei 79 % 45 15 8 13 9 

Innfridde forventningene til råd 
og veiledning? 

Ja 34 % 27 7 7 7 6 

I noen  grad 23 % 18 8 2 5 3 

Nei 44 % 35 10 9 10 6 

Innfridde forventningene til 
henvisning til rette 
vedkommende? 

Ja 35 % 24 6 6 9 3 

I noen  grad 22 % 15 5 2 5 3 

Nei 43 % 29 11 6 6 6 

Innfridde forventningene til 
politisk støtte? 

Ja 18 % 11 4 3 3 1 

I noen  grad 26 % 16 3 2 5 6 

Nei 56 % 35 12 9 8 6 

Innfridde forventningene til å 
avklare prosedyrer / tillatelser? 

Ja 25 % 18 5 3 6 4 

I noen  grad 32 % 23 9 4 7 3 

Nei 44 % 32 10 8 5 9 

 

Fordelingen skiller seg ikke vesentlig ut på næringsregionnivå. 

Forventingene til økonomisk støtte behandles i mer i eget avsnitt under. 

Det er åpenbart forventinger til avgiftreduksjon og lignende tiltak fra kommunen, men her får bedriftene 

gjennomgående ikke sine forventninger innfridd. Det er også en overraskende lav skår på kjernefunksjon 

som råd og veiledning (67% fikk forventingen bare i noen grad eller ikke innfridd), og avklaring av 

prosedyrer / tillatelser (76% % fikk forventingen bare i noen grad eller ikke innfridd).  

Her er rom for forbedring i tjenestekvaliteten på områder som er sentrale for en god førstelinjetjeneste. 

Vi skal se nærmere på disse funksjonene i egne avsnitt under. 



57 
 

Brukket ned på kommunenivå er det til dels svært få responser for hvert spørsmål – det er viktig å ha 

dette i mente når svarene skal tolkes som uttrykk for oppfatning til flere enn de faktiske respondentene. 

Kommunefordelte tabeller for regionene gitt i vedlegg – se Tabell 48 til Tabell 51 side 112 til 115.  

3.16 Innfridde forventningene til økonomisk støtte fra det lokale apparatet? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 87% får innfridd sine forventninger til økonomisk støtte, helt eller i noen grad - et høyt tall.  

 Innfridde forventninger til økonomisk støtte er uavhengig av bedriftenes størrelse 

 bedrifter som drives som tilleggsnæring til gardsbruk rapporterer en høyere skår for innfridde 

forventinger til økonomisk støtte 

Som vist foran – relativt mange som kontakter apparatet har forventninger til økonomisk støtte – blir 

forventningene innfridd?  Neste tabell viser sammenhengen mellom respondentens forventing til 

økonomisk støtte, og respondentens oppfatning om forventingene ble innfridd: 

Tabell 26: Innfridde forventningene til økonomisk støtte fra det lokale apparatet? 

Forventningene var knyttet til å søke / 
avklare økonomisk støtte ↓ 

Innfridde forventningene til økonomisk støtte? 
↔ 

 
Total 

Ja I noen grad Nei  

Ja 
Antall 21 26 7 Antall 54 

Andel 39% 48% 13% Andel 100% 

I noen grad 
Antall 3 5 5 Antall 13 

Andel 23% 39% 38% Andel 100% 

Nei 
Antall 3 0 7 Antall 10 

Andel 30% 0% 70% Andel 100% 

Total 
Antall 27 31 19 Antall 77 

Andel 35% 40% 25 % Andel 100% 

 

87% får innfridd sine forventninger til økonomisk støtte, helt eller i noen grad - et høyt tall.  

En kontrollkjøring viser at hvorvidt respondentene mener forventningene til økonomisk støtte ble 

innfridd eller ikke, er uavhengig av bedriftenes størrelse.  

Derimot opptrer bedrifter som drives som tilleggsnæring til gardsbruk som en viktig forklaringsvariabel 

for om fornøydhet med økonomisk støtte. 

10 respondenter har lagt igjen kommentarer under dette spørsmålet – under er et utdrag av positive og 

negative kommentarer:  
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Tabell 27: Kommentarer fra respondenter under punktet ”ble forventningene til apparatet innfridd?”. Av 
anonymiseringshensyn  angis kun en karakteristika ved hvert svar som siteres. 

Med positive element 

 ”Rask og riktig gjennomgang av søknaden til IN” 

... og mest negative .... 

  ”Etter mye trykk i både media, og ved personlig fremmøte, følte jeg at jeg fikk noen kroner for og holde 
kjeft”   

 

3.17 Mer om forventning  til råd og veiledning fra det lokale apparatet? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 av de som hadde forventinger til å få råd og veiledning, er det 63% som bare er delvis fornøyd 

eller ikke fornøyd. 

 det er rom for forbedring i den kommunale tjenesteleveransen her 

Råd og veiledning er en kjerneoppgave eller -funksjon for næringsutviklingsapparatet – innfridde 

apparatet bedriftenes forventinger i så henseende? Som vi har sett foran hadde respondentene ulike 

forventinger til apparatet i denne funksjonen. Neste tabell sammenholder forventningsnivå med i hvilken 

grad forventingene er innfridd: 

Tabell 28: Innfridde forventingene til råd og veiledning fra det lokale apparatet? N=62 

Forventningene var knyttet til å få råd og 
veiledning ↓ 

Innfridde forventningene til råd og veiledning? 
↔ 

 
Total 

Ja I noen grad Nei 

Ja 
Antall 15 7 10 Antall 32 

Andel 47% 22% 31% Andel 100% 

I noen grad 
Antall 8 10 12 Antall 30 

Andel 27% 33% 40% Andel 100% 

Sum 
Antall 23 17 22 Antall 62 

Andel 37% 27% 36% Andel 100% 

 

Sammenholdt – og for hele respondentmassen som sådan – viser dette at av de som hadde forventinger 

til å få råd og veiledning, er det 63% som bare er delvis fornøyd eller ikke.  

Det er rom for forbedring i kommunenes tjenester her, et område som vel er en kjernevirksomhet for en 

førstelinjetjeneste.  

3.18 Mer om forventningene til å få avklart prosedyrer / tillatelser hos det lokale apparatet? 

Hovedinnhold i avsnittet: 
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 av de som hadde forventninger til å få avklart prosedyrer og tillatelser fikk  

o om lag 1/3-del innfridd disse,  

o  2/3 bare i noen grad eller ikke 

 det er rom for forbedring i den kommunale tjenesteleveransen her 

Neste tabell sammenholder samtlige respondenters forventning til å få avklart prosedyrer osv i sin 

kontakt med apparatet på lokalnivå med de samme respondentenes oppfatninger om forventingene er 

innfridd – eventuelt i hvilken grad.   

Tabell 29: Forventninger og om forventingene er innfridd til å få avklart prosedyrer, tillatelser osv i apparatet. 
N=72 

Forventningene var knyttet til å få avklart 
prosedyrer / tillatelser osv ↓ 

Innfridde forventningene til å avklare prosedyrer / 
tillatelser? 

↔ 

  

Ja I noen grad Nei  Total 

Ja 
Antall 13 11 11  35 

Andel 37% 31% 31%  100% 

I noen grad 
Antall 1 8 7  16 

Andel 6% 50% 44%  100% 

Total 
Antall 14 19 18  51 

Andel 30% 36% 34%  100% 

 

Av de som hadde forventninger fikk kun om lag 1/3-del innfridd disse, og 2/3 bare i noen grad eller ikke. 

Dette må vel oppfattes som et lavt tall for kommunenes leveranse av en såpass sentral funksjon som å 

avklare prosedyrer, tillatelser osv. 

Her er rom for forbedringer i apparatet på et område som vel er en kjernefunksjon. 

3.19 Hva mener bedriftene er viktig for etableringen? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 hjemkommune skårer høyt, og høyest for distriktsregioner. 

 stabil arbeidskraft skårer høyt, med unntak av Hamarregionen.  

 Godt næringsmiljø og etableringspolitikk skårer høyt hos de nordlige regionene i fylket, men 

lavere jo mer sentrale de er. 

 avgiftsnivå, næringsareal/-lokaler, kultur og fritidstilbud skårer lavt 

 nærhet til FoU-miljøer skårer absolutt lavest for alle som ”Svært viktig”  

Hvilke faktorer oppgir bedriftene som viktige for etableringen? Neste tabell viser og neste figur illustrerer  

svarene på en serie utsagn om etableringsfaktorer: 
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Tabell 30: Regionfordelte svar; hva er viktig for bedriftsetablering. Summen av ”Svært viktig”, ”Viktig” og ”Ikke 
viktig” er 100% for hvert spørsmå. 

  
Fjellreg. Sør-Østerdalsreg. Glåmdalsreg. Hamarreg. 

 
N= 49 57 61 83 

Viktig for min etablering:   Andel Andel Andel Andel 

Ett kontaktpunkt for 
næringsdrivende for hjelp og 
veiledning 

Svært viktig 43 % 40 % 43 % 35 % 

Viktig 37 % 35 % 44 % 33 % 

Ikke viktig 20 % 25 % 13 % 33 % 

 Tilrettelagte næringsareal / -
lokaler 

Svært viktig 40 % 27 % 27 % 33 % 

Viktig 38 % 47 % 48 % 28 % 

Ikke viktig 23 % 25 % 24 % 39 % 

 Nivå på kommunale avgifter 

Svært viktig 30 % 27 % 37 % 35 % 

Viktig 49 % 51 % 40 % 37 % 

Ikke viktig 21 % 22 % 23 % 29 % 

 Aktiv etableringspolitikk fra 
kommunen 

Svært viktig 57 % 55 % 45 % 41 % 

Viktig 30 % 27 % 33 % 35 % 

Ikke viktig 13 % 18 % 22 % 24 % 

Helse, skole og 
barnehagetilbud 

Svært viktig 40 % 39 % 45 % 29 % 

Viktig 38 % 35 % 40 % 36 % 

Ikke viktig 21 % 26 % 15 % 35 % 

Kultur-, fritids- og friluftstilbud 

Svært viktig 30 % 29 % 38 % 22 % 

Viktig 57 % 54 % 41 % 37 % 

Ikke viktig 13 % 17 % 21 % 42 % 

Transportløsninger til og fra 
kommunen 

Svært viktig 57 % 43 % 56 % 32 % 

Viktig 26 % 33 % 30 % 37 % 

Ikke viktig 17 % 24 % 15 % 31 % 

Nærhet til sentrale markeder 

Svært viktig 36 % 33 % 42 % 27 % 

Viktig 43 % 40 % 40 % 43 % 

Ikke viktig 21 % 27 % 18 % 30 % 

Tilgang på stabil arbeidskraft 

Svært viktig 60 % 59 % 55 % 32 % 

Viktig 30 % 26 % 32 % 46 % 

Ikke viktig 11 % 15 % 13 % 22 % 

FoU-miljøer i rimelig nærhet 

Svært viktig 11 % 16 % 14 % 12 % 

Viktig 50 % 48 % 59 % 34 % 

Ikke viktig 39 % 36 % 27 % 54 % 

Godt næringsmiljø 

Svært viktig 33 % 48 % 52 % 26 % 

Viktig 53 % 35 % 36 % 50 % 

Ikke viktig 14 % 17 % 11 % 24 % 

Etablerte bedriften her fordi 
det er hjemkommunen 

Svært viktig 66 % 49 % 57 % 51 % 

Viktig 15 % 28 % 23 % 26 % 

Ikke viktig 20 % 23 % 21 % 22 % 

 

Vi kan trekke ut alle verdier for ”Svært viktig” faktor for etablering av bedriften og illustrere forskjeller og 

likheter i vurdering regionene i mellom som vist i neste figur: 
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Figur 10: Skår for alternativet "Svært viktig" for bedriftsetablering fra respondentene fordelt på næringsregioner 
i Hedmark. Skår angir relativ andel som svarte "Svært viktig" på en tredelt skala - se foregående tabell (Tabell 
30) for data om hvor mange respondenter som står bak tallene for de enkelte regionene. 

 

Kommentar til faktorene: 

 Etablering fordi det er hjemkommunen skårer høyt for alle fire regioner, men høyere for 

distriktsregioner. 

 Tilgang på stabil arbeidskraft skårer høyt i alle regioner, med unntak av Hamarregionen.  

 Godt næringsmiljø og etableringspolitikk skårer høyt hos de nordlige regionene i fylket, men 

lavere jo mer sentrale de er. 

 Avgiftsnivå, næringsareal/-lokaler, kultur og fritidstilbud skårer lavt i alle regioner. 

 Nærhet til FoU-miljøer skårer absolutt lavest for alle som ”Svært viktig”.  
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3.20 Hvor skal en bedrift henvende seg? 

Hovedinnhold i avsnittet: 

 18% av aktørene mener at man ikke vet hvem man skal henvende seg til 

 det er store regionale variasjoner her 

 1/3-del av respondentene  i Hamarregionen vet ikke hvor man skal henvende seg.  

o det er i Hamar og Stange at usikkerheten er størst 

 i Fjellregionen er aktørene godt kjent med hvor man skal henvende seg i apparatet – kun 7% sier 

de ikke vet det. 

En sentral ide bak en bedret førstelinjetjeneste er at det skal bli lettere for etablerere og bedrifter som 

ønsker hjelp og veiledning til utviklingsarbeide å ha ett sted å henvende seg. Men hva er situasjonen i 

dag? Vet aktørene hvor de skal henvende seg – og begrenset til lokalnivået, hvor skal de henvende seg? 

Tabell 31: Hvor på lokalnivået skal aktørene henvende seg? Regionfordelte svar. N=371. 

  Fjellreg. Sør-Østerdal reg. Glåmdalreg. Hamar-reg. Hedmark 

Man kan/skal henvende seg til:  Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

- ordfører 7 8 % 11 13 % 10 10 % 5 5 % 33 9 % 

- andre politikere 1 1 % 1 1 % 2 2 % 1 1 % 5 1 % 

- rådmann 8 10 % 5 6 % 9 9 % 9 8 % 31 8 % 

- næringsavdeling / -konsulent 29 35 % 39 46 % 33 34 % 38 35 % 139 37 % 

- næringshage/kunnskapspark 10 12 % 7 8 % 5 5 % 4 4 % 26 7 % 

- landbrukskontor / -sjef 22 27 % 7 8 % 22 23 % 19 18 % 70 19 % 

-  Vet ikke hvem  6 7 % 14 17 % 15 16 % 32 30 % 67 18 % 

Sum 83 100 % 84 100 % 96 100 % 108 100 % 371 100 % 

 

18% av aktørene mener at man ikke vet hvem man skal henvende seg til, men det er store regionale 

variasjoner her. Størst og stor andel – neste 1/3-del av respondentene – i Hamarregionen er av den 

oppfatning at man ikke vet hvor man skal henvende seg. Her er det betydelig rom for forbedring av 

førstelinjetjenesten.  

Nærmere analyse viser at det er i Hamar og Stange at usikkerheten er størst, og det er disse to 

kommunene som gir bidraget til dårlig skår regionen gjør her. 

I Fjellregionen er situasjonen nærmest den motsatte – her er aktørene godt kjent med hvor man skal 

henvende seg i apparatet – bare 7% sier de ikke vet det. 

3.21 Forbedringsområder 

Hovedinnhold i avsnittet: 
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 Forbedring av førstelinjetjeneste kommer høyt opp – som nummer 4 på en liste av til sammen 17 

forbedringsområder respondentene er bedt om å kommentere. 

 Gjennomgående etterspørres bedre forståelse for næringslivets behov, bedre kompetanse og 

serviceinnstilling og kortere saksbehandlingstid 

Respondentene er bedt om å gi sitt synspunkt (Bør komme i første rekke / Kan komme i andre rekke / 

Ikke viktig nå) på hvordan apparatet kan bli bedre for å tjene deres behov. Respondentene svarer her 

uavhengig av om de har vært i kontakt med apparatet siste 5 år eller ikke. For alle samlet er bilde som 

følger: 

Tabell 32: Forbedringsområder – alle respondentene samlet. N=245 
 

  

Bør 
komme i 

første 
rekke 

Kan 
komme i 

andre 
rekke 

Ikke 
viktig nå 

Sum 
 

  Andel Andel Andel Andel N= 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 74 % 17 % 9 % 100 % 245 

 Saksbehandlingstid 68 % 15 % 17 % 100 % 245 

 Serviceinnstilling 68 % 20 % 12 % 100 % 240 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 65 % 21 % 14 % 100 % 239 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 56 % 28 % 16 % 100 % 240 

 Informasjon om virkemidler 54 % 32 % 13 % 100 % 230 

 Formidle kontakter 49 % 33 % 17 % 100 % 239 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 50 % 31 % 19 % 100 % 234 

 Politikerinteresse / - involvering 48 % 30 % 22 % 100 % 236 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 47 % 36 % 16 % 100 % 239 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskost. 

39 % 39 % 23 % 100 % 231 

 Bedriftsbesøk 34 % 35 % 31 % 100 % 241 

 Forrretningsutvikling 36 % 37 % 27 % 100 % 228 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 36 % 42 % 22 % 100 % 229 

 Tilgjengelighet og åpningstider 35 % 47 % 19 % 100 % 226 

 Næringsarealer / -lokaler 32 % 36 % 32 % 100 % 231 

  

Tabellen er ordnet etter avtakende endringsprioritert for "Bør komme i første rekke" – det opereres med 

prosentuering.  

Når materialet brekkes ned på kommunenivå i det følgende blir responstallene såpass små at antall 

responser blir angitt.   
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Forbedring av førstelinjetjeneste kommer høyt opp – som nummer 4 på en liste av til sammen 17 

forbedringsområder respondentene er bedt om å kommentere. 

 

Figur 11: Skår for forbedringsområder – viser andel av skårene som er gitt til ”Bør komme i første rekke” på en 
tredelt skala [Bør komme i første rekke – Kan komme i andre rekke – Ikke viktig nå]. For antall svar fra 
respondenter i Hedmark som står bak hvert skår, se foregående tabell - Tabell 32.  
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3.21.1 Fjellregionen  

Forbedringsratingen er brukket ned på regionnivå.  Tallene for de enkelte kommunene i Fjellregionen er 

gitt i vedlegg, se Tabell 52 side 116 til Tabell 57 side 121. 

Tabell 33: Forbedringsområder – respondenter fra Fjellregionen . N=50 

Fjellregionen 

Bør 
komme i 

første 
rekke 

Kan 
komme i  

andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå  

Forbedringsområde: Antall Antall Antall Sum svar 

Bedre forståelse for næringslivets behov 37 10 3 50 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 32 9 8 49 

Informasjon om virkemidler 32 12 4 48 

Serviceinnstilling 32 12 5 49 

Saksbehandlingstid 31 10 9 50 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 31 13 5 49 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 30 14 6 50 

Politikerinteresse / - involvering 27 12 8 47 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

25 18 6 49 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 24 18 10 52 

Forretningsutvikling 23 15 10 48 

Formidle kontakter 22 21 4 47 

Bedriftsbesøk 20 18 11 49 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 19 20 9 48 

Prosjektledelse 16 21 10 47 

Tilgjengelighet og åpningstider 16 23 7 46 

Næringsarealer / -lokaler 13 22 14 49 

 

Neste figur viser samme tabell: 
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Figur 12: Antall respondenter i Fjellregionen som prioriterer forbedringsområder som bør komme i første rekke.  

I Fjellregionen blir funksjonen ”ett kontaktpunkt” prioritert lavere enn gjennomsnittet – dette er 

konsistent med resultatet i  Tabell 31 hvor respondentene i Fjellregionen utpeker seg ved å rapportere 

liten usikkerhet i hvor de skal henvende seg. 
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3.21.2 Glåmdalsregionen  

Ratingen er brukket ned på regionnivå.  Tallene for de enkelte kommunene i Glåmdalsregionen er gitt i 

vedlegg, se Tabell  58 side 122 til Tabell 64 side 128. 

Tabell 34: Forbedringsområder – respondenter fra Glåmdalsregionen . N=61 

Glåmdalsregionen 

Bør 
komme i 

første 
rekke 

Kan 
komme i 

andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå  

 
Antall Antall Antall Sum 

Bedre forståelse for næringslivets behov 49 11 1 61 

Serviceinnstilling 48 9 2 59 

Saksbehandlingstid 46 9 2 57 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 45 11 2 58 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 33 23 4 60 

Informasjon om virkemidler 33 19 6 58 

Formidle kontakter 31 21 6 58 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 26 28 5 59 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 26 24 8 58 

Politikerinteresse / - involvering 25 22 11 58 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 22 27 6 55 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

21 22 13 56 

Næringsarealer / -lokaler 19 21 16 56 

Forrretningsutvikling 18 25 14 57 

Bedriftsbesøk 17 32 9 58 

Tilgjengelighet og åpningstider 17 31 8 56 

Prosjektledelse 14 28 14 56 

 

Resultatene I tabellen er også illustrert i neste figur: 
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Figur 13: Antall respondenter i Glåmdalsregionen som prioriterer forbedringsområder som bør komme i første 
rekke 

Resultatene fra Glåmdalsregionen skiller seg ikke vesentlig fra det samlede bilde som illustrert i Figur 11 

– og de samme kommentarer som knyttes til den samlede tabellen og figuren gjelder for denne 

regionen.   
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3.21.3 Sør-Østerdalsregionen 

Forbedringsratingen er brukket ned på regionnivå.  Tallene for de enkelte kommunene i Sør-

Østerdalsregionen er gitt i vedlegg, se Tabell 65 side 129 til Tabell 69 side 131. 

Tabell 35: Forbedringsområder – respondenter fra Sør-Østerdalsregionen . N=55 

Sør-Østerdalsregionen 
Bør komme 

i første 
rekke 

Kan komme 
i andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå  

  Antall Antall Antall Sum svar 

 Saksbehandlingstid 42 6 7 55 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 40 10 5 55 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 36 10 8 54 

 Serviceinnstilling 36 11 7 54 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 31 15 8 54 

 Formidle kontakter 30 17 8 55 

 Politikerinteresse / - involvering 28 16 10 54 

 Informasjon om virkemidler 28 19 6 53 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 28 20 6 54 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 26 21 7 54 

 Bedriftsbesøk 25 13 16 54 

 Forrretningsutvikling 22 16 14 52 

 Næringsarealer / -lokaler 21 16 15 52 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 18 23 12 53 

 Tilgjengelighet og åpningstider 16 27 8 51 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

15 27 12 54 

 Prosjektledelse 9 21 22 52 
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Figur 14: Antall respondenter i Sør-Østerdalslregionen som prioriterer forbedringsområder som bør komme i 
første rekke 

Resultatene fra Sør-Østerdalsregionen skiller seg ikke vesentlig fra det samlede bilde, med unntak av at 

”kompetanse / bransjekunnskap” ligger flere plasser lavere på prioriteringslista her enn i andre regioner. 

Før øvrig og som illustrert i Figur 11 kan de samme kommentarer som knyttes til den samlede tabellen og 

figuren gjelder for denne regionen.   

 

 

3.21.4 Hamar-regionen 

Forbedringsratingen er brukket ned på regionnivå.  Tallene for de enkelte kommunene i Hamarregionen 

er gitt i vedlegg, se Tabell 70 side 132 til Tabell 72 side 134. 
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Tabell 36: Forbedringsområder – respondenter fra Hamarregionen . N=83 

Hamarregionen 

Bør 
komme i 

første 
rekke 

Kan 
komme i 

andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå  

  Antall Antall Antall Sum 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 55 11 13 79 

 Serviceinnstilling 48 15 15 78 

 Saksbehandlingstid 47 12 24 83 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 43 14 20 77 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 43 17 18 78 

 Formidle kontakter 35 21 23 79 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 35 21 18 74 

 Politikerinteresse / - involvering 34 20 23 77 

 Informasjon om virkemidler 32 24 15 71 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 31 19 22 72 

 Tilgjengelighet og åpningstider 29 25 19 73 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

28 23 21 72 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 23 27 23 73 

 Bedriftsbesøk 20 22 38 80 

 Næringsarealer / -lokaler 20 24 30 74 

 Forrretningsutvikling 19 28 24 71 

 Prosjektledelse 10 24 36 70 

 

Resultatene I tabellen er også illustrert i neste figur: 
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Figur 15: Antall respondenter i Hamarregionen som prioriterer forbedringsområder som bør komme i første rekke 

Resultatene fra Hamarregionen skiller seg ikke vesentlig fra det samlede bilde, med unntak av at 

”tilgjengelighet” ligger noen plasser høyere på prioriteringslista her enn i andre regioner. Før øvrig og 

som illustrert i Figur 11 kan de samme kommentarer som knyttes til den samlede tabellen og figuren 

gjelder for denne regionen.  
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3.21.5 Respondentkommentarer til forbedringsområder 

32 respondenter har lagt igjen kommentarer under dette spørsmålet – under er et utdrag av positive og 

negative kommentarer:  

Tabell 37: Kommentarer fra respondenter under punktet foprbedringsområder. Av anonymiseringshensyn  angis 
kun en karakteristikk til  hvert svar som siteres. 

 ”Større tilskudd til færre selskap med gode prosjekter enn litt til alle” (Stor-Elvdal) 

 ”Større aktivitet på næringslivssida /jobbe mot kundemarkedet. Legge til rette tomteområder. Viktig at 
bygdeutviklinga er i kommunehuset eller i en egen næringspark i kommunen ikke i en annen kommune.” 
(Løten) 

 ”Minst like stort fokus på eksisterende bedrifter, som nye, jf.Flytt Hit prosjektet” (Tynset) 

 ”Lavere skatter og avgifter - som småbedrift må kostnadsnivå holdes nede. alt øker hvert år, og det er 
ikke alltid like enkelt å få alt til å gå i overskudd/holde tritt med økte skatter og avgifter. for å bygge opp 
en reiselivsbedrift i Engerdal har vi holdt på i 10 år. først nå er i kommet så langt at vi ser en ende på 
investeringer, men vi har brukt alt for lang tid til å bygge opp bedriften.” (Engerdal) 

 ”Kompetanse om kunnskapsbedrifter og utvikling av nettverk” (Hamar) 

 ”Ivareta allerede etablerte bedrifter, bidra til videreutvikling av disse” (Stor-Elvdal) 

 ”GENERELL INTERESSE FOR BEDRIFTENS SITUASJON” (Åsnes) 

 ”Føre en skiltpolitikk som gagner næringslivet og ikke er laget for å skaffe arbeid til kommune ansatte.” 
(Hamar)                               

 ”Følgeopp nystartede bedrifter” (Tynset) 

 ”De støtter mer opp om eksterne virksomheter som må ha mange sesongarbeidere i stedet for å være 
positive på etablering av lokale initiativ. Ikke være negative til lokale initiativ. Særlig viktig da folketallet 
stuper dramatisk. Kommunen har ikke skjønt at folketallet stuper drastisk fra over 8500 i 1952 til ca 6500 
i 2009. Da er inkludert studenter med adresse Trysil men som ikke har bodd her de siste 3-5 årene.” 
(Trysil) 

 ”Boligarealer og boliger” (Tynset) 

 ”For lite kunnskap om og vektlegging på vår type virksomhet. Vi har en følelse av ikke å være "stuerene" 
nok til å regnes som en seriøs bedrift.” (Direktesalg) 

 ”Er i oppstartsfasen nå, så hvilke muligheter som finnes i kommunen håper jeg å få rede på etter hvert.” 
(Alvdal) 

 ”En kommune har aldri klart å drive en kino med overskudd engang så jeg kan ikke se at en kommune 
som Grue (har hvert under offentlig adm, i mange år)kan tilføre noe.” 

 ”En kommune alene kan ikke inneha all kunnskap, kunnskapen finnes og kan kjøpes, hvis det finnes en 
reell førstelinje som kan og vil jobbe med dette.” (Rendalen) 

 ”Det ER smart at Folldal har organisert tiltaksapparatet i et eget AS med styremedlemmer som har 
erfaring fra det private næringslivet. Det er ikke ønskelig å gå til formannskap/kommunestyre med 
bedriftsutviklingsidéer. Det er også viktig at Folldal kan stille med egnede lokaler til bedriftene. Små 
bedrifter har ikke interesse og ryggrad til å eie og drifte egne lokaler.” 

 ”Burde feks kunne gi gratis tomt og gratis vann/kloakk avgift til de som vil starte bedrift/nystartede” 
(Åmot) 

 ”Alle små næringsdrivende i Tolga, så som revisor,lege,tannlege, veterinærer osv. betraktes ikke av Tolga 
kommune som næringsdrivende. Fullstendig glemt.” 
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3.22 … men, mener du kommunen er det naturlige førstepunktet å kontakte? 

Tabell 38: Kommunen som første kontaktpunkt N=288 

Anser du kommunen, eventuelt kommunalt eller flerkommunalt 
næringsutviklingsselskap, som første kontaktpunkt når det søkes råd eller støtte til 
etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften? 

Antall Andel 

Generelt  ja, det er naturlig å starte med kommunen / selskap som opererer på vegne av 
kommunen 

85 30 % 

Det avhenger helt av typen endrings- eller utviklingsprosjekt 110 38 % 

Generelt nei, det er naturlig å starte med andre offentlige eller private aktører enn 
kommunen 

85 30 % 

Annet: 8 3 % 

Sum 288 100% 

 

Kontrollkjøring viser at det er ingen vesentlig regionale forskjeller. Det er heller ingen forskjell mellom 

flyttere og ikke flyttere. 

20 respondenter har lagt igjen kommentarer under dette spørsmålet – under er et utdrag av positive og 

negative kommentarer:  

Tabell 39: Kommentarer fra respondenter under punktet ”Ander du kommunen som det første naturlige 
kontaktpunkt?”. Av anonymiseringshensyn angis kun en karakteristikk ved hvert svar som siteres. 

Med positive element 

 ”Reiselivssatningen i Engerdal er viktig og den støtter ikke langsiktig opp om Engerdal Næringssenter og 
det er ett problem for all markedsføringsstrategi av kommunen som reiselivskommune - dette er 
langsiktig jobbing i markedene og som alle bedrifter i Engerdal trenger en aktør for å samkjøre, få til 
samarbeid og felles arenaer for slik satsning. Her bør kommunen lede an hvis de mener å være en 
reiselivskommune.” (Engerdal) 

 ” Men det er stadig mindre ressurser å hente, og det krever stadig mer resurser å delta i offentlige 
støtteordninger” (Stange)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ”Lokal førstelinjetjeneste (i kommunen) og oppfølging er helt nødvendig” (Rendalen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ”Ikke i denne regionen, men i andre regioner hvor dette virker til å fugere bedre (eks Glåmdalen).” 
(Elverum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

og mest negative ... 

  ”Syns jeg har fått lite hjelp fra kommunen. Min opplevelse er at kun personer med "riktig navn" får 
økonomisk støtte av kommunen. Tar kontakt direkte med Innovasjon Norge pga dette” (Åmot) 

 Slik det er blitt ligger kontoret i Hamar, det er negativt fordi vi mister kontakten til en egen saksbehandler 
for vår kommune. Ikke nær nok utvikler! (Løten)                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ”Nei, Grue kommune har ikke kompetanse på dette området” (Grue) 

 ”Men vanskelig å få hjelp!” (Stor-Elvdal) 

 ”Hovedbidragsyter er fylkeskommunen, de er også eiere av bygningen, det er derfor dem som er første 
kontaktpunkt” (Hamar) 

 ”Her har kommunen(les selskapet kommuneskogen) all makt, alt blir vurdert ut i fra deres 
behov”(Rendalen) 

 ”Har vært mest i kontakt med kom. næringsutvikling. Min erfaring er blandet. Pr, idag ville jeg være 
ytterst forsiktig med å ta opp saker i dette forum. Av erfaring har de tatt over planer som blir lagt frem, 
og ført de videre i egen eller andres regi” (Våler)  
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 ”Har ikke hatt så positive erfaringer med kommunen så langt.Tungrodd, og for dårlig kompetanse” (Stor-
Elvdal) 

 ”Erfaringsmessig er det mye bedre å konsentrere seg om private aktører, de er mere villig til å ta risiko og 
er inneforstått med at det er fremtidige inntekter som bidrar til inntjening og bedring av økonomisk 
status. Kun å vektlegge på historiske tall er det samme som at det ikke skal kunne foregå en utvikling” 
 (Tynset) 

 ” Er ikke dette lokale apparatet kun opptatt av å sitte i møter samt "skolere" seg selv?” (Tolga) 

 ”Da jeg startet opp så tenkte jeg ikke på at kommunen var en aktuell samarbeidspartner, og iom at 
næringssjefen ikke sitter lokalisert i kommunen så er nok det en bøyg å komme over - for å få 
tak/markedsføre seg for potensielle grundere.” (Stange) 

 ”Anser ikke det offentlige som gode rådgivere. Det blir for tungrodd og byråkratisk og sendrektig.  Har 
man en god idè vil jeg ikke søke kontakt med det offentlige i det hele tatt. Hva kan de bidra med i det 
private næringslivet?” (Trysil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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4. Kommunenes forventninger til næringslivets vurdering av 

”sin” kommune i bedriftsutviklingssammenheng. 

4.1 Om undersøkelsen 

 

Parallelt med en undersøkelse blant bedriftene om deres synspunkter på og 

erfaringer med ”sine” kommuner i Hedmark har vi spurt kommunene selv om 

hva de tror om bedriftenes forventninger til og erfaringer med ”sine” kommuner.   

Invitasjon til å besvare spørsmål ble sendt per epost til ordfører, rådmann og 

landbrukssjef i alle kommuner i Hedmark. Det ble opplyst om at 

Østlandsforskning gjør en analyse på oppdrag fra Hedmark Fylkeskommune av 

bedrifters erfaringer med og oppfatninger om kommunal førstelinjetjeneste i og 

at parallelt med denne blir så kommunene spurt om hva de forventer bedriftene 

vil svare på en del vurderingsspørsmål.  

4.2 Om spørsmålene 

Tabell  viser hvilke kommuner som har svart og hvor mange svar det er kommet 

fra de enkelte kommunene. Hovedinnholdet i henvendelsen til kommunene var 

altså at parallelt med undersøkelsen til bedriftene ble kommunene spurt hva de 

tror om bedriftenes oppfatninger om og erfaringer med kommunene, og hvilke 

forbedringspotensial de selv for sin førstelinjetjeneste nå (dvs forut for 

resultatene av brukerunderøkelsen presentert i foregående kapittel). 

Spørsmålene som ble stilt var: 

 Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til 

utviklingsprosesser mener de blir tatt i mot i det kommunale 

hjelpeapparatet? 

 Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 

 Hva tror du bedriftene / etablererne mener om forventningene de hadde til kontakten(e), blir 

forventningene innfridd? 

 Tror du bedriftene / etablerere anser kommunen, eventuelt andre som støtter bedriftsutvikling 

på vegne av kommunen, som første kontaktpunkt når det søkes råd eller støtte fra det offentlige 

til etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften? 

Tabell 40: 
Kommunefordelte 

svar 

Antall svar fra  

Alvdal 3 

Eidskog 2 

Elverum 4 

Engerdal 2 

Folldal 1 

Grue 4 

Hamar 3 

Kongsvinger 3 

Løten 3 

Nord-Odal 2 

Os 2 

Rendalen 1 

Ringsaker 3 

Stange 2 

Stor-Elvdal 1 

Sør-Odal 2 

Tolga 1 

Trysil 2 

Tynset 2 

Våler 1 

Åmot 3 

Åsnes 2 
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 Hva tror du bedriftene / etablere svarer på følgende: Er det klart hvem eller hvor i ${kommune} 

kommune du skal henvende deg i bedriftsutviklingssaker (herunder etablering og lokalisering)? 

 Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 

bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

 Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling 

(videre satsing) i NN kommune? 

Samtlige spørsmål var av typen vurderingsspørsmål, og svaralternativene var stort sett en gradering med 

3 alternativer, selvfølgelig tilpasset spørsmålet, og kunne ære av typen ”Ja”, ”I noen grad” eller ”Nei”, 

eller "RIktig", "Noe riktig" og "Ikke riktig". 

Respondentene fordeler seg på forskjellige 

posisjoner / funksjoner i kommunene som vist i 

Tabell 41.  

Rådmannskontor og interkommunale selskap er lite 

representert blant svarerne.  

Av hensyn til personvernet krysser vi ikke kommune 

med posisjon. Av samme grunn vil derfor heller ikke 

svarene systematisk bli krysset med 

kommunetilhørighet. Det vil i enkelte tilfeller kun 

skje dersom det er tre eller mer respondenter som 

kan ha avgitt et svar. 

Med såpass få respondenter er det i grenseland for å bruke prosentuering i angivelse av valgte 

svaralternativer. Vi har allikevel valgt å gjøre dette fordi vi i all hovedsak ikke brekker svargruppene ned 

på funksjonsnivå og heller ikke på kommunenivå i denne gjennomgangen – svargruppene blir 

gjennomgående fordelt på de tre svaralternativene og i noen tilfeller en fjerde som markerer de 

respondenter som ikke har svart på spørsmålet. 

4.3 Bruk av svar. 

Vi skal kort gå gjennom svar som er avgitt for de forskjellige spørsmålene referert foran. For samtlige 

resultater gjelder at de baserer seg på 45 respondenter. Gjennomgangen er gjort med tanke på den 

konkrete sammenhengen som informasjonen skal brukes i; arbeidet med å utvikle en bedre organisasjon 

for kommunal førstelinjetjeneste for bedrifter. I det perspektivet er det presenteres her i hovedsak 

svarene spørsmål for spørsmål i den hensikt å avdekke ens eller divergerende oppfatninger blant 

kommunene som skal delta i denne prosessen.  

Divergerende oppfatninger blant kommunene gir et godt grunnlag for diskusjoner mellom kommuner 

med forskjellig erfaring og oppfatning. Sammenfallende oppfatninger må vel snarere utfordres av 

Tabell 41: Fordeling på funksjon 

 Antall Prosent 

Ordfører 12 26.7 

Næringssjef el. 12 26.7 

Rådmannskontor 2 4.4 

Landbrukssjef el. 10 22.2 

Interkommunalt selskap 1 2.2 

Andre steder / Annet 8 17.8 

Totalt 45 100.0 
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eksterne aktører i den grad ledelsen for utviklingsprosessen – en utviklingsprosess er jo gjerne en 

endringsprosess - mener det er et viktig punkt å gjøre noe med.  

4.4 Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser 
mener de blir tatt i mot i det kommunale hjelpeapparatet? 

Stilt overfor valgene "Riktig", "Noe riktig" og "Ikke riktig": 

Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser mener de blir tatt i 
mot i det kommunale hjelpeapparatet? 

30 av totalt 45 respondenter  - dvs 67% som 
vist i Figur 16 - i kommunene har valgt "Noe 
riktig".  
 
Ingen har valgt "Ikke riktig".  
 
Kommunene forventer altså at bedriftene har 
opplevelse av å bli tatt godt imot og få den 
hjelpa de var ute etter. 
 
Det framstår dog som et ønske å forbedre 
tjenesten, ettersom "alle" nok gjerne ville 
kunne svare "Riktig" på dette spørsmålet.  
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overens med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 

 
Figur 16: Hva kommunene tror: Bedriftene mener at de blir 
tatt godt imot og fikk den hjelpa de trengte.  
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Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser mener de blir tatt i 
mot i det kommunale hjelpeapparatet? 

Kritikken som tidvis reises mot forvaltningen 
er at den mangler effektivitet. Som svarene 
her viser forventes i liten grad i kommunene 
at bedriftene opplever kommunen slik i 
næringsutviklingssammenheng.  
 
Riktignok kan man spore en viss selvkritisk 
mistanke i kommunene i og med at et knapt 
flertalll mener at det er "Noe riktig" og kun 
en respondent ”Ikke riktig” at bedriftene 
mener tjenesten er lite effektiv. 
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overens med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 

 
Figur 17: Hva kommunene tror: Bedriftene mener at de blir 
tatt godt imot på en effektiv måte, og henvist videre til rette 
personer / institusjoner. 

Figur 18 kan tolkes som at kommunene i 
første rekke er av den oppfatning at 
bedriftene mener virkemidlene mangler for å 
kunne hjelpe. 
 
Hva ligger bak disse svarene? Mangel på 
virkemidler en viktig svakhet – en diskusjon i 
utviklingsprosjektet om hva som mangler kan 
være nyttig, særlig med tanke på om det er 
førstelinje som er svaret eller som kan 
avhjelpe denne svakheten. 
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overens med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 

 
Figur 18: Hva respondentene tror: Bedriftene mener at de blir 
tatt imot på en imøtekommende og kompetent måte, men 
virkemidlene manglet for å kunne hjelpe. 



80 
 

Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser mener de blir tatt i 
mot i det kommunale hjelpeapparatet? 

Figur 19 kan tolkes som et tegn på at 
respondentene ikke forventer at bedriftene 
mener det er mangel på kompetanse i 
kommunene - selv om ca halvparten av 
respondentene mener at det kan være "Noe 
riktig" å hevde at kompetansen kunne vært 
bedre.  
 
Dog mener halvparten av respondentene at 
det ikke er korrekt å forvente kritikk for at 
kommunenen mangler kompetanse for å 
kunne hjelpe. Hva er grunnlaget for 
divergerende oppfatninger her? 
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer ikke godt overens  
med hva brukerne faktisk mener – se Tabell 
18  (side 48) – mangel på kompetanse går 
igjen som en skarpere kritikk enn hva 
kommunene synes forberedt på. Det er et 
behov for å kritisk gjennomgå kommunenes 
selvforståelse som et grunnlag for en felles 
plattform for å diskutere utvikling av 
apparatet. 

 
Figur 19: Hva respondentene tror: Bedriftene mener at 
kompetansen manglet for å kunne hjelpe. 

Figur 20 bekrefter inntrykket av at 
respondentene ikke forventer kritikk av 
effektivitet, og heller ikke 
henvisningsfunksjonen.  
 
Tvert imot, respondentene forventer at 
bedriftene mener de blir tatt imot effektivt 
og videreformidlet med resultat til rette 
vedkommende?  
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overens med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 
 

 
Figur 20: Hva respondentene tror: Bedriftene mener de blir 
tatt imot lite effektivt og sendt hit og dit uten resultat  
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Hvordan tror du etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser mener de blir tatt i 
mot i det kommunale hjelpeapparatet? 

Figur 21 signaliserer at respondentene heller 
ikke forventer en oppfatning av at det er 
vanskelig å få tilgang til ansatte - en kritikk 
som ellers ikke er uvanlig i enkelte deler av 
forvaltningsapparattet versus brukere.  
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overens med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 

 
Figur 21: Hva respondentene tror: Bedriftene mener de 
ansatte var lite imøtekommende / vanskelig å få tiltang til 

Respondentene forventer heller ikke kritikk 
for at bedriftene ikke blir tatt seriøst når de 
kontakter kommunen. 
 
Denne forventningen til brukerenes erfaring 
med apparatet stemmer godt overen med 
hva brukerne faktisk mener – se Tabell 18  
(side 48) – og dermed danner et godt 
grunnlag for en felles plattform for å 
diskutere utvikling av apparatet. 
 

 
Figur 22: Hva respondentene tror: Bedriftene mener de ikke 
blir tatt seriøst 

 

Som en oppsummering kan vi si at kommunens oppfattning av hvordan brukerne opplever å bli tatt imot 

av kommunene, i hovedtrekk stemmer godt overens med hva brukerne gir uttrykk for i 

brukerundersøkelsen. Et unntak er dog vurderingen av kommunens næringslivskompetanse – her er 

brukerne vesentlig mer kritiske enn kommunen later til å tro.  Det er viktig i en utviklingsprosess å 

bearbeide denne selvforståelsen hos kommunene. 
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4.5 Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med 
hjelpeapparatet? 

Stilt overfor valgene "Ja", "I noen grad" og "Nei" – og igjen med 45 repondenter for alle spørsmålene: 

(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Respondentene forventer gjennomgående at 
bedriftene er ute etter økonomisk støtte i 
form av tilskudd, gunstige lån, 
avgiftsreduksjoner ol.  
 
Om vi krysser dette med den jobbmessige 
funksjonen til respondentene, finner vi at det 
ikke er noen forskjell her på hvordan 
politiske stillinger (ordførere) svarer i forhold 
til de administrativt ansatte.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er dette i 
rimelig god overensstemmelse med 
brukernes oppfatning.  

Figur 23: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Økonomisk støtte? 
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Når vi så spør om respondentene tror 
bedriftenes mener deres forventning til 
økonomisk støtte innfries, er svarene mer 
reservert. 
 
Figur 24 viser nærmest et speilbilde av Figur 
23 - respondentene tror at bedriftenes 
forventninger overgår det de opplever som 
utfallet - dog blir de i noen grad innfridd. 
 
Figur 25 viser at respondentene i ennå 
mindre grad tror at bedriftene synes 
forventingene til avgiftsreduksjoner blir 
innfridd. Det er trolig forventet mye trykk fra 
næringslivet på dette punktet, og 
kommunene holder åpenbart godt tilbake 
her.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 25 (side  56) er dette i 
rimelig overensstemmelse med brukernes 
oppfatning.  

 
Figur 24: Tror respondentene at bedriftene mener 
forventningene til økonomisk støtte ble innfridd? 

 
Figur 25: Tror respondentene at bedriftenes forventninger til 
avgiftsreduksjon blir innfridd? 
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Om vi trekker et skille mellom støtte som er 
spurt etter i Figur 23 og risikovillig kapital, 
endrer respondentenes forventninger seg til 
hva bedriftene er ute etter. Man forventer i 
mindre grad at bedriftene er ute etter dette i 
sin kontakt med kommunen, og 1 av 5 
respondenter forventer ikke dette i det hele 
tatt (Figur 26). 
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er dette ikke 
i overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – det forventes stort sett ikke at 
kommunene er aktive i 
risikokapitalmarkedet. 
  

 
Figur 26: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Reise risikokapital? 

Kommunenes forventninger er klart den at 
de blir bedt om å gi råd og veiledning om 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er rimelig i 
overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – dog sprer brukerne seg i 
forventinger på dette punktet i større grad 
enn kommunene synes å tro. 

 
Figur 27: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Få råd og veiledning? 
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Derimot er det noe mer skepsis til i hvilken 
grad respondentene tror at bedriftene 
mener at behovet for råd og veiledning blir 
innfridd. Riktignok er det ingen som mener at 
forventingene ikke blir innfridd, men om lag 
halvparten krysser kun av ”I noen grad”.  
 
Gitt enigheten om at slik hjelp forventes, 
men usikkerheten på om kommunene 
”leverer” her, er dette et faglig tema som vel 
hører hjemme i 1-linje utviklingsprosjektet. 
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i  Tabell 25 (side  56) er dette i 
rimelig overensstemmelse med hva brukerne 
faktisk mener – hele ¾-deler av brukerne 
mener at forventningene bare ble innfridd i 
noen grad, eller ikke i det hele tatt. 

 
Figur 28: Tror respondentene at bedriftene mener forventinger 
til råd og veiledning oppleves innfridd? 

Bedriftsetableringer og utvikling av bedrifter 
i en kommune er i svært mange saker politisk 
interessant. Vi har sett (Figur 23) at 
respondentene forventer forespørsler om 
økonomisk støtte. Figur 29 kan tyde på at 
kommunene ikke forventer at slike 
forespørsler er knyttet til at bedriftene 
"fixer" seg politisk støtte.  
 
Om vi krysser dette med den jobbmessige 
funksjonen til respondentene, finner vi at det 
ikke er noen forskjell her på hvordan 
politiske stillinger (ordførere) svarer i forhold 
til de administrativt ansatte. 
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er dette ikke 
i god overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – det er et fåtall som kommer til 
kommunene med den forventingen. 

 
Figur 29: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Søke politisk støtte? 
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

På den annen side, flertallet av 
respondentene tror bedriftene mener at de 
får den støtten de forventer.  
 
Når vi sjekker ”Søke politisk støtte” mot 
respondenten funksjon (politisk / ordfører 
eller ikke), så er andelen ordførere som tror 
at bedriftenes opplevere forventningen til 
støtte som innfridd, vesentlig mindre enn 
hva som er tilfelle for administrative ansatte. 
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 25 (side 56) er dette i 
rimelig overensstemmelse med hva brukerne 
faktisk mener – hele ¾-deler av brukerne 
mener at forventningene bare ble innfridd i 
noen grad, eller ikke i det hele tatt. 

 
Figur 30: Tror respondentene at bedriftene mener 
forventningene til politisk støtte blir innfridd? 

Forventingene i kommunene er åpenbart i 
særlig grad knyttet til henvisningsfunksjonen 
- dvs. 1.linje som en første skranke mot 
næringslivet (Figur 31).  
 
Det kan tolkes som at kommunene forventer 
at bedriftene søker døråpnere innover eller 
oppover i systemet. 
 
Som vi tidligere har sett (Figur 20), tror 
respondentene at bedriftene allerede er 
stort sett fornøyd med denne funksjonen.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er dette 
rimelig i overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – dog sprer brukerne seg i 
forventinger på dette punktet i større grad 
enn kommunene synes å tro. 

 
Figur 31: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Bli henvist videre i 
systemet? 
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Respondentene tror bedriftene mener at de 
får den henvisningshjelpen de forventer. 
 
I lys av dette er det naturlig med noen 
spørsmål: 

 Hva skal utviklingsprosjektet har som 
hovedinnretning? 

 Hvilke deler av henvisningsfunksjonen 
bør strømlinjeformes? 

 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i  Tabell 25 (side  56) er dette 
ikke i rimelig overensstemmelse med hva 
brukerne faktisk mener – hele 2/3-deler av 
brukerne mener at forventningene bare ble 
innfridd i noen grad, eller ikke i det hele tatt. 

 
Figur 32: Tror respondentene at bedriftene mener at 
forventningene til henvisningsfunksjonen blir innfridd? 

Det kunne være en rimelig antakelse at 
kommunene var en "kontaktsentral" for det 
lokale næringslivet. Figur 33 tyder imidlertid 
på at respondentene bare i begrenset grad 
forventer at bedriftene etterspør dem i 
denne rollen - faktisk sier bare 1 av 5 
respondenter at de forventer det. 
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er i liten 
overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – brukerne ser ikke på 
kommunen som en ”kontaktsentral”. 

 
Figur 33: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Bli brakt i kontakt 
med øvrig næringsliv  
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(1) Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet? 
(2) Tror du forventningeneblir  innfridd? 

Derimot kan nok det byråkratiske apparat 
framstå som uoversiktlig med hensyn til å 
skulle finne fram til hva som kreves av 
tillatelser, hvem som krever det og hvordan 
slikt kan ordnes. Her forventer 
respondentene åpenbart å fylle en rolle - selv 
om faktisk 2 av 5 kun forventer dette i noen 
grad.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i Tabell 24 (side 54) er dette 
rimelig i overensstemmelse med brukernes 
oppfatning – dog sprer brukerne seg i 
forventinger på dette punktet i større grad 
enn kommunene synes å tro.  

Figur 34: Respondentenes synspunkt på hvilke forventninger 
bedriftene kommer til kommunene med: Få avklart prosedyrer  
/ beslutninger med hensyn til tillatelser osv 

Flertallet av respondentene tror bedriftene 
mener at de får den veiledninger de søker til 
å avklare prosedyrer og forventinger.  
 
Igjen er det naturlig å reflektere over 
innholdet i utviklingsprosjektet og hvilke 
tema det kan prioritere og hvilke legge vekk.  
 
Som det framgår av en sammenlikning med 
resultatene i  Tabell 25 (side  56) er dette 
ikke i overensstemmelse med hva brukerne 
faktisk mener – hele ¾-deler av brukerne 
mener at forventningene bare ble innfridd i 
noen grad, eller ikke i det hele tatt 

 
Figur 35: Tror respondentene at bedriftene mener at 
forventningene til avklaring av prosedyrer og tillatelser blir 
innfridd? 
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4.6 Tror du bedriftene / etablerere anser kommunen, eventuelt andre som støtter 
bedriftsutvikling på vegne av kommunen, som første kontaktpunkt når det søkes råd 
eller støtte fra det offentlige til etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften? 

Tabell 42: Tror du bedriftene / etablerere anser kommunen, eventuelt andre som støtter bedriftsutvikling på vegne 
av kommunen, som første kontaktpunkt når det søkes råd eller støtte fra det offentlige til etablering, lokalisering 
eller utvikling av bedriften? 

 Antall % 

Ikke besvart 1 2% 

De mener det avhenger helt av typen endring- eller utviklingsprosjekt. 24 53% 

Generelt ja, de mener det er naturlig å starte med kommunen / selskap som opererer på 
vegne av kommunen 18 40% 

Generelt nei, de mener det er naturlig å starte med andre offentlige eller private aktører enn 

kommunen 
2 4% 

 

Det er for så vidt ingen store overraskelser her. Et lite flertall mener det er naturlig å starte med 

kommunen, resten at det er avhengig av typen utviklingsprosjekt bedriftene jobber med.  

Sammenlikner vi dette med svarene som brukerne gav på spørsmålet – se Tabell 38 (side 74) 

undervurderer kommunene brukernes synspunkt på privatsektoraktører som første kontaktpunkt, og 

overvurderer noe kommunens egen rolle her sett fra brukerperspektiv.  

4.7 Hva tror du bedriftene / etablere svarer på følgende: Er det klart hvem eller hvor i NN 
kommune du skal henvende deg i bedriftsutviklingssaker (herunder etablering og 
lokalisering)? 

Tabell 43: Hva tror du bedriftene / etablere svarer på følgende: Er det klart hvem eller hvor i 
NN kommune du skal henvende deg i bedriftsutviklingssaker (herunder etablering og 

lokalisering)? 

Antall 

avkrysninger 

Ordfører 14 

Rådmann /-skontor 7 

Næringskonsulent / -avdeling 27 

Landbrukssjef / -kontor 17 

Næringshage, kunnskapspark, kommunalt utviklingsselskap eller liknende 13 

  

Nei - de vet ikke hvor man skal gå   5 

 

Det er en næringssjef og fire som har andre funksjoner enn som / hos ordfører, næringssjef, rådmann, 

landbrukssjef eller næringshage mv som krysser av ”Nei – osv”. De fordeler seg på store og små 

kommuner, og alle kommunene er representert med mer enn en respondent som mener at bedriftene 
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vet hvor de skal gå. Ut over dette kan tabellen tolkes om et signal om at kommunene mener at 

bedriftene vet hvor ”inngangsdøra er” – for å si det slik. 

Igjen kan det være nyttig å spørre seg om hvordan denne informasjonen kan bidra til en tilpasset 

utforming av førstelinje-prosjektet.  

Tabell 43 skal sammenliknes med hva brukerne har meldt om dette spørsmålet i Tabell 31 (side 62). Det 

er åpenbart at kommunene under ett undervurderer andelen som faller i kategorien ”Vet ikk hvor man 

skal henvende seg”.  

4.8 Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å 
fremme bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Vi forlater nå spørsmål om hva respondentene tror om brukerne sine forventninger og erfaringer, og 

vender blikket mot deres egen kommune og oppfatning og forbedringsbehov. Igjen er er det 45 

respondenter som danner grunnlaget for figurene. Igjen er det vurderingsspørsmål knyttet til 

prioritering, og svaralternativene er 3: ”Bør komme i første rekke”, ”Kan komme i første rekke” og ”Ikke 

viktig nå”.  

Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Rent allment – dvs. ikke spesielt innenfor 
næringspolitikken – kan påstander om for lang 
saksbehandlingstid ramme kommunale organ.  
 
Vurdering av behovet for å forbedre 
saksbehandlingstiden (Figur 36) er ganske så 
forskjellig mellom respondentene – det er kun 
ca 40% som mener det bør være et prioritert 
felt. 
 
Spørsmålet sier ikke noe om hva som ligger 
bak forskjeller i vurdering, men er et 
utgangspunkt for en interessant diskusjon 
kommunene i mellom i førstelinje-prosjektet.  
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er kortere 
saksbehandlingstid på topp blant bedriftene 
som et forbedringsområde for den 
kommunale delen av apparatet. På dette 
området er kommunene ikke helt i fase med 
oppfatningen blant brukerne.  

 
Figur 36: Behov for kortere saksbehandlingstid? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Et knapt flertall av respondentene mener det 
er å forbedre systemet for kontaktformidling 
skal ha høy prioritet (Figur 37), mens resten 
mener det kan vente.  
 
Igjen et interessant utgangpunkt for diskusjon 
– ikke for å finne fram til en løsning som 
passer all i organisasjonsutviklingsarbeidet, 
men heller for å bli klar over systemer og 
forskjeller mellom kommuner. Her kan 
kommunene lære av hverandre. 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen ”kontakt mellom 
næringsdrivene” langt nede på listen over 
forhold brukerne mener kommunen bør bli 
bedre på.  . På dette området er kommunene 
ikke helt i fase med oppfatningen blant 
brukerne. 

 
Figur 37: Behov for å bedre systemet for å formidle 
kontakter? 

Vurderingen av behovet for å styrke 
kompetanse og bransjekunnskap i 
kommunene er også av ulike oppfatninger hos 
respondentene (Figur 38).  
 
Situasjonen kan danne utgangpunkt for en 
diskusjon mellom kommunene om det er 
grunnlag for å samarbeide om tilgang til 
kompetanse og bransjekunnskap på noen 
områder?  
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen ”kompetanse / 
bransjekunnskap” blant topp 5 områder 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.   
På dette området er kommunene ikke helt i 
fase med oppfatningen blant brukerne.  

 
Figur 38: Behov for å bedre kompetanse og 
bransjekunnskaper hos saksbehandlere i kommunene? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Behovet for å styrke kompetansen på området 
forretningsutvikling bedømmes 
gjennomgående som lavt hos respondentene 
(Figur 39). 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen ”forretningsutvikling” langt 
nede på listen over forhold brukerne mener 
kommunen bør bli bedre på.  

 
Figur 39: Behov for å styrke innsikten i forretningsutvikling? 

Ikke uventet (Figur 40) tillegges bedring av 
funksjonen ”ett kontaktpunkt” høy prioritet – 
ikke uventet fordi dette jo er en bærende ide 
bak dette utviklingsprosjektet.  Som vist i Figur 
11 (side 64) er denne funksjonen høyt på 
listen for hva brukerne mener kommunen bør 
bli bedre på. På dette området er kommunene 
i fase med oppfatningen blant brukerne. 
 
Funksjonene ”ett kontaktpunkt” og 
formidlingsfunksjonen (Figur 37) utgjør vel til 
sammen et hovedinnhold i tenkingen omkring 
utvikling av førstelinjetjenesten? Som vi så i 
Figur 37 er det vesentlig mindre enighet om 
prioritering av å forbedre 
formidlingsfunksjonen, og  at flertallet av 
kommunene mener at bedriftene vet hvor 
”inngangdøra er”. Hva betyr dette for 
utformingen av utviklingsprosjektet?  Hva skal 
egentlig ett kontaktpunkt bety i prosjektet? 

 
Figur 40: Behov for å forbedre ”ett kontaktpunkt tjenesten”? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Ca 40% av respondentene mener det er behov 
for å prioritere bedring av politikerinteresse og 
–involvering, de resterende ikke. Som vist i 
Figur 11 (side 64) er denne funksjonen nokså 
”midt på treet” på listen over forhold 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.   
 
Hva skylden forskjellen mellom kommunene 
her?  I noen kommuner er muligens 
politikerne allerede tilstrekkelig ”på hugget”, i 
andre ikke? Noen respondenter mener at 
politikere ikke skal ha en prioritert funksjon i 
bedriftsutviklingen, andre ikke? 
 
Her er grunnlag for diskusjon og læring innad i 
utviklingsprosjektets deltakere. 

 
Figur 41: Behov for å styrke politikernes interesse for og 
involvering i bedriftsutvikling? 

Det er et klart flertall av respondentene som 
mener at det er behov for å bedre 
informasjonen om virkemidler.  Som vist i 
Figur 11 (side 64) er behovet for å styrke 
funksjonen også høyt på listen over forhold 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.   
På dette området er kommunene i fase med 
oppfatningen blant brukerne. 
 
 

 
Figur 42: Behov for bedre informasjon om virkemidler? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Figur 43 viser en interessant splittelse mellom 
kommunene. Halvparten av respondentene 
mener det er behov for å gi skole-næringsliv-
samarbeid førsteprioritet, den andre at det 
ikke er et slikt behov. Som vist i Figur 11 (side 
64) er behovet for å styrke denne funksjonen 
svært langt nede på listen over forhold 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.   
På dette området er kommunene ikke i fase 
med oppfatningen blant brukerne. 
 
Skyldes forskjeller mellom kommunene hvor 
langt kommunen er kommet på dette feltet i 
dag? Skyldes det forskjellig vurdering av 
betydningen av slikt samarbeid? Hvorfor 
vurderes dette så forskjellig blant brukere og 
kommunene? 
 
Splitten i svarene gir grunnlag for diskusjoner 
mellom to hovedfraksjoner i utviklingsgruppa.  

 
Figur 43: Behov for å utvikle samarbeide mellom skole og 
næringsliv? 

Det er en klart flertall som mener at de 
økonomiske virkemidlene det her er snakk om 
– etablerings- og lokaliseringsstøtte – er bra 
nok på det nivået de er i dag.  Som vist i Figur 
11 (side 64) er funksjonen også satt langt ned 
på listen fra brukernes side. På dette området 
er kommunene i fase med oppfatningen blant 
brukerne. 

 
Figur 44: Behov for å prioritere støtte til å dekke kostnader? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Vi så i Figur 33 forventet kommunene bare i 
begrenset grad at bedriftene etterspør dem i 
denne rollen - faktisk sier bare 1 av 5 
respondenter at de forventer det uten 
forbehold. Figur 45 kan derfor overraske noe 
ettersom en halvpart av respondentene 
mener at forbedring av denne tjenesten bør 
komme i første rekke, og en knapp halvpart 
mener at det er viktig, men kan komme i 
andre rekke.  
 
Det er rimelig å stille spørsmålet: Skal dette 
være en sentral tjeneste for en førstelinje, og 
eventuelt hvorfor? 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) vurderes 
forbedringsbehovet hos kommunene som lite 
påtrengende fra brukernes side. På dette 
området er kommunenes oppfatninger av 
brukernes forventning ikke i fase. 

 
Figur 45: Behov for å prioritere arbeid med å skape kontakt 
mellom næringsdrivende i kommunen? 

Halvparten av respondentene mener det er 
behov for å gi førsteprioritet til arbeidet med å 
skolere organisasjonen i næringslivets behov, 
noen færre at det kan vente (Figur 46).  
 
Denne splitten gir grunnlag for en drøfting 
innad i utviklingsprosjektet: Hva skyldes 
forskjellen i meningen om prioritet? Forskjellig 
nivå på forståelsen av behovene i dag, eller 
forskjeller i vekten dette momentet skal 
tillegges en førstelinjetjeneste? 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen på topp på listen over 
forhold brukerne mener kommunen bør bli 
bedre på.  På dette området er kommunene 
ikke helt i fase med oppfatningen blant 
brukerne. 

 
Figur 46: Behov for å prioritere utvikling av en bedre 
forståelse av næringslivets behov? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

En liknende situasjon som foregående finner vi 
i oppfatningen av dagens nivå for 
serviceinnstillingen (Figur 47) – og et liknende 
spørsmål kan stilles i forhold til innholdet i 
utviklingsprosjektet.  
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen på tredjeplass på listen over 
forhold brukerne mener kommunen bør bli 
bedre på.  På dette området er kommunene 
ikke helt i fase med oppfatningen blant 
brukerne. 

 
Figur 47: Behov for å prioritere utvikling av en bedre 
serviceinnstilling overfor næringslivet? 

Også i spørsmål om å prioriterer tilførsel av 
mere ressurser til området bedriftshjelp (Figur 
48) er det en liknende splitt mellom to 
hovedfraksjoner.  
 
Splitten gir grunnlag for en drøfting innad i 
utviklingsprosjektet: Hva skyldes forskjellen i 
meningen prioritet? Skyldes det forskjellig nivå 
på tilførte ressurser i dag, eller forskjeller i 
vekten dette momentet skal tillegges 
videreutvikling av en førstelinjetjeneste. 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen midt på listen over forhold 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.  
På dette området er kommunene i rimelig fase 
med oppfatningen om forbedringsbehovet 
blant brukerne. 

 
Figur 48: Behov for å prioritere tilførsel av mer ressurser 
(personal og økonomi) til bedriftsstøtte? 
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Er det områder du mener det er viktig at NN kommune forbedrer seg i sitt arbeid med å fremme 
bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling? 

Figur 49 gir vel grunnlag for å si at dette 
området – tilgjenglighet og åpningstider for 
bedriftsstøtten – ikke påkaller prioritet i denne 
omgang.  
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen lavt på listen over forhold 
brukerne mener kommunen bør bli bedre på.  
På dette området er kommunene i fase med 
oppfatningen blant brukerne. 

 
Figur 49: Behov for å prioritere bedring av tilgang og 
åpningstider? 

Og Figur 50 gir vel grunnlag for å si at dette 
området – mer næringsareal og -lokaler – ikke 
påkaller prioritet i denne omgang. 
 
Som vist i Figur 11 (side 64) er behovet for å 
styrke funksjonen på nests siste plass på listen 
over forhold brukerne mener kommunen bør 
bli bedre på.  På dette området er 
kommunene i fase med oppfatningen blant 
brukerne. 

 
Figur 50: Behov for å prioritere utvikling av næringsarealer 
og –lokaler? 

4.9 Hva tror du brukerne vil krysse av som viktig for etablering / lokalisering / 
videreutvikling (videre satsing) i NN kommune? 

Det følgende er et spørsmål som likner det forrige, men nå med vekt på resultat av kommunenes arbeid 

med bedriftsstøtte, snarere enn hvordan selve organiseringen fungerer og hvordan den kan bedres.  
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Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre 
satsing) i NN kommune? 

Er det viktig med ett kontaktpunkt for hjelp 
og veiledning?  Figur 40 viste at bedring av 
funksjonen ”ett kontaktpunkt” høy prioritet 
ble tillagt førsteprioritet av et klart flertall av 
respondentene – ikke uventet fordi dette jo 
er en bærende ide bak dette 
utviklingsprosjektet. 
 
Figur 51 bekrefter for så vidt dette, men det 
er å merke seg at andelen som svarer ”Viktig” 
og ikke ”Svært viktig” er på høyde med dem 
som svarer ”Viktig”.  Dette er en forskjell som 
kan være av interesse for utviklingsprosjektet 
å drøfte med kommunene? 
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres ikke ett 
kontaktpunkt som et sentralt poeng for 
etableringen.  Kommunene synes å legge for 
mye vekt på den funksjonen i 
etableringssammenheng. 
 

 
Figur 51: Er ett kontaktpunkt viktig for arbeidet med å 
stimulere til etableringer /næringsutvikling? 

Figur 50 foran ikke gir grunnlag for å skulle 
prioritere området mer næringsareal og 
lokaler. Denne figuren - Figur 52 – viser at 
flertallet av respondentene mener at det er 
et ”Viktig” og ”Svært viktig” område, hvilket 
vel da kan tolkes som at flertallet av 
kommunene stort sett har dekket 
arealbehovet for å ta imot mer vekst.  
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres ikke næringsareal 
som et sentralt poeng for etableringen.  
Kommunene synes å legge for mye vekt på 
den funksjonen i etableringssammenheng. 
  

Figur 52: Næringsareal / -lokaler viktig for etablering mv? 
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Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre 
satsing) i NN kommune? 

Figur 25 viser at respondentene i liten grad 
tror at bedriftenes forventninger til 
avgiftsreduksjoner blir innfridd, når dette 
kommer opp som tema i etableringssaker 
mv. Kommunene forventer trolig trykk fra 
næringslivet på dette punktet, og 
kommunene holder åpenbart godt tilbake 
her. Men – som Figur 53 viser – flertallet av 
respondentene mener også at avgiftsnivået 
er et viktig element i etableringer mv – men 
ikke svært viktig. En betydelig andel mener at 
det ikke er viktig. 
 
En diskusjon mellom de som mener det er 
viktig og de som mener det ikke er viktig kan 
vært nyttig? 
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres ikke avgiftsnivå 
som et sentralt poeng for etableringen av 
brukerne.  Kommunene synes å legge for mye 
vekt på den funksjonen i 
etableringssammenheng. 
 

 
Figur 53: Avgiftsnivået viktig for etablering mv? 

Her er det enighet mellom respondentene – 
om enn med en splitt i gradsforskjell, om at 
det er ”Svært viktig” og ”Viktig” med en aktiv 
kommunal etableringspolitikk (Figur 54). 
 
Dette er et politikkområde kommunene selv 
kan påvirke, og med det utvikle et 
komparativt fortrinn.  
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og 
Figur 10 (side 61) rangeres aktiv 
etableringspolitikk som et sentralt poeng for 
etableringen av brukerne.  

 
Figur 54: Viktig med en aktiv kommunal etableringspolitikk? 
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Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre 
satsing) i NN kommune? 

Her er det enighet mellom respondentene – 
om enn med en splitt i gradsforskjell, om at 
det er ”Svært viktig” og ”Viktig” med 
kvaliteten på det vi kan kalle for klassiske 
kommunale tjenester – skole, barnehage og 
helse (Figur 55). 
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres helse og skole 
sånn ”midt på treet” som svært viktig for 
etableringen av brukerne.   

 
Figur 55: Er gode tjenester innen helse, skole og barnehage 
viktig for etableringsarbeid? 

Det har i de senere år vært mye snakk om 
viktigheten av gode frilufts- og kulturtilbud 
for å tiltrekke seg bedriftsetableringer.  
Her er det da også enighet mellom et klart 
flertall av respondentene – om enn med en 
splitt i gradsforskjell - om at det er ”Svært 
viktig” og ”Viktig” på dette punktet. Kultur-, 
fritids- og friluftstilbud er viktig (Figur 56).  
 
Dette er et forhold kommunene i kan påvirke 
selv gjennom kulturpolitikken. 

 
Figur 56: Er kultur-, fritids- og friluftstilbud viktig for 
etablering mv? 
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Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre 
satsing) i NN kommune? 

Her er det da også enighet mellom et klart 
flertall av respondentene – om enn med en 
splitt i gradsforskjell- om at det er ”Svært 
viktig” og ”Viktig” på dette punktet. Nærhet 
til sentrale markeder er viktig.  
 
Dette er et forhold kommunene liten grad 
kan påvirke selv – med unntak av å bedre 
samferdselsmulighetene, fysisk så vel som 
elektronisk.  
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og 
Figur 10 (side 61) rangeres ikke 
markedsnærhet som et sentralt poeng for 
etableringen.  Kommunene synes å legge for 
mye vekt på den funksjonen i 
etableringssammenheng. 
 

 
Figur 57: Er nærhet til sentrale markeder viktig for etablering 
mv? 

Tilgang på stabil arbeidskraft fremheves 
gjerne som et fortrinn for bedriftsetablering i 
distriktskommuner, selv om tilgang til 
arbeidskraft med høyere utdanning kan 
isolert sett være et problem for bedrifter.  
Stabil arbeidskraft er derfor både et fortrinn 
og en utfordring.  
 
Respondentene er enige til fulle om at stabil 
arbeidskraft er ”viktig” og ”svært viktig”. 
 
Kan kommunene selv påvirke denne 
faktoren?  
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og 
Figur 10 (side 61) rangeres arbeidskraft som 
et sentralt poeng for etableringen også av 
brukerne.  

 
Figur 58: Viktigheten av tilgang på stabil arbeidskraft for 
etableringer mv. 
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Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre 
satsing) i NN kommune? 

Figur 59 – ingen spesielle kommentarer til 
valgene respondentene har gjort.  
 
Den enkelte kommune – særlig 
distriktskommuner – kan i liten grad påvirke 
dette. Slik sett er det et komparativt fortrinn 
eller ulempe det er vanskelig å endre.  
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres nærhet til FoU-
miljø som det lavest prioriterte sentralt 
poeng for etableringen.  Kommunene synes å 
legge for altfor mye vekt på den funksjonen i 
etableringssammenheng. 
  

Figur 59: Er det viktig for etablering mv at det er FoU-miljøer i 
rimelig nærhet? 

Respondentene er enige til fulle om at stabil 
arbeidskraft er ”viktig” og ”svært viktig”. 
 
Hvordan kan kommunene selv påvirke denne 
faktoren? 
 
Som det framgår av Tabell 30 (side 60) og  
Figur 10 (side 61) rangeres godt næringsmiljø 
som et sentralt poeng for etableringen også 
av brukerne.  

 
Figur 60: Er godt næringsmiljø viktig for etablering mv? 
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5. Konklusjon 

5.1 Respondentmassen 

I utgangspunktet ble det fra Brønnøysundregisteret trukket et utvalg på 1023 bedrifter av 4723 bedrifter 

i Hedmark fylke. Utvalgskriteriene var to: 

 Bedriftene måtte ha 100.000 kroner eller mer i omsetning i 2008.  

 Bedriftene måtte være registrert med epostadresse. 

25 bedrifter etablert eller under etablering fra registeret hos Innovasjon Norge over nyetableringer i 

2009 ble lagt til dette utvalget. 

Utvalget kan oppfattes som et tilfeldig og representativt utvalg. Videre ble utvalget supplert med 

henvendelse til 367 bedrifter i de mindre kommunene, basert på kommunenes egne registre.  Dette er 

et utvalg hvor omsetningsgrensen var tatt vekk. 99 respondenter besvarte denne delen av utvalget.  

Den samlede respondentmassen består av 431 respondenter som rapporterer fra 511 bedrifter – dvs 

noen rapporterer fra mer enn en bedrift.  

Denne respondentmassen representerer om lag 1/10 av bedriftene i Hedmark med minst 100.000 

kroner i omsetning i 2008 – og gir en representativ avspeiling av situasjonen i Hedmark. 

Respondentmassen fordeles på  næringsregionnivå. Dette er  en regionaliseringen som er 

sammenfallende med fylkeskommunens planregioner og NHO’s næringsregionalisering:  

• Fjellregionen: Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset. 

• Sør-Østerdalsregionen: Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot. 

• Glåmdalsregionen: Eidskog, Grue, Nord-Odal, Kongsvinger, Sør-Odal, Våler, Åsnes. 

• Hamarregionen: Hamar, Løten, Ringsaker, Stange. 

Bruken av næringsregioner fanger opp vesentlig forskjeller i næringsstruktur innad i Hedmark, og 

fordeling til regionnivået burde således kunne fange opp sentrale næringsstrukturspesifikke variasjoner.  

Respondentmassen representerer til sammen 1790 ansatteårsverk i 2008, med en fordeling på 

bedriftsstørrelse som ikke påkaller behov for vurdering av representativitet. 

Man skal allikevel være oppmerksom på at den formen for datainnsamling som er benyttet her vil ha et 

element av sjølrekruttering i og med at det er opp til en mottaker av en invitasjon å velge å svare eller 

ikke. Dette vil normalt ha som konsekvens at respondenter som synes at dette angår dem direkte, eller 

på annen måte er motivert av egen interesse eller mener problemstillingen er aktuell for dem, er 

overrepresentert i materialet.  Det er allikevel ikke grunn til å tro at dette introduserer en systematisk 
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skjevhet i balansen mellom positive og negative erfaringer eller at visse typer synspunkter på apparatet 

blir systematisk feilrepresentert, men snarere at de som er engasjert i spørsmålet om 

næringsutviklingsapparatet er overrepresentert. Det er i seg selv ikke et problem for denne 

undersøkelsen.   

Fordelt til kommunenivå er det for flere kommuners vedkommende ikke tilstrekkelig med respondenter 

til å presentere data som representative. Dette er en svakhet i materialet med begrenset betydning. For 

de fleste spørsmål er det liten grunn til å forvente at det vil være relevant variasjon i bedrifters 

oppfatning av næringsutviklingsapparatet kommuner i mellom.  Det er kun for spørsmål som dreier seg 

om konkrete erfaringer med gitte kommunale apparat at tallmaterialet er lite representativt – dette blir 

en svakhet og må tas i betraktning ved tolking av resultatene  

Det er forskjell i bransjeprofilen for respondentene og bransjeprofilen i næringsstrukturen for Hedmark. 

Det er ikke i utgangspunktet noe sannsynlig sammenheng mellom en bransjeprofil i et fylke, og 

bransjeprofilen for næringsutviklingsaktivitet. Det er sannsynlig at respondentprofilen snarere avspeiler 

interesse for og kanskje utbytte av å ha en lokal / kommunal næringsutviklingstjeneste, enn den samlede 

bransjeprofilen som sådan – se også metodekapittel. Den typen næringsutvikling som tematiseres i 

denne undersøkelsen appellerer sannsynligvis mer til enkelte segmenter i næringsstrukturen enn andre, 

og det er grunn til å forvente at dette vil avspeiles i den type skjevfordeling som figuren over viser.  

I undersøkelsen er det som har hatt kontakt med apparatet i løpet av siste 5 år behandlet som en 

gruppe. Denne respondentmassen er forskjøvet mot respondenter som relativt nylig har hatt kontakt 

med apparatet – 70% har vært i kontakt med apparatet i 2008 eller senere.  Selv om den internasjonale 

finanskrisen fra 2008 nok har ført til flere kontakter mellom næringslivet og næringsutviklingsapparatet 

og nok kan forklare noe av denne forskyvningen, er det tvilsomt om dette er hovedforklaringen. Snarere 

er det grunn til å tro at det er en effekt av motivasjon for å svare på undersøkelsen – jo ferskere erfaring, 

dess hyppigere vil en invitasjon bli besvart. Se også drøftingen av engasjement foran.  Ut over det 

forhold at det er en overrepresentasjon av ”ferske” erfaringer, er det ingen grunn til å tro at det i seg 

selv betyr en systematisk skjevfordeling langs andre parametere.   

Respondentmassen viser, i lys av diskusjonen foran, som forventet en fordeling på etableringsår 

forskjøvet mot bedrifter som er etablert relativt nylig. Samme betraktninger som er gjort for årstall for 

siste kontakt med apparatet, gjelder også her: ”Ferske” bedrifter er overrepresentert, men ut over det er 

det ikke grunn til å tro at dette betyr en systematisk skjevhet i erfaringer med eller synspunkter på 

apparatet.     

5.2 Kontakt med apparatet 

Undersøkelsen viser at bedrifter i perifere regioner er hyppigere i kontakt med næringsutviklings-

apparatet enn bedrifter i sentrale regioner.  
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Av de bedrifter som kontakter apparatet, får ½-parten utført sitt ærend på ett og samme kontaktnivå – 

dvs kommunen, private aktører (her definert som ett nivå) eller fylkesnivå (fylkesmannen og Innovasjon 

Norge). Av denne halvparten så er ca 50% i kontakt med kommunen og altså får utført sitt ærend der, og 

resten fordeles på fylkesnivå og private aktører.  

Av den andre halvparten har 33% kontakt med 2 nivå – og her er det kombinasjonen kommune og 

Innovasjon Norge som er den vanligste.  Resten – ca 17% - har 3 eller 4 kontaktnivå de skal gjennom før 

deres ærend er på plass.   

Oppsummert håndterer og ferdigbehandler kommunene ca ¼ av all kontakter som kommer inn mot 

apparatet, og er sentral i ½-parten av de øvrige som kommer inn til apparatet og som blir henvist til eller 

må i tillegg må kontakte aktører på andre nivå for å få utført sitt ærend.  

De som kontakter kommunene har mange veier inn i kommunene. Næringsetat, ordfører, teknisk etat / -

sjef og landbruksetat /-sjef fungerer snarere som et korps som blir om lag like hyppig kontaktpunkter for 

næringslivet -  dog med næringsetat /-sjef som den som hyppigst kontaktes.  Det er kanskje viktig å 

tenke på dette korpset som førstelinjetjenesten mot næringslivet, snarere enn en førstelinjetjeneste 

som en fysikk skranke man kan henvende seg til.  

På fylkesnivå er det 1 av 5 som ikke vet hvem i kommunene de skal henvende seg til, men mellom 

regionnivå varierer dette betydelig. I fjellregionen sier bare 7% at de ikke vet hvor de skal henvende seg, 

men det tilsvarende tallet for Hamarregionen er 30%. Her har førstelinjetjenesten en oppgave i å bedre 

informasjon om hvem som yter tjenestene.  

Om lag 1/3-del av respondentene mener at kommunen er det første naturlige sted å henvende seg når 

det søkes råd eller støtte til etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften.  Om lag 1/3 mener det 

ikke er den naturlige førstekontakt, men at andre offentlige eller private aktører er første kontaktpunkt. 

De resterende mener at det hele avhenger av type prosjekt.  

5.3 Et apparat for etablerere 

Ca 1/3 av de som kontakter næringsutviklingsapparatet gjør det i forbindelse med videreutvikling av en 

allerede etablert bedrift.  Det betyr at næringsutviklingsapparatet i 2/3 av de tilfeller de blir kontaktet, er 

involvert i etableringsprosesser, og da i all hovedsak blir involvert i slike prosesser i en tidelig fase.  

Næringsutviklingsapparatet er derfor først og fremst et apparat som brukes av etablerere. 

5.4 Erfaringer med mottaket 

Ser vi isolert på respondentenes erfaringer med måten de ble mottatt på i apparatet, viser materialet 

lite tilslutning til negative utsagn som at de ikke skulle bli behandlet serøst, eller på en lite effektiv måte. 

Derimot kan kommunene ikke være fornøyd med tilslutningen til de positive utsagnene knyttet til 
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effektivitet, til henvisningskompetanse, til virkemiddelbruk med mer.  Andelen som bare er noe eller 

ikke fornøyd med kommunene gir godt rom for forbedringer i de kommunale tjenestene på dette feltet.  

5.5 Brukernes forventing og erfaring  

Brukernes forventninger til apparatet varierer noe mellom regionene, men økonomisk støtte oppgis som 

viktigste forventing i alle regioner – og i alle regioner er det her forventingen ikke blir innfridd – særlig i 

forhold til forventinger om reduksjon i avgifter osv. Materialet viser også at forventinger til å bli henvist 

til rette vedkommende, til å få råd og veiledning, til å få avklart tillatelser og prosedyrer bare delvis blir 

innfridd.  Også i forhold til slike kjernefunksjoner i en førstelinjetjeneste er det absolutt rom for 

forbedring av tjenestene i kommunene.  

Brukerne forventer ikke at kommunene skal fungere som et kontaktforum for næringslivet i kommunen. 

5.6 Viktig for etablering i en kommune 

På spørsmål om hva som er / var viktige faktorer for en etablering i kommunen, er det igjen ikke store 

forskjeller mellom regionene. Etablering i kommunen fordi det er egen hjemkommune er viktig for alle 

regioner, men viktigst for respondentene i Fjellregionen. Faktorer som næringsareal, avgiftsnivå, helse 

og skoletilbud, kultur og fritidstilbud skårer relativt lavt i alle regioner, og lavest skårer nærhet til FoU-

miljøer. Arbeidskraft, transport, næringsmiljø og en aktiv etableringspolitikk skårer gjennomgående 

høyt.   

Vi vet som sagt at det er respondenter med rimelig ”ferske” erfaringer som etablerere som er 

overrepresentert i materialet, og at det er etablerere som utgjør flertallet av de som kontakter 

apparatet. Slik sett kan disse responsene gi et nyttig innspill for en utforming av en etablererpolitikk i 

kommunene. 

5.7 Forbedringsområder 

Gitt at apparatet fungerer som det gjør i dag, med sine styrker og svakheter, hva mener respondentene 

bør prioriteres i et arbeide for å forbedre apparatet? 

Bedriftene i Hedmark har en rimelig ens oppfatning av forbedringsområder som bør prioriteres i den 

videre utviklingen av apparatet på kommunenivå – dog med noen mindre variasjoner regionene i 

mellom. I alle regionene mener respondentene at det er viktig at kommunene skaffer seg bedre 

forståelse for næringslivets behov.  Det er vel en stadig og vedvarende utfordring som følger av de svært 

forskjellige rammebetingelser som en kommersiell privat aktør er underlagt i forhold til en offentlig ikke-

kommersiell aktør som må ta en rekke hensyn i sin saksbehandling. En slik strukturell avstand avspeiles 

videre ved at respondentene mener at kortere saksbehandlingstid, bedre serviceinnstilling, mer effektivt 

førstelinjemottak og bedre informasjon må prioriteres høyt i et forbedringsarbeid. 
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Områder som skårer lavt på respondentenes samlede ”ønskeliste” for bedring i tjenestetilbudet, er 

næringsareal, bedre skole-næringsliv-samarbeid, flere bedriftsbesøk og formidle kontakt mellom 

næringsdrivende. 

Kommunene og førstelinjeprosjektet bør drøfte hvordan slike ønsker om bedring av 

næringsutviklingsapparatet kan imøtekommes med utgangspunkt i de forskjellige rammebetingelser som 

foreligger og hensyn som må tas.  

5.8 Hva tror kommunene bedriftene mener? Hva mener kommunen bør forbedres? 

Vi har også og parallelt spurt kommunene hva de tror bedriftene mener og hva de selv mener bør 

forbedres. Hensikten med denne parallelle undersøkelsen er først og fremst å gi et grunnlag for 

diskusjon og refleksjon i kommunene og mellom kommunene om hva deres utgangspunkt er for å tenke 

endring, og om de er i fase med det brukerne mener.  

Det har liten hensikt å trekke en konklusjon knyttet til kommunenes oppfatninger om brukerne og 

endringsbehov i eget apparat – det er ikke meningen med den delen av undersøkelsen. Den skal fungere 

som et grunnlag for diskusjon i en prosess, og ikke som en utpeking av konkrete tema eller løsninger. 
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6. Vedlegg 

Vedleggene gir data for antall respondenter på kommunenivå. Gjennomgående kan respondentene 

brukket ned på kommunenivå ikke oppfattes som representative for næringslivet i kommunene – se 

drøftingen i kapittel 2.3, side 23. Dette har betydning i de tilfeller hvor spørsmålene retter seg mot 

konkrete erfaringer man kan forvente vil variere med kommuner – så som ’hvem i kommunen kontaktet 

du’, ’hvordan mottok vedkommende deg’.  

6.1 Vedlegg: Hvordan opplevde respondentene å bli mottatt i kommunen? 
Kommunefordelte tall. 

6.1.1 Vedlegg: Mottak Fjellregionen 

Tabell 44: Fjellregion kommunefordelt: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, hvordan 
opplevde de å bli mottatt? 

 
  Fjellregionen 

Antall responser →  Alvdal Folldal Os Rendalen Tolga Tynset 

 Ble tatt godt imot og fikk den 
hjelpa vi trengte 

Riktig 2 5 1 4 2 2 

Noe riktig 2 2 0 4 2 2 

Ikke riktig 1 0 0 2 0 1 

 Ble tatt imot på en effektiv 
måte, og henvist videre til 
relevante institusjoner / 
personer 

Riktig 2 2 1 3 1 3 

Noe riktig 1 2 0 3 1 2 

Ikke riktig 2 2 0 3 1 1 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende og 
kompetent måte, men 
virkemidlene manglet 

Riktig 1 1 0 1 0 2 

Noe riktig 2 4 0 5 2 1 

Ikke riktig 2 1 0 3 1 1 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende måte, men 
kompetansen manglet  

Riktig 0 0 0 1 1 0 

Noe riktig 3 3 0 5 0 1 

Ikke riktig 2 2 0 2 2 3 

 Ble tatt imot på en lite 
effektiv måte og sendt hit og 
dit uten resultat 

Riktig 0 0 0 2 0 1 

Noe riktig 0 1 0 2 0 0 

Ikke riktig 5 4 0 4 3 4 

 Ble tatt imot lite 
imøtekommende / ansatte 
var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 0 0 0 3 0 2 

Noe riktig 0 0 0 2 0 0 

Ikke riktig 5 5 0 3 3 3 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 0 0 0 2 0 0 

Noe riktig 0 0 0 3 0 1 

Ikke riktig 5 5 0 3 3 4 
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6.1.2 Vedlegg: Mottak Sør-Østerdalsregionen 

Tabell 45: Sør-Østerdalsregionen og kommunefordelt: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, 
hvordan opplevde de å bli mottatt? 

 
  Sør-Østerdal næringsregion  

Antall responser →   Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot 

 Ble tatt godt imot og fikk den 
hjelpa vi trengte 

Riktig 2 2 3 4 1 

Noe riktig 2 2 2 0 1 

Ikke riktig 1 0 2 0 0 

 Ble tatt imot på en effektiv 
måte, og henvist videre til 
relevante institusjoner / 
personer 

Riktig 2 4 2 3 1 

Noe riktig 2 0 2 0 0 

Ikke riktig 1 1 2 0 1 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende og kompetent 
måte, men virkemidlene manglet 
for å kunne hjelpe 

Riktig 0 1 3 0 0 

Noe riktig 4 2 3 1 1 

Ikke riktig 0 1 1 2 1 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende måte, men 
kompetansen manglet for å 
kunne hjelpe 

Riktig 0 0 4 1 0 

Noe riktig 0 2 2 0 0 

Ikke riktig 4 2 1 2 2 

 Ble tatt imot på en lite effektiv 
måte og sendt hit og dit uten 
resultat 

Riktig 0 0 1 0 0 

Noe riktig 0 0 1 0 0 

Ikke riktig 4 4 4 3 2 

 Ble tatt imot lite 
imøtekommende / ansatte var 
vanskelig å få tilgang til 

Riktig 0 0 0 0 0 

Noe riktig 0 0 2 1 1 

Ikke riktig 4 4 4 2 1 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 0 0 1 0 0 

Noe riktig 0 1 0 0 0 

Ikke riktig 4 3 5 3 2 
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6.1.3 Vedlegg: Mottak Glåmdalsregionen 

Tabell 46: Glåmdalsregionen og kommunefordelt: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, 
hvordan opplevde de å bli mottatt? 

  Glåmdalsregionen 

  Antall responser →  Eidskog Grue Kongsvinger Nord-Odal Sør-Odal Våler Åsnes 

 Ble tatt godt imot og fikk 
den hjelpa vi trengte 

Riktig 2 4 1 2 2 0 0 

Noe riktig 1 1 0 0 0 4 3 

Ikke riktig 1 0 3 0 0 0 0 

 Ble tatt imot på en 
effektiv måte, og henvist 
videre til relevante 
institusjoner / personer 

Riktig 2 3 1 2 1 1 0 

Noe riktig 1 1 1 0 1 1 3 

Ikke riktig 1 0 2 0 0 1 0 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende og 
kompetent måte, men 
virkemidlene manglet 

Riktig 0 1 0 1 0 1 0 

Noe riktig 1 0 2 0 1 3 3 

Ikke riktig 2 2 2 1 1 0 0 

 Ble tatt imot på en 
imøtekommende måte, 
men kompetansen 
manglet 

Riktig 1 1 4 0 0 0 0 

Noe riktig 0 0 0 1 1 3 2 

Ikke riktig 2 2 1 1 1 0 1 

 Ble tatt imot på en lite 
effektiv måte og sendt hit 
og dit uten resultat 

Riktig 1 0 1 0 0 0 0 

Noe riktig 0 0 2 0 1 0 0 

Ikke riktig 2 3 2 2 1 3 3 

 Ble tatt imot lite 
imøtekommende / 
ansatte var vanskelig å få 
tilgang til 

Riktig 0 0 1 0 0 0 0 

Noe riktig 1 0 1 0 0 0 1 

Ikke riktig 2 3 2 2 2 3 2 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 0 0 2 0 0 1 0 

Noe riktig 1 0 1 0 0 1 0 

Ikke riktig 2 3 1 2 2 2 2 
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6.1.4 Vedlegg: Mottak Hamarregionen 

Tabell 47: Hamarregionen og kommunefordelt: Bedrifter som har vært i kontakt med apparatet siste 5 år, 
hvordan opplevde de å bli mottatt? 

 
  Hamarregionen  

  Antall responser →  Hamar Løten Ringsaker Stange 

Ble tatt godt imot og fikk den hjelpa 
vi trengte 

Riktig 5 1 3 0 

Noe riktig 1 1 4 2 

Ikke riktig 1 0 0 1 

Ble tatt imot på en effektiv måte, og 
henvist videre til relevante 
institusjoner / personer 

Riktig 2 0 3 0 

Noe riktig 3 1 1 2 

Ikke riktig 0 2 3 1 

Ble tatt imot på en imøtekommende 
og kompetent måte, men 
virkemidlene manglet for å kunne 
hjelpe 

Riktig 2 1 1 1 

Noe riktig 2 1 2 1 

Ikke riktig 1 0 3 1 

Ble tatt imot på en imøtekommende 
måte, men kompetansen manglet for 
å kunne hjelpe 

Riktig 1 1 1 0 

Noe riktig 3 1 2 3 

Ikke riktig 2 0 2 0 

Ble tatt imot på en lite effektiv måte 
og sendt hit og dit uten resultat 

Riktig 1 0 0 0 

Noe riktig 0 0 0 0 

Ikke riktig 5 1 5 3 

Ble tatt imot lite imøtekommende / 
ansatte var vanskelig å få tilgang til 

Riktig 0 1 0 1 

Noe riktig 1 0 0 2 

Ikke riktig 4 1 5 0 

 Ble ikke tatt seriøst 

Riktig 0 0 0 0 

Noe riktig 1 1 0 2 

Ikke riktig 5 1 5 1 
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6.2 Vedlegg:  Kommunefordelte tall til ”Ble forventingene innfridd?” 

6.2.1 Vedlegg: Fjellregionen - forventingene innfridd? 

Tabell 48: Kommunene i Fjellregionen: Ble forventningene til det lokale apparatet innfridd? 

 
  Fjellregionen 

  Antall responser →  Alvdal Folldal Os Rendalen Tolga Tynset 

Innfridde forventningene 
til økonomisk støtte? 

Ja 1 4 0 3 2 2 

I noen grad 2 3 0 4 0 2 

Nei 2 0 0 2 1 0 

Innfridde forventningene 
til avgiftsreduksjon ol? 

Ja 0 0 0 1 0 0 

I noen grad 0 0 0 1 0 0 

Nei 4 5 0 2 2 2 

Innfridde forventningene 
til råd og veiledning? 

Ja 2 1 0 2 1 1 

I noen grad 0 3 0 2 1 2 

Nei 3 1 0 3 1 2 

Innfridde forventningene 
til henvisning til rette 
vedkommende? 

Ja 1 2 0 1 0 2 

I noen grad 1 1 0 2 0 1 

Nei 2 2 0 4 1 2 

Innfridde forventningene 
til politisk støtte? 

Ja 0 0 0 3 0 1 

I noen grad 1 0 0 0 0 2 

Nei 3 5 0 2 1 1 

Innfridde forventningene 
til å avklare prosedyrer / 
tillatelser? 

Ja 1 0 1 2 0 1 

I noen grad 1 3 0 2 2 1 

Nei 3 2 0 2 1 2 
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6.2.2 Vedlegg: Sør-Østerdalsregionen - forventingene innfridd? 

Tabell 49: Kommunene i Sør-Østerdalsregionen: Ble forventningene til det lokale apparatet innfridd? 

 
Sør-Østerdalsregionen 

Antall responser →  Elverum Engerdal Stor-Elvdal Trysil Åmot 

Innfridde forventningene til 
økonomisk støtte? 

Ja 1 0 0 0 0 

I noen grad 0 2 5 4 0 

Nei 2 1 2 0 1 

Innfridde forventningene til 
avgiftsreduksjon ol? 

Ja 0 0 0 0 1 

I noen grad 1 0 1 1 0 

Nei 2 2 3 1 0 

Innfridde forventningene til råd 
og veiledning? 

Ja 2 2 2 1 0 

I noen grad 0 1 0 1 0 

Nei 1 1 5 1 1 

Innfridde forventningene til 
henvisning til rette 
vedkommende? 

Ja 2 1 2 1 0 

I noen grad 0 0 1 0 1 

Nei 1 1 3 1 0 

Innfridde forventningene til 
politisk støtte? 

Ja 1 0 1 1 0 

I noen grad 0 0 1 0 1 

Nei 2 2 4 1 0 

Innfridde forventningene til å 
avklare prosedyrer / tillatelser? 

Ja 1 0 1 1 0 

I noen grad 2 1 1 0 0 

Nei 1 2 3 1 1 
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6.2.3 Vedlegg: Glåmdalsregionen - forventingene innfridd? 

Tabell 50: Kommunene i Glåmdalsregionen: Ble forventningene til det lokale apparatet innfridd? 

 
  Glåmdalsregionen  

  Antall responser →  Eidskog Grue Kongsving. Nord-Odal Sør-Odal Våler Åsnes 

Innfridde 
forventningene til 
økonomisk støtte? 

Ja 2 3 0 0 0 3 2 

I noen grad 0 2 1 0 0 0 1 

Nei 1 0 2 2 1 0 0 

Innfridde 
forventningene til 
avgiftsreduksjon ol? 

Ja 0 1 0 0 0 1 1 

I noen grad 1 0 0 0 0 1 0 

Nei 2 2 3 2 1 1 2 

Innfridde 
forventningene til råd 
og veiledning? 

Ja 0 2 0 2 2 0 1 

I noen grad 1 1 0 0 0 3 0 

Nei 2 1 3 0 0 2 2 

Innfridde 
forventningene til 
henvisning til rette 
vedkommende? 

Ja 1 3 0 2 1 0 2 

I noen grad 0 1 0 0 0 3 1 

Nei 2 0 3 0 0 1 0 

Innfridde 
forventningene til 
politisk støtte? 

Ja 0 2 0 0 0 1 0 

I noen grad 2 0 0 0 0 1 2 

Nei 0 1 1 2 1 2 1 

Innfridde 
forventningene til å 
avklare prosedyrer / 
tillatelser? 

Ja 0 4 1 0 0 0 1 

I noen grad 2 0 0 0 1 2 2 

Nei 0 0 2 2 0 1 0 
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6.2.4 Vedlegg: Hamarregionen - forventingene innfridd? 

Tabell 51: Kommunene i Hamarregionen: Ble forventningene til det lokale apparatet innfridd? 

 
  Hamar-regionen 

  Antall responser →  Hamar Løten Ringsaker Stange 

Innfridde forventningene til 
økonomisk støtte? 

Ja 1 1 2 0 

I noen grad 2 0 2 2 

Nei 0 1 1 1 

Innfridde forventningene til 
avgiftsreduksjon ol? 

Ja 1 0 0 0 

I noen grad 0 0 0 0 

Nei 3 1 3 2 

Innfridde forventningene til råd og 
veiledning? 

Ja 2 1 3 0 

I noen grad 2 0 0 1 

Nei 2 1 1 2 

Innfridde forventningene til 
henvisning til rette vedkommende? 

Ja 1 0 2 0 

I noen grad 2 0 0 1 

Nei 1 1 2 2 

Innfridde forventningene til politisk 
støtte? 

Ja 1 0 0 0 

I noen grad 5 0 1 0 

Nei 0 1 2 3 

Innfridde forventningene til å avklare 
prosedyrer / tillatelser? 

Ja 1 1 2 0 

I noen grad 3 0 0 0 

Nei 2 1 3 3 
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6.3 Vedlegg:  Kommunetall – forbedringsområder 

6.3.1 Vedlegg:  Forbedringsområder -  Kommuner i Fjellregionen 

Tabell 52: Forbedringsområder – respondenter fra Alvdal . N=10 

 Alvdal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

  Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 6 1 3 

Politikerinteresse / - involvering 6 1 3 

Informasjon om virkemidler 6 1 3 

Bedre forståelse for næringslivets behov 5 4 1 

Formidle kontakter 3 3 4 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 4 3 

Serviceinnstilling 3 4 3 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 3 3 4 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 2 2 6 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 2 3 5 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 3 4 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 2 4 4 

Tilgjengelighet og åpningstider 2 3 4 

Næringsarealer / -lokaler 2 3 5 

Bedriftsbesøk 1 2 7 

Prosjektledelse 1 4 5 

Forrretningsutvikling 1 2 7 
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Tabell 53: Forbedringsområder – respondenter fra Folldal. N=10 

Folldal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

 
Antall Antall Antall 

Forrretningsutvikling 9 1 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 8 1 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 7 1 1 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

7 2 0 

Saksbehandlingstid 6 2 1 

Bedriftsbesøk 6 2 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 6 3 0 

Informasjon om virkemidler 6 3 0 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 6 3 0 

Politikerinteresse / - involvering 5 0 3 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 5 3 1 

Serviceinnstilling 5 3 1 

Formidle kontakter 3 5 0 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 3 5 1 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 5 1 

Næringsarealer / -lokaler 3 4 3 

Prosjektledelse 2 5 1 
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Tabell 54: Forbedringsområder – respondenter fra Os . N=5 

Os 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

 
Antall Antall Antall 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 5 0 0 

Informasjon om virkemidler 5 0 0 

Saksbehandlingstid 4 1 0 

Formidle kontakter 4 1 0 

Serviceinnstilling 4 1 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 3 2 0 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
okaliseringskostnader 

3 2 0 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 3 2 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 3 1 1 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 3 2 0 

Politikerinteresse / - involvering 2 3 0 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 3 0 

Tilgjengelighet og åpningstider 2 3 0 

Bedriftsbesøk 1 3 1 

Prosjektledelse 1 4 0 

Forrretningsutvikling 1 3 1 

Næringsarealer / -lokaler 0 4 1 

 

  



119 
 

 

Tabell 55: Forbedringsområder – respondenter fra Rendalen. N=11 

Rendalen 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

 
Antall Antall Antall 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 10 1 0 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 8 1 0 

 Serviceinnstilling 8 1 0 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 7 3 0 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 7 3 2 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 7 4 0 

 Politikerinteresse / - involvering 6 2 1 

 Saksbehandlingstid 5 3 1 

 Formidle kontakter 5 4 0 

 Forrretningsutvikling 5 3 1 

 Informasjon om virkemidler 5 3 0 

 Bedriftsbesøk 4 6 0 

 Prosjektledelse 4 5 0 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 4 4 1 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

4 4 1 

 Tilgjengelighet og åpningstider 4 5 0 

 Næringsarealer / -lokaler 3 5 2 
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Tabell 56: Forbedringsområder – respondenter fra Tolga. N=5 

Tolga 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

 
Antall Antall Antall 

 Serviceinnstilling 5 0 0 

 Saksbehandlingstid 3 0 1 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 3 2 0 

 Informasjon om virkemidler 3 1 0 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 0 1 

 Prosjektledelse 2 0 2 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 2 1 0 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 2 1 1 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 2 1 0 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 2 1 1 

 Bedriftsbesøk 1 0 2 

 Formidle kontakter 1 2 0 

 Forrretningsutvikling 1 1 1 

 Politikerinteresse / - involvering 1 2 0 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 1 2 1 

 Tilgjengelighet og åpningstider 1 1 1 

 Næringsarealer / -lokaler 1 2 0 
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Tabell 57: Forbedringsområder – respondenter fra Tynset. N=11 

Tynset 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme 
i  andre 
rekke 

Ikke viktig 
nå 

 
Antall Antall Antall 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 9 1 1 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 9 3 0 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 9 2 0 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 9 1 1 

 Saksbehandlingstid 7 3 3 

 Bedriftsbesøk 7 5 1 

 Politikerinteresse / - involvering 7 4 1 

 Informasjon om virkemidler 7 4 1 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 7 3 2 

 Serviceinnstilling 7 3 1 

 Formidle kontakter 6 6 0 

 Prosjektledelse 6 3 2 

 Forrretningsutvikling 6 5 0 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

5 6 1 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 5 5 2 

 Tilgjengelighet og åpningstider 4 6 1 

 Næringsarealer / -lokaler 4 4 3 
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6.3.2 Vedlegg:  Forbedringsområder -  Kommuner i Glåmdalsregionen 

Tabell  58: Forbedringsområder – respondenter fra Eidskog . N=10 

Eidskog  
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i 
andre rekke 

Ikke viktig nå 

  Antall Antall Antall 

Bedre forståelse for næringslivets behov 8 2 0 

Serviceinnstilling 8 2 0 

Saksbehandlingstid 7 3 0 

Formidle kontakter 6 3 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 6 4 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 5 5 0 

Forrretningsutvikling 5 5 0 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 5 4 0 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 5 3 1 

Næringsarealer / -lokaler 5 5 0 

Informasjon om virkemidler 4 5 0 

Bedriftsbesøk 3 5 2 

Prosjektledelse 3 7 0 

Politikerinteresse / - involvering 3 5 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 4 1 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 6 0 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 6 1 
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Tabell  59: Forbedringsområder – respondenter fra Grue. N=9 

Grue 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 8 1 0 

Saksbehandlingstid 7 1 0 

Informasjon om virkemidler 7 2 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 7 2 0 

Serviceinnstilling 7 2 0 

Formidle kontakter 6 2 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 6 2 1 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 5 4 0 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 5 6 0 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 4 5 0 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

4 5 1 

Bedriftsbesøk 3 5 0 

Forrretningsutvikling 3 4 1 

Politikerinteresse / - involvering 3 5 1 

Næringsarealer / -lokaler 3 2 3 

Prosjektledelse 2 4 3 

Tilgjengelighet og åpningstider  2 6 0 
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Tabell 60: Forbedringsområder – respondenter fra Kongsvinger. N=19 

Kongsvinger 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Serviceinnstilling 17 2 0 

Saksbehandlingstid 16 2 1 

Bedre forståelse for næringslivets behov 15 4 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 13 4 1 

Informasjon om virkemidler 11 6 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 10 8 2 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 9 6 3 

Politikerinteresse / - involvering 8 8 2 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 8 8 3 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 7 9 1 

Næringsarealer / -lokaler 7 7 5 

Formidle kontakter 6 10 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

6 9 3 

Tilgjengelighet og åpningstider 6 10 3 

Prosjektledelse 3 10 5 

Bedriftsbesøk 2 13 4 

Forrretningsutvikling 2 12 5 
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Tabell 61: Forbedringsområder – respondenter fra Nord-Odal. N=5 

Nord-Odal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 5 0 0 

Formidle kontakter 5 1 1 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 5 0 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 5 1 0 

Politikerinteresse / - involvering 3 2 1 

Informasjon om virkemidler 3 2 2 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 3 1 1 

Serviceinnstilling 3 1 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 2 3 0 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 2 4 0 

Tilgjengelighet og åpningstider 2 1 2 

Bedriftsbesøk 1 2 2 

Forrretningsutvikling 1 0 4 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

1 1 3 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 1 2 2 

Næringsarealer / -lokaler 1 0 4 

Prosjektledelse 0 2 3 
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Tabell 62: Forbedringsområder – respondenter fra Sør-Odal. N=5 

Sør-Odal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Bedre forståelse for næringslivets behov 5 0 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 4 0 1 

Serviceinnstilling 4 0 0 

Saksbehandlingstid 3 1 0 

Bedriftsbesøk 3 2 0 

Formidle kontakter 3 1 1 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 3 2 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 2 1 1 

Politikerinteresse / - involvering 2 0 2 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 0 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

2 1 1 

Forrretningsutvikling 1 1 2 

Informasjon om virkemidler 1 1 2 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 1 1 2 

Næringsarealer / -lokaler 1 1 2 

Prosjektledelse 0 2 1 

Tilgjengelighet og åpningstider 0 3 1 
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Tabell 63: Forbedringsområder – respondenter fra Våler. N=6 

Våler 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 5 0 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 5 0 1 

Serviceinnstilling 5 0 1 

Saksbehandlingstid 3 1 1 

Bedriftsbesøk 3 2 0 

Politikerinteresse / - involvering 3 1 1 

Informasjon om virkemidler 3 2 0 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 3 1 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 2 3 0 

Forrretningsutvikling 2 2 1 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 3 0 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

2 1 2 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 2 3 0 

Formidle kontakter 1 2 2 

Prosjektledelse 1 2 2 

Tilgjengelighet og åpningstider 1 2 2 

Næringsarealer / -lokaler 1 4 0 
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Tabell 64: Forbedringsområder – respondenter fra Åsnes. N=7 

Åsnes 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 6 1 0 

Saksbehandlingstid 5 1 0 

Prosjektledelse 5 1 0 

Formidle kontakter 4 2 0 

Forrretningsutvikling 4 1 1 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 4 2 0 

Informasjon om virkemidler 4 1 1 

Bedre forståelse for næringslivets behov 4 2 0 

Serviceinnstilling 4 2 0 

Politikerinteresse / - involvering 3 1 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 1 2 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 3 3 0 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 3 0 

Bedriftsbesøk 2 3 1 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 3 1 

Næringsarealer / -lokaler 1 2 2 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 0 5 1 
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6.3.3 Vedlegg: Forbedringsområder - Kommuner i Sør-Østerdalsregionen 

Tabell 65: Forbedringsområder – respondenter fra Elverum. N=16 

Elverum 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 12 0 4 

Serviceinnstilling 12 2 2 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 10 2 3 

Bedre forståelse for næringslivets behov 10 4 2 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 9 3 2 

Formidle kontakter 8 4 3 

Næringsarealer / -lokaler 8 1 4 

Informasjon om virkemidler 7 4 3 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 6 5 3 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 6 4 4 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 5 5 4 

Forrretningsutvikling 5 5 4 

Politikerinteresse / - involvering 5 7 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

5 5 4 

Bedriftsbesøk 3 3 8 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 9 2 

Prosjektledelse 1 8 4 

 

  



130 
 

 

Tabell 66: Forbedringsområder – respondenter fra Engerdal. N=11 

Engerdal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i 
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 9 0 1 

Serviceinnstilling 8 2 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 7 3 1 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 7 1 3 

Politikerinteresse / - involvering 7 1 3 

Bedre forståelse for næringslivets behov 7 2 1 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 6 3 1 

Bedriftsbesøk 5 2 3 

Informasjon om virkemidler 5 4 1 

Formidle kontakter 4 4 2 

Næringsarealer / -lokaler 4 2 4 

Forrretningsutvikling 3 1 5 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 3 6 1 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 5 1 

Prosjektledelse 2 2 5 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 2 5 2 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

2 5 3 

 

Tabell 67: Forbedringsområder – respondenter fra Stor-Elvdal. N=11 

Stor-Elvdal 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i 
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Bedriftsbesøk 9 2 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 8 2 0 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 8 1 1 

Formidle kontakter 7 2 1 

Forrretningsutvikling 7 2 1 

Informasjon om virkemidler 7 3 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 6 4 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 6 4 0 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 6 4 1 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 6 4 0 

Politikerinteresse / - involvering 5 4 1 

Serviceinnstilling 5 3 0 

Saksbehandlingstid 4 5 1 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 6 1 

Prosjektledelse 2 5 3 

Tilgjengelighet og åpningstider 2 6 1 

Næringsarealer / -lokaler 1 5 4 
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Tabell 68: Forbedringsområder – respondenter fra Trysil. N=13 

Trysil 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i 
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 10 1 1 

Bedre forståelse for næringslivets behov 10 0 2 

Formidle kontakter 9 2 2 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 7 1 3 

Politikerinteresse / - involvering 7 2 3 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 7 3 2 

Serviceinnstilling 7 1 4 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 7 4 1 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 6 4 2 

Forrretningsutvikling 6 4 2 

Næringsarealer / -lokaler 6 5 1 

Bedriftsbesøk 5 3 4 

Tilgjengelighet og åpningstider 5 4 3 

Informasjon om virkemidler 4 6 2 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 4 3 5 

Prosjektledelse 3 3 6 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

3 6 3 

 

Tabell 69: Forbedringsområder – respondenter fra Åmot. N=8 

Åmot 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i 
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

Saksbehandlingstid 7 0 0 

Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 7 1 0 

Informasjon om virkemidler 5 2 0 

Bedre forståelse for næringslivets behov 5 2 0 

Politikerinteresse / - involvering 4 2 1 

Serviceinnstilling 4 3 0 

Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 4 3 1 

Bedriftsbesøk 3 3 1 

Tilgjengelighet og åpningstider 3 3 1 

Formidle kontakter 2 5 0 

Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 2 5 0 

Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

2 5 1 

Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 2 5 0 

Næringsarealer / -lokaler 2 3 2 

Prosjektledelse 1 3 4 

Forrretningsutvikling 1 4 2 

Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 0 6 1 
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6.3.4 Vedlegg: Forbedringsområder - Kommuner i Hamarregionen 

Tabell 70: Forbedringsområder – respondenter fra Hamar. N=40 

 Hamar 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

  Antall Antall Antall 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 29 6 5 

 Saksbehandlingstid 25 5 10 

 Serviceinnstilling 22 7 7 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 21 8 6 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 19 6 9 

 Formidle kontakter 18 11 7 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 17 11 8 

 Informasjon om virkemidler 16 9 8 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

14 12 8 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 14 9 9 

 Næringsarealer / -lokaler 14 9 13 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 13 11 11 

 Tilgjengelighet og åpningstider 13 11 9 

 Forrretningsutvikling 12 8 10 

 Politikerinteresse / - involvering 11 13 11 

 Bedriftsbesøk 9 9 17 

 Prosjektledelse 4 11 15 
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Tabell 71: Forbedringsområder – respondenter fra Løten. N=11 

Løten 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

 Serviceinnstilling 7 0 3 

 Politikerinteresse / - involvering 6 1 4 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 6 0 3 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 5 1 4 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 5 1 4 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 4 1 4 

 Saksbehandlingstid 3 3 3 

 Bedriftsbesøk 3 2 5 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 3 2 4 

 Næringsarealer / -lokaler 3 2 4 

 Formidle kontakter 2 1 6 

 Forrretningsutvikling 2 3 4 

 Prosjektledelse 1 2 6 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 1 3 5 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

1 3 5 

 Informasjon om virkemidler 0 5 4 

 Tilgjengelighet og åpningstider 0 5 3 
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Tabell 72: Forbedringsområder – respondenter fra Ringsaker. N=21 

Ringsaker 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 13 4 4 

 Saksbehandlingstid 12 2 7 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 12 4 3 

 Serviceinnstilling 12 4 4 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 11 4 5 

 Politikerinteresse / - involvering 10 4 6 

 Formidle kontakter 9 4 8 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 9 8 2 

 Informasjon om virkemidler 8 8 2 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 8 5 6 

 Tilgjengelighet og åpningstider 8 6 6 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 6 9 3 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

6 7 5 

 Bedriftsbesøk 5 7 10 

 Prosjektledelse 4 4 10 

 Forrretningsutvikling 4 9 6 

 Næringsarealer / -lokaler 2 7 9 
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Tabell 73: Forbedringsområder – respondenter fra Stange . N=13 

Stange 
Bør komme i 
første rekke 

Kan komme i  
andre rekke 

Ikke viktig nå 

 
Antall Antall Antall 

 Informasjon om virkemidler 8 2 1 

 Bedre forståelse for næringslivets behov 8 1 2 

 Tilgjengelighet og åpningstider 8 3 1 

 Saksbehandlingstid 7 2 4 

 Kompetanse / bransjekunnskap hos saksbehandlere 7 3 3 

 Politikerinteresse / - involvering 7 2 2 

 Nivået på kommunal støtte til å dekke etablerings- og 
lokaliseringskostnader 

7 1 3 

 Serviceinnstilling 7 4 1 

 Formidle kontakter 6 5 2 

 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende 6 4 3 

 Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende 6 0 4 

 Ressurser - personal og økonomi - til bedriftsstøtte 4 4 3 

 Bedriftsbesøk 3 4 6 

 Utvikle samarbeid mellom skole og næringsliv 3 4 4 

 Prosjektledelse 1 7 5 

 Forrretningsutvikling 1 8 4 

 Næringsarealer / -lokaler 1 6 4 
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7. Vedlegg: Spørreskjema 

7.1 Vedlegg: Spørreskjema til bedriftene 

Innstikk på til sammen 21 sider følger fra neste side:  



•

•

•

Bedrifter i Hedmark sin erfaring med kommunene og

bedriftsutvikling (II) 
Hvordan fungerer kommunen som tilrettelegger og serviceorgan for deg og din virksomhet?

Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen og Innovasjon Norge samarbeider med kommunene for

å gjøre utvikling i næringslivet lettere. Vi vil vite hvilke erfaringer bedriftene har gjort med sin

kommune, og på hvilke områder kommunen kan påvirke og forbedre seg. 

Østlandsforskning er gitt i oppgave å spørre bedrifter i Hedmark om dette, og senere rapportere til

fylkeskommunen og kommunene hva bedriftene mener om kommunen som støtte for

næringslivet, hva som bør gjøres bedre og hva som fungerer. 

 

Ved behov kan skjemaet lagres underveis. Du får da tilsendt en gjenåpningsadresse eller

gjenåpningslenke, slik at du kan komme tilbake og fullføre skjemaet senere. 

 

Opplysningene blir behandlet slik at det ikke er mulig å identifisere enkeltbedrifter eller

enkeltpersoner i den rapporten Østlandsforskning leverer fra seg.  

 

En par ting før vi starter: 

Det er mange betydninger av begrepet 'bedrift' - derfor denne avklaringen: 

Med 'bedrift' mener vi den forretningsenheten som er lokalisert i kommunen, uavhengig av om

den er en filial, hovedkontor eller er bedriftens eneste lokalitet. 

Prosjektet ønsker informasjon fra alle typer bedrifter - store og små fra alle bransjer med og

uten ansatte - i Hedmark. Det gjelder altså også bedrifter som drives på deltid og liknende. 

Vi henvender oss her til et mangfold type bedrifter i alle faser i en bedrifts utvikling, fra nettopp

etablerte, til veletablerte. Vi ber om at dere tolker spørsmålene ut fra den situasjonen din(e)

bedrift(er) er i. Skulle svaralternativer passe dårlig for din situasjon, kan dette kommenteres i

kommentarfeltet som følger alle spørsmålene.  

side 1 av 21



 
 
 

Q1:  I denne undersøkelsen kontakter vi bedrifter via epost-adresser hentet fra Brønnøysundregistere. Mer enn én av våre

eposter kan til slutt havne hos samme person, ettersom samme person kan være oppgitt som eller bli utpekt som

kontaktperson for flere enn en bedrift. Videre kan en person være registrert med flere bedrifter i samme eller flere

kommuner.  Vi har behov for å vite hva som er situasjonen for deg - kryss av ett alternativ:
 

 

Kommentar?
 

Svarer kun for en bedrift

Ant. bedrifter:

Svarer for flere bedrifter i samme

kommune:

Ant. bedrifter: Ant. kommuner:

Henvendelsen berører bedrifter i flere

kommuner:
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MERK: Dersom du  har svart minst ett av følgende punkter: [(2, 1), (2, 3)] på spørsmål 1, hopp over dette spørsmålet.
 

Q2:  Du har mottatt forespørsel om å svare på denne undersøkelsen for bedrifter i flere kommuner:   Spørreskjemaet er

organisert kommunevis og kun for kommuner i Hedmark.   Vi ønsker derfor at du velger å fokusere på erfaringer fra en

av kommunene i Hedmark som bedriftene er lokalisert i:     den minste kommunen .  Skulle det være utilstrekkelig eller

uklart kriterium, velg den  kommunen med  sist etablerte bedrift.     Valg av kommune gjøres i neste spørsmål.   Er det

noe uklarhet om dette, eller andre spørsmål knyttet til undersøkelsen, kan disse rettes til Tor Arnesen - Østlandsforskning

 på telefon 90922190  på epost  bedriftsutvikling@ostforsk.no    Kryss av her for det valget du gjør:  
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Annet? / Kommentar?
 

Velger den minste kommunen.

Velger kommunen med den sist etablerte bedriften (eller de sist etablerte bedriftene).

Annet:
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Q3:  I hvilken kommune i Hedmark ligger bedriften(e) du svarer for?  
 

Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue

Hamar Kongsvinger Løten Nord-Odal Os Rendalen

Ringsaker Stange Stor-Elvdal Sør-Odal Tolga Trysil

Tynset Våler Åmot Åsnes
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Q4:  For bedriften(e) i ${kommune} kommune:   Summer tallene dersom dette omfatter flere bedrifter i ${kommune}

kommune.  Beløp kan angis i andel av millioner kroner, og rundes av til maksimum en desimal:    0,1 millioner kroner

(MNOK)   Eks.: Omsetning på 2 345 005 NOK blir 2,3 MNOK   
 

 

Kommentar?
 

 
 

Q5:  Hvilke bransje(r) tilhører bedriften(e) i ${kommune} kommune?  Kryss av for bedriften(e) det rapporteres

erfaringer fra.  
 

 Samlet antall årsverk i

bedriften(e) i løpet av 2008 (bruk

punktum for desimaler)

 (et anslag greier seg her)

 Bedriften(e)s omsetning i 2008

(bruk punktum for desimaler)
 (MNOK)

 Hvor mange bedrifter er

inkludert i disse tallene?

Primærnæring  - jordbruk, skogbruk, fiske

Grus, pukk, sand, bergverksdrift

Kraft- og vannforsyning

Industriproduksjon (mat, tekstiler, utstyr, trevarer, møbler osv)

Bygge- og anleggsvirksomhet

Varehandel, reparasjon av motorvogner ol, husholdningsvarer og varer til personlig bruk

Hotell-, restaurantvirksomhet, reiselivsvirksomhet

Transport, lagring og kommunikasjon

Finansiell tjenesteyting - Forretningsmessig eller privat

Personlige tjenester - som frisør, massør, trener osv

Helse- og sosialtjenester

Lønnet arbeid i private husholdninger

Undervisning

Eiendomsdrift, utleievirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting

Annet:
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hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Kommentar?
 

 
 

Q6:  Drives denne (disse) bedriften(e) som tilleggsnæring til gardsbruk?  
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

Ja Nei Annet:
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•

•

•

Om begrepene vi bruker her:

Det er mange varianter av bedrifter. Derfor denne begrepsavklaringen:

Med 'bedrift' mener vi som presisert foran den forretningsenheten som er lokalisert i

kommunen, uavhengig av om den er en filial, hovedkontor eller er bedriftens eneste lokalitet. 

Med 'etableringsår' mener vi når bedriften ble etablert, uavhengig av om det var i kommunen

den nå er lokalisert eller ikke. 

Med 'lokaliseringsår i kommunen' mener vi når bedriften ble lokalsiert i kommunen, uavhengig

av når den ble etablert - ble den etablert i kommunen den nå er lokalisert, vil etableringsår og

lokaliseringsår i kommunen være samme år.   
 
 

Q7:  Kan du angi etableringsår for bedriften(e) i ${kommune} kommune - eventuelt når bedriften ble lokalisert til

${kommune} kommune dersom den opprinnelig ble etablert i annen kommune:   
 

 

Kommentar?
 

 
 

Q8:  Har du eller bedriften i løpet av siste  5-årsperiode  søkt råd, veiledning eller hjelp hos offentlige  myndigheter /

selskaper eller private  firma / bedrifter / aktører til å utvikle ideer til, utrede rammer for, etablere, lokalisere eller

videreutvikle en bedrift?   
 

 

Kommentar?
 

Bedr. 1 Bedr. 2 Bedr. 3 Bedr. 4

Når ble bedriften etablert?

Når ble bedriften lokalisert i

kommunen?

Ja Nei

side 7 av 21



 
MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q9: Kan du anslå - omtrentlig om nødvendig - årstall for siste kontakt? 
 

Var sist i kontakt i:                            (anslag hele årstall - 4 sifre) 

Kommentar?
 

 
MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q10:  Hvem var bedriften i  kontakt med for å søke hjelp eller veiledning i forbindelse med bedriftsutviklingsprosesser

(utredning, etablering, lokalisering, videreutvikling og liknende)?  Kryss av de alternativer som passer:  Vært i kontakt

med:   
 

 

(Kommentar?)
 

Kommunen (rådmannskontor, ordfører, næringsavdeling, teknisk avdeling, landbrukskontor osv)

Kommunalt eller flerkommunalt selskap som næringshage, kunnskapspark, utviklingsselskap eller likende

Private aktører  - som konsulenter, advokater, banker, revisorer eller liknende

Innovasjon Norge eller andre myndigheter på fylkesnivå eller sentralt nivå
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MERK: Dersom du  har svart ingen av følgende valg: [1, 2] på spørsmål 10, hopp over dette spørsmålet.

MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q11:  Hvem i kommunen var bedriften i kontakt med?  Kryss av aktuelle alternativ (ett ellere flere).

Organisasjonsenhetene i kommunene kan ha betegnelser som avviker fra alternativene som er listet opp, men velg da det

alternativet som dekker den funksjonen som ligger i valgmulighetene under.  
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Kommentar?
 

Ordfører

Rådmann

Teknisk etat

Nærinigsetat

Landbrukskontor

Servicekontor

Var ikke i kontakt med kommunen, men (fler)kommunalt selskap

Andre?
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MERK: Dersom du  har svart ingen av følgende valg: [1, 2] på spørsmål 10, hopp over dette spørsmålet.

MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q12:  I hvilken utviklingsfase kontaktet bedriften rådgivningsapparatet?  Kryss av det eller de alternativer som passer. 
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 
MERK: Dersom du  har svart ingen av følgende valg: [1, 2] på spørsmål 10, hopp over dette spørsmålet.

MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q13:  Hvordan ble bedriften tatt i mot?  Kryss av for hvert punkt hvor treffende du mener følgende karakteristikker er

for kontakten(e):   
 

Svært tidelig fase - mens etablering / lokalisering ble diskutert

Mens etablering ble utredet / konkret vurdert

Etter at etablering var besluttet

Mens lokalisering ble utredet / konkret vurdert

Etter at lokalisering var besluttet

I forbindelse med videreutvikling av en etablert / lokalsiert bedrift

Annet:

Riktig Noe riktig Ikke riktig  Vi / bedriften ble:

 - tatt godt imot og fekk den

hjelpa vi trengte

 - tatt imot på en effektiv

måte, og henvist videre til

relevante institusjoner /

personer

 - tatt imot på en

imøtekommende og

kompetent måte, men

virkemidlene manglet for å

kunne hjelpe
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Kommentar?
 

 
MERK: Dersom du  har svart ingen av følgende valg: [1, 2] på spørsmål 10, hopp over dette spørsmålet.

MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q14:  Hvilke forventninger hadde dere / bedriften til kontakten(e)?  Kryss av for hvor treffende utsagnene er for de

forventningene dere hadde til kontakten.   
 

 - imøtekommende

mottakelse, men

kompetansen manglet for å

kunne hjelpe

 - tatt imot på en lite

effektiv måte og sendt hit

og dit uten resultat

 - lite imøtekommende /

ansatte var vanskelig å få

tilgang til

 - ble ikke tatt seriøst

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

 
MERK: Dersom du  har svart ingen av følgende valg: [1, 2] på spørsmål 10, hopp over dette spørsmålet.

MERK: Dersom du  har svart punkt [2] på spørsmål 8, hopp over dette spørsmålet.
 

Q15:  Ble forventningene bedriften / dere hadde til kontakten(e)  innfridd ?  Kryss av det som passer på de områdene

bedriften / dere hadde forventinger.   
 

   Ja I noen  grad    Nei

 Forventningen til

kontakten var knyttet til:
 Søke / avklare økonomisk

støtte (tilskudd, subsidierte

lån, avgiftsreduksjon ol)
 Reise risikokapital til

etablering eller

videreutvikling
 Få råd og veiledning om

bedriftsetablering / -

lokalisering / -utvikling
 Bli henvist til rette

vedkommende ut over det

lokale virkemiddelapparatet

 Søke politisk støtte

 Komme i kontakt med

næringsforum / andre

lokale næringsaktører
 Få avklart prosdyrer /

beslutninger med hensyn til

tillatelser osv

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

 
 

Q16: Har bedriften (eventuelt en av bedriftene) mottatt økonomisk støtte - direkte eller indirekte - fra ${kommune}

kommune eller selskap som ${kommune} kommune er eier / er medeier i? 
 

   Ja I noen  grad    Nei  Innfridde forventninger?

 Økonomisk støtte

 Avgiftsreduksjon ol.

 Råd og veiledning om

bedriftsetablering / -

lokalisering / -utvikling
 Henvisning til rette

vedkommende ut over det

lokale virkemiddelapparatet

 Politisk støtte

 Avklarte prosdyrer /

beslutninger med hensyn til

tillatelser osv

 Annet? - Før inn selv her:

Har mottatt direkte økonomisk støtte i

form av tilskudd eller subsidierte lån

eller liknende

Har mottatt indirekte økonomisk

støtte (reduserte avgifter ol)
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Kommentar?
 

 
 

Q17:  Har dere eller bedriften(e) i løpet av siste 5-årsperiode  på eget initiativ - dvs  uten  henvisning fra kommunen eller

andre som opererer på oppdrag fra kommunen  - vært i direkte kontakt med fylkesmann, Innovasjon Norge, private

konsulenter eller likende i forbindelse med bedriftsutvikling (etablering, lokalisering eller videreutvikling)?   Kryss av de

alternativer som passer:  (Kontakt med skatteetaten holdes her utenfor).   
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Kommentar?
 

Nei, har ikke mottatt økonomisk

støtte

Nei - har ikke hatt slik kontakt siste 5 år Innovasjon Norge

Fylkesmannen Bank

Advokat / Revisor Andre private konsulenter / rådgivere

Andre:
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MERK: Dersom du  har svart minst ett av følgende punkter: [1] på spørsmål 17, hopp over dette spørsmålet.
 

Q18: Hva handlet kontakten om: 
 

 

Kommentar?
 

 
MERK: Dersom du  har svart minst ett av følgende punkter: [1] på spørsmål 17, hopp over dette spørsmålet.
 

Q19:  Ved siste kontakt med  andre enn de lokale aktører (Innovasjon Norge, eller andre), henviste de bedriften / dere

tilbake:     til kommunen eller kommunalt / interkommunalt bedriftsutviklingsselskap / andre som yter tjenester på vegne

av kommunen i bedriftsutviklingssaker  til private aktører som bank, advokat, revisor, konsulent eller liknende?   
 

 Forventningen til kontakten var

knyttet til:

 Søke / avklare økonomisk støtte

 Reise kapital til etablering / utvikling

 Råd og veiledning om

bedriftsetablering / -lokalisering / -

utvikling

 Søke politisk støtte

 Få avklart prosedyrer / beslutninger

med hensyn til tillatelser osv

 Annet? - Før inn selv her:

Ja, til kommunen / andre selskap som opererer på vegne av kommunen

Ja, til private aktører

Nei

Andre:
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hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Kommentar?
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Q20: Anser du kommunen, eventuelt kommunalt eller flerkommunalt næringsutviklingsselskap, som første kontaktpunkt

når det søkes råd eller støtte til etablering, lokalisering eller utvikling av bedriften? 
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Annet? / Kommentar?
 

 
 

Q21:  Er det klart hvem eller hvor i ${kommune} kommune du skal henvende deg i bedriftsutviklingssaker (herunder

etablering og lokalisering)?  Noen kommuner har løsninger som baserer seg på interkommunal organisering (som Nord-

Østerdal eller Hamar-regionen), det finnes kunnskapsparker og næringshager som opererer på vegne av kommunen osv.

Uansett er spørsmålet om det er klart hvem som skal yte tjenesten du søker uavhengig av om kommunen har lagt ansvaret

hit eller dit.    
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Annet? / Kommentar?
 

Generelt ja, det er naturlig å starte med kommunen / selskap som opererer på vegne av kommunen

Det avhenger helt av typen endring- eller utviklingsprosjekt.

Generelt nei, det er naturlig å starte med andre offentlige eller private aktører enn kommunen

Annet:

Ordfører

Andre politikere

Rådmann / rådmannskontor

Næringskonsulent / næringsavdeling

Landbrukssjef / landbrukskontor

Næringshage, kunnskapspark, kommunalt utviklingsselskap eller liknende

Nei - vet ikke hvor man skal gå

Annet:
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Q22:  Er det områder du mener det er viktig at ${kommune} kommune forbedrer seg i sitt arbeide med å fremme

bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling?  
 

 Bør komme i første rekke  Kan komme i  andre rekke  Ikke viktig nå  Forbedringsområder:

 Saksbehandlingstid

 Bedriftsbesøk

 Formidle kontakter

 Kompetanse /

bransjekunnskap hos

saksbehandlere

 Prosjektledelse

 Forretningsutvikling

 Ett kontaktpunkt for

næringsdrivende som søker

råd og hjelp

 Forbedringsområder:

 Politikerinteresse og -

involvering

 Informasjon om

virkemidler

 Utvikle samarbeid mellom

skole og næringsliv

 Nivået på kommunal støtte

til å dekkke etablerings- og

lokaliseringskostnader

 Stimulere til kontakt

mellom næringsdrivende

 Bedre forståelse for

næringslivets behov

 Forbedringsområder:
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Kommentar?
 

 
 

Q23: Kan du krysse av om du mener følgende var viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre satsing) i

${kommune} kommune: 
 

 Serviceinstilling

 Ressurser - personal og

økonomi - til bedriftsstøtte

 Tilgjengelighet og

åpningstider

 Forbedringsområder:

 Næringsarealer / -lokaler

 Annet? - Før inn selv her:

Type fordel ved etablering eller

lokalisering i kommunen Svært viktig Viktig Ikke viktig
 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende for

hjelp og veiledning

 Tilrettelagte næringsareal / -lokaler

 Nivå på kommunale avgifter

 Aktiv etableringspolitikk fra kommunen

 Helse, skole og barnehagetilbud

 Kultur-, fritids- og friluftstilbud

 Transportløsninger til og fra kommunen

side 19 av 21



 

Kommentar?
 

 
 

Q24:  Var kontakten med bedriftsutviklingsapparatet avgjørende for valget av lokalisering / etablering / satsing på

videreutvikling av bedriften(e)?    
 

 

Kommentar?
 

 
 

Q25: Hvilken stilling har du i bedriften(e) i ${kommune} kommune? 
 

 Nærhet til sentrale markeder

Tilgang på stabil arbeidskraft

 FoU-miljøer i rimelig nærhet

 Godt næringsmiljø

..

 Etablerte bedriften her fordi det er

hjemkommunen

 Annet? - Før inn selv her:

Ja

Ikke alene avgjørende, men et svært viktig bidrag til beslutningen

Ja, ikke avgjørende men en nyttig hjelp underveis mot å fatte en beslutning

Nei

Styreleder Styremedlem Daglig leder Annet:

side 20 av 21



hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 
 

Q26: Bedriften / dere kan etter ønske bli kontaktet via epost når sluttrapporten foreligger. Sluttrapporten vil være

tilgjengelig som en nedlastbar fil. Det vil bli anledning til å kommentere rapporten, og kommentarer vil bli

videreformidlet til oppdragsgiver, og også være tilgjengelig for kommunene.  Ønsker bedriften(e) å få et epostvarsel når

sluttrapport foreligger?
 

JA - send varsel til epost:
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7.2 Vedlegg: Spørreskjema til kommunene 

Innstikk på til sammen 10 sider følger fra neste side. 

  



Kommunal 1- linjetjeneste - forbedringspotensiale. 
SPØRREUNDERSØKELSEN STARTES VED Å TRYKKE PÅ START-KNAPP I NEDRE HØYRE

HJØRNE.  

Bakgrunnen for denne henvendelsen er som beskrevet i brev fra fylkeskommunen som følger som

vedlegg til eposten med invitasjon til denne spørreundersøkelsen. Brevet fra fylkeskommunen kan

også lastes ned ved å klikke på denne lenken under 

(NB Åpner i nytt vindu - husk å komme tilbake til dette vinduet for å svare på spørsmålene):

 Brev fra Hedmark Fylkeskommune redegjør for bakgrunn for denne undersøkelsen: 

"Undersøkelse om næringslivets oppfatninger av kommunenen i Hedmark som serviceorgan og tilretteleggere"

Hovedinnholdet her er at det gjennomføres en spørreundersøkelse blandt bedrifter og etablerer i

hedmark om deres erfaning med og oppfatning om kommunen som serviceorgan og tilretteleggere

ved bedriftsutvikling. Parallelt med denne undersøkelsen ønsker vi å spørre kommunene selv hva

de tror om bedriftenes oppfatninger, og hvilke forbedringspotensiale de ser i en slik

førstelinjetjeneste.

Det er ønskelig at flere av kommunens sentrale personer svarer på følgende 9 spørsmål.

Likelydende henvendelser er sent ordfører, næringssjefer og landbrukssjefer. 

Spørsmål kan rettes til Tor Arnesen, Østlandsforskning epost bedriftsutvikling@ostforsk.no.
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Q1:  Hvilken kommune i Hedmark svarer du for?  
 

Alvdal Eidskog Elverum Engerdal Folldal Grue

Hamar Kongsvinger Løten Nord-Odal Os Rendalen

Ringsaker Stange Stor-Elvdal Sør-Odal Tolga Trysil

Tynset Våler Åmot Åsnes
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Q2:  Hvor i kommunen, eventuelt i interkommunalt selskap, arbeider du?  Kryss av det aktuelt alternativ.

Organisasjonsenhetene i kommunene kan ha betegnelser som avviker fra alternativene som er listet opp, men velg da det

alternativet som ligger nærmest din plassering eller rolle.  
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Kommentar?
 

Ordfører Næringssjef eller liknende Rådmannskontor

Landbrukssjef eller liknende Interkommunalt selskap Andre?
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Q3:  Hvordan tror du  etablerere / bedrifter som søker råd og støtte til utviklingsprosesser mener de blir tatt  i mot i det

kommunale hjelpeapparatet?  Kryss av for hvert punkt hvordan du forventer bedriftene vil karakterisere kontakten(e)

med kommunal 1-linjetjeneste:   
 

Riktig Noe riktig Ikke riktig

 Bedriftene mener

gjennomgående at de blir:

 - tatt godt imot og fekk den

hjelpa vi trengte

 - tatt imot på en effektiv

måte, og henvist videre til

relevante institusjoner /

personer

 - tatt imot på en

imøtekommende og

kompetent måte, men

virkemidlene manglet for å

kunne hjelpe

 - imøtekommende

mottakelse, men

kompetansen manglet for å

kunne hjelpe

 - tatt imot på en lite

effektiv måte og sendt hit

og dit uten resultat

 - lite imøtekommende /

ansatte var vanskelig å få

tilgang til

 - ble ikke tatt seriøst

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

 
 

Q4:  Hvilke forventninger tror du bedriftene / etablerere har til kontakt med hjelpeapparatet?  Kryss av for hvordan du

tror bedriftene mener følgende utsagn er treffende for de forventningene de hadde til kontakten.   
 

   Ja I noen  grad    Nei

 Forventningen til

kontakten er gjerne knyttet

til:
 Søke / avklare økonomisk

støtte (tilskudd, subsidierte

lån, avgiftsreduksjon ol)
 Reise risikokapital til

etablering eller

videreutvikling
 Få råd og veiledning om

bedriftsetablering / -

lokalisering / -utvikling
 Bli henvist til rette

vedkommende ut over det

lokale virkemiddelapparatet

 Søke politisk støtte

 Komme i kontakt med

næringsforum / andre

lokale næringsaktører
 Få avklart prosdyrer /

beslutninger med hensyn til

tillatelser osv

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

 
 

Q5:  Hva tror du bedriftene / etablererne mener om forventningene de hadde til kontakten(e), blir forventningene

innfridd ?  Kryss av det som passer på de forskjellige forventningsområdene.   
 

   Ja I noen  grad    Nei

 Innfries gjerne

forventninger?

 Økonomisk støtte

 Avgiftsreduksjon ol.

 Råd og veiledning om

bedriftsetablering / -

lokalisering / -utvikling
 Henvisning til rette

vedkommende ut over det

lokale virkemiddelapparatet

 Politisk støtte

 Avklarte prosdyrer /

beslutninger med hensyn til

tillatelser osv

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

 
 

Q6: Tror du bedriftene / etablerere anser  kommunen, eventuelt andre som støtter bedriftsutvikling på vegne av

kommunen, som første kontaktpunkt når det søkes råd eller støtte fra det offentlige til etablering, lokalisering eller

utvikling av bedriften? 
 

 

hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Annet? / Kommentar?
 

 
 

Q7:  Hva tror du bedriftene / etablere svarer på følgende: Er det klart hvem eller hvor i ${kommune} kommune du skal

henvende deg i bedriftsutviklingssaker (herunder etablering og lokalisering)?  Noen kommuner har løsninger som baserer

seg på interkommunal organisering (som Nord-Østerdal eller Hamar-regionen), det finnes kunnskapsparker og

næringshager som opererer på vegne av kommunen osv. Uansett er spørsmålet om det er klart hvem som skal yte

tjenesten du søker uavhengig av om kommunen har lagt ansvaret hit eller dit.    
 

Generelt ja, de mener det er naturlig å starte med kommunen / selskap som opererer på vegne av kommunen

De mener det avhenger helt av typen endring- eller utviklingsprosjekt.

Generelt nei, de mener det er naturlig å starte med andre offentlige eller private aktører enn kommunen

Annet:

Ordfører

Andre politikere

Rådmann / rådmannskontor

Næringskonsulent / næringsavdeling

Landbrukssjef / landbrukskontor

Næringshage, kunnskapspark, kommunalt utviklingsselskap eller liknende

Nei -  de vet ikke hvor man skal gå

Annet:
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hvis du har valgt "annet", vennligst spesifiser:
 

 

Annet? / Kommentar?
 

 
 

Q8:  Er det områder du mener det er viktig at ${kommune} kommune forbedrer seg i sitt arbeide med å fremme

bedriftsetablering, -lokalisering og -utvikling?  Dette er et spørsmål om hva du mener - ikke hva du tror bedriftene vil

svare.   
 

 Bør komme i første rekke  Kan komme i  andre rekke  Ikke viktig nå  Forbedringsområder:

 Saksbehandlingstid

 Bedriftsbesøk

 Formidle kontakter

 Kompetanse /

bransjekunnskap hos

saksbehandlere

 Prosjektledelse

 Forretningsutvikling

 Ett kontaktpunkt for

næringsdrivende som søker

råd og hjelp

 Forbedringsområder:

 Politikerinteresse og -

involvering

 Informasjon om

virkemidler

 Utvikle samarbeid mellom

skole og næringsliv
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Kommentar?
 

 
 

Q9:  Kan du krysse av om du mener følgende er viktig for etablering / lokalisering / videreutvikling (videre satsing) i

${kommune} kommune:  Dette er et spørsmål om hva du mener - ikke hva du tror bedriftene vil svare.   
 

 Nivået på kommunal støtte

til å dekkke etablerings- og

lokaliseringskostnader

 Stimulere til kontakt

mellom næringsdrivende

 Bedre forståelse for

næringslivets behov

 Forbedringsområder:

 Serviceinstilling

 Ressurser - personal og

økonomi - til bedriftsstøtte

 Tilgjengelighet og

åpningstider

 Forbedringsområder:

 Næringsarealer / -lokaler

 Annet? - Før inn selv her:
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Kommentar?
 

Type fordel ved etablering eller

lokalisering i kommunen Svært viktig Viktig Ikke viktig
 Ett kontaktpunkt for næringsdrivende for

hjelp og veiledning

 Tilrettelagte næringsareal / -lokaler

 Nivå på kommunale avgifter

 Aktiv etableringspolitikk fra kommunen

 Helse, skole og barnehagetilbud

 Kultur-, fritids- og friluftstilbud

 Transportløsninger til og fra kommunen

 Nærhet til sentrale markeder

Tilgang på stabil arbeidskraft

 FoU-miljøer i rimelig nærhet

 Godt næringsmiljø

..

 Etablering i hjemkommunen er det

vanlige

 Annet? - Før inn selv her:
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Næringslivets erfaring med kommunal førstelinjetjeneste i Hedmark. 

 

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant brukere av næringsutviklingsapparatet I Hedmark om deres erfaring med 

apparatet og synspunkter på forbedringspotensial. Den kommunale delen av apparatet er i fokus for denne undersøkelsen, og 

det er i tråd med dette også gjennomført en spørreundersøkelse blant kommunale aktører om deres forventinger til bedriftenes 

erfaringer, og deres eget synspunkt på hvilke funksjoner som bør bedres eller utvikles. 
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