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LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

1HE CENIRALRESEARCH OFFICE FORAGRICTJLTURAL ASSOSIATIONS 

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9347 Grønland, 
0135 Oslo. Tlf.: 22 05 47 00. Fax: 22 I 7 23 I I 

Kjære etablerer! 

Oslo, 15. april 1997 

Undersøkelse om flaskehalser i forbindelse med næringsetablering 

Du har nå mottatt et spørreskjema som utgjør en viktig del av prosjektet.flaskehalser ved 
landbruksrelatert næringsutvikling ved Landbrukets Utredningskontor. Spørreskjemaet går ut 
til alle som i løpet av 1996 har fått sin søknad avgjort om fylkesvise bygdeutviklingsmidler 
(BU-midler) innenfor ordningene etablererstipend, etablererstøtte, bedriftsutvikling og 
investeringer utenom tradisjonelt landbruk. Formålet med undersøkelsen er å få avdekket 
hvilke problemer etablerere har støtt på. Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra Statens 
Landbruksbank. 

Det er mange spørsmål, men vi håper du tar deg tid til å svare så utfyllende som mulig på 
spørreskjemaet. Dette er viktig for jo flere svar vi f'ar inn, jo bedre er også mulighetene til at vi 
klarer å avdekke problemområder etablerere støter på. 

Vi ber om at du svarer så tidlig som mulig og helst før den 9. mai. Benytt deg av den 
vedlagte frankerte returkonvolutten. 

Dersom du har søkt om BU-midler flere ganger ber vi deg om åta utgangspunkt i den siste 
søknaden du har fått svar på. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt, slik at det vil ikke 
bli mulig å avdekke hvem som har svart hva. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen! 

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, kan disse rettes til Odd Lutnæs på 
telefon 22 05 46 68, eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90. 

Landbrukets Utredningskontor - administrativt underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er 
et samarbeidsorgan/or: 

Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Egg
sentraler, A.L. Gartnerhal/en, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentra/en AIL, 
Norsk Rødt Fe, Norsk Svineavlslag, Landteknikk AIL, Gjensidige Forsikring, Fokus Bank, 
Landkreditt. 

~ ~LANDBRUKS 
~ ~SAMVIRKET 



side 1 

Om ditt aktuelle prosjekt 

1. Hvilken type næring er ditt 2. Hvilken selskapsform har ditt prosjekt? 

prosjekt innenfor? Sett ett kryss. 

Sett ett kryss ved den næringen ditt prosjekt er 
innenfor. 

1 n Industri 1 n Det er et enkeltmannsforetak 

2 n Håndverk 2 n Det er et ansvarlig selskap (ANS) 

3 n Husflid 3 n Det er et andelslag (AL) 

4 n Utmark 4 n Det er et aksjeselskap (AS) 

5 D Reiseliv 5 D Annet, nemlig: 

.................................................. 
6 D Varehandel 

7 n Annen tjenesteyting 

8 n Nye biologiske driftsformer 

9 D Annet, nemlig: 
................................................................. 

3. Er ditt prosjekt et samarbeidstiltak? 4. Hvilken type BU-støtte søkte du? 
Sett kryss for de alternativene som beskriver Sett kryss ved de ordningene din siste søknad 
ditt konkrete prosjekt. om BU-støtte inneholdt. 

1 n Nei 1 n Etableringsstipend, etableringsfasen 

2 D Ja, det er et samarbeid om salg av 2 D Etableringsstipend, utviklingsfasen 
tjenester 

3 D Ja, det er et samarbeidsprosjekt innen 3 D Bedriftsutvikling 
markedsføring 

4 D Ja, samarbeid om vareutsalg 4 D Investeringer ved etablering av 
tilleggsnæring 

5 D Ja, men annen type samarbeidstiltak 

nemlig: 

5. Hvordan reagerte dine naboer da ideen din ble kjent? 
Sett kryss som er mest dekkende i ditt tilfelle 

1 n De fleste ga uttrykk for at de syntes det var positivt. 

2 n Ingen/få kommenterte det i det hele tatt 

3 n De fleste ga uttrykk for at de ikke hadde noen særlig tro på dette prosjektet . 

4 n Jeg har inntrykk av at noen motarbeidet meg 

5 D Vet ikke 
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6. Hvordan ble du først oppmerksom på BU-midlene? 

Sett kun ett kryss for det_ alternativet som stemmer best for deg. 

1 n Jeg så BU-midlene omtalt i media og fattet interesse. 

2 n Jeg hørte om det av andre etablere. 

3 n Ansatte i kommuneadministrasjonen gjorde meg oppmerksom på muligheten. 

4 n Jeg fikk informasjonsmateriell tilsendt i posten. 

5 n Jeg fikk vite om det i organisasjon/faglag. 

6 D Annet, nemlig: 
............................................................................ ........................................................................ 

7 n Vet ikke 

7. Hvem kontaktet du i de ulike stadiene av prosjektet? 

Sett kryss for de du kontaktet på de ulike stadiene i prosjektet. 

Idestadiet Søker- Saksbehandlings- Etablerings-
stadiet stadiet stadiet 

1 2 1 4 
A. Ansatt i egen D D D D kommune 

B. Ansatt i fylke n n n n 
c. Ansatt i Landbruks- D D D D departementet 

D. Ansatt i Statens D D D D Landbruksbank 

E. Privat konsulent n n n n 
F. Representanter for D D D D faglagene 

G. "Kollega" som D D D D tidligere har søkt om 
BU-midler 

8. Var det vanskelig å oppfylle kravene til dokumentasjon som ble stilt i søknadspapirene? 
Sett ett kryss for det som passer best slik du oppfatter det 

1 D Nei, de var greie å oppfylle 
(Gå direkte til spørsmål 10) 

2 D Ja, de var vanskelige å oppfylle 
(Gå til spørsmål 9) 

3 D Vet ikke 
(Gå direkte til spørsmål 10) 

2-S 8. 
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9. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ja i forrige spørsmål. 
Hvilke krav til dokumentasjon var vanskelig å oppfylle? 
Sett kryssfor de dokumentasjonskrav du synes var vanskelige å oppfY/le. 

1 n Sjølmeldinger, tilleggsskjema, næringsoppgaver 

2 n Panteattester (ved søknad om rentelån) 

3 n Økonomiplan 

4 n Driftsplan 

5 n Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved krav om pantesikkerhet 

6 n Teknisk plan I tegninger og detaljerte kostnadsoverslag 

7 n Firmaattest og vedtekter (ved etablering av AL, ANS, AS) 

8 n Krav om prosjektbeskrivelse 

9 n Vet ikke 

10. Hvordan vil du beskrive kunnskapen om BU-ordningen blant de du kontaktet? 
Sett ett kryssfor hver av dem du har vært i kontakt med. 

Svært god God Dårlig Vet ikke 

1 2 3 4 
A. Ansatt i egen kommune 

B. Ansatt i fylke 

c. Ansatt i Landbruksdepartementet 

D. Ansatt i Statens Landbruksbank 

E. Privat konsulent 

F. Representanter for faglagene 

G. "Kollega" som tidligere har søkt om D D D D BU-midler 

H. Kommentarer: 
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11. Hvordan fordeler finansieringen av ditt aktuelle prosjekt seg på ulike kilder? 
Anslå aktuelle beløp 

A. Rentelån i Landbruksbanken 
ca. kr." • . . . " "" " " •. " " . . . 

B. Investeringslån 
ca. kr""""""""""""" 

C. Tilskudd 
ca. kr" " " . " """"" .. " . " 

D. Ekstraordinære tilskudd 
ca. kr""""" " " " " """ " 

E. Lån i andre banker 
ca. kr""""""""""" " " 

F. Egenkapital 
ca. kr"""" " " """""". 

G. Egeninnsats 
ca. kr" " """" " """ " "" 

H. Annen finansiering 
ca. kr""""""""""""" 

I. Total sum 
ca. kr"""". """" " " " " 

Om behandlingen av din søknad om BU-midler 

12. Fikk du innvilget din søknad om 
BU-midler? 
Sett kun ett kryss. 

14. Dette spørsmålet skal besvares av de som 
svarte ja på spørsmål 12. 
Hvor stor andel av BU-midlene fikk du 
utbetalt/ør prosjektet var gjennomført? 
Sett ett kryss 

1 D Ikke noe 

2 D I til 25 prosent 

3 D 26 til 50 prosent 

4 D 51 til 75 prosent 

5 D Mer enn 75 prosent 

6 n Vet ikke · 

13. Dette spørsmålet skal besvares av de som svarte 
''ja" i forrige spørsmål 

15. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Har beløpet du fikk innvilget i BU-støtte vært 
avgjørende for å jobbe videre med prosjektet? 
Sett kun ett kryss 

Dette spørsmålet skal besvares av de som svarte 
''ja , men kun deler av beløpet", og av de som 
svarte "nei" på spørsmål 12. 
Hva var begrunnelsen for at du fikk avslag, 
eller avkortet det beløpet du søkte i 
BU-støtte? 
Sett kryss for de alternativene 
avslaget/avkortningen ble begrunnet med. 

D Begrunnet med at det ikke var i tråd med 
forskriftene for BU-midlene 

D Begrunnet med for dårlig lønnsomhet i 
prosjektet 

D Begrunnet med at min/vår økonomiske 
situasjon var så god at vi ikke trengte det 

D Begrunnet med at kostnadsoverslaget i 
søknaden var urealistisk høyt 

D Begrunnet med at kostnadsoverslaget i 
søknaden var urealistisk lavt 

n Annet 

n V et ikke/husker ikke 
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16. Synes du det tok lang tid fra du leverte 17. Anslå hvor lang tid det tok fra du 
søknaden til du fikk høre resultatet av leverte søknaden til du fikk svar på 
behandlingen av den? Sett ett kryssfor det søknaden? 
alternativet som passer deg best 

1 n Ja, det tok veldig lang tid ca."""."""." ... " .... måneder 

2 n Ja, det tok lang tid 

3 n Nei, det tok ikke så veldig lang tid 

4 D Nei, jeg synes søknaden ble behandlet 
raskt 

5 n Vet ikke 

Spørsmålene 18-3 7 besvares av de som har fått innvilget hele eller deler av sin søknad om 
BU-midler, og av de som gikk videre med sitt prosjekt selv om de fikk avslag på sin søknad 
De andre går direkte til spørsmål 42 på side 12. 

Blant spørsmålene fra 18 til 37 er en rekke potensielle problemskapende faktorer listet 
opp, og vi vil be deg om å ta stilling til dem. Flere av påstandene og spørsmålene vil 
kunne virke meningsløse for deg all den tid du ikke har støtt på dem, da krysser du av 
for "nei". På flere av spørsmålene er det også åpnet opp for å komme med kommentarer 
som du mener hører hjemme under det aktuelle spørsmålet. 

18. Spørsmål angående økonomi og likviditet. Nei Ja, Ja, Vet ikke 
Sett ett kryss for hver av påstandene A - D noen store 

1 2 3 4 
A. Jeg har hatt problemer med å oppnå den nødvendige 

lønnsomheten i prosjektet 

B. Jeg hai: hatt problemer med å sikre tilstrekkelige økonomiske ' 
midler til investeringer 

c. Jeg har hatt problemer med å oppnå tilstrekkelige økonomiske 
midler til drift 

D. Det har vært et problem å holde seg innenfor de 
kostnadsrammer som ble satt opp før jeg gikk i gang med selve 
gjennomføringen av prosjektet. 

Å Kommentarer: 

19. Ble det foretatt markedsundersøkelser før du/dere gikk i gang med produksjon av varer og 
tjenester? 
Sett ett kryss. 

1 n Ja 

2 n Nei 
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20. Markedsrelaterte problemer. Nei Ja, Ja, Vet ikke 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A - E noen store 

1 2 3 4 
A. Jeg har hatt problemer med å komme inn på markedet 

B. Jeg har hatt problemer med å få markedsført produktene 

c. Jeg har hatt problemer med å finne egnet salgskanal for å få 
omsatt våre produkter 

D. Jeg har hatt problemer med å finne egnet distribusjonskanal for 
å få omsatt våre produkter 

E. Det har vært et problem å oppnå det salget vi forutsatte før jeg 
gikk i gang med selve gjennomføringen av prosjektet. 

A Kommentarer: 

21. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på en eller flere påstander i forrige spørsmål 
Sett kryss ved de faktorene du mener er årsaker til at du har fått markedsrelaterte problemer. 

1 n P.g.a. manglende gjennmriføring av markedsundersøkelse før jeg gikk i gang 

2 n P.g.a. for høy pris på produktet 

3 n P.g.a. for dårlig kvalitet på produktet 

4 n P.g.a.feil design på produktet. 

5 n P.g.a. at produktet ikke er unikt nok. 

6 D Annet: 
........................................................................ ..... ............ ...................................... .. ................. 

7 n Vet ikke 

22. I det aktuelle prosjektet, driver du/dere med videreforedling og/eller servering av mat? 
Sett ett kryss. 

1 n Ja (gå til spørsmål 23) 

2 n Nei, (gå til spørsmål 25 ) 

23. Spørsmål knyttet til videreforedling og servering av mat. Nei Ja, Ja, Vet ikke 
Sett ett kryssfor hvert av spørsmålene A -E noen . store 

1 2 3 4 
A. Har krav i næringsmiddellovgivningen skapt problemer for din 

etablering? 

B. Har de bestemmelser som begrenser muligheten til å 
videreselge kjøtt som er slaktet hjemme lagt hindringer i veien 
for din etablering? 

c. Har omsetningsavgifter skapt problemer for din virksomhet? 

D. Har den samvirkebestemte leveringsplikten skapt problemer for 
din virksomhet? 

E. Har markedsregulering skapt problemer for din virksomhet? 

A. Kommentarer: 

/ 
\.·- i 
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24. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på spørsmål 23A. 
I hvilken forbindelse har næringsmiddellovgivningen gitt problemer? 

1 n I forbindelse med etableringen av et serveringssted 

2 n I forbindelse med videreforedling av råvarer til mat 

3 D Kommentarer: 

25. Problemer knyttet til formelle krav Nei Delvis Belt Vet ikke 
Sett ett kryss for hver av påstandene A - F enig enig 

1 2 3 4 
A. Regnskapsplikten har medført merarbeid og større kostnader 

enn forventet. 

B. Manglende fleksibilitet ved registrering iforetaksregisteret har 
skapt mer arbeid enn forventet. 

c. Bestemmelsene om deltakerbegrensningene i forbindelse med 
revisjonsplikten har skapt problemer 

D. Forslqeller i tolkning og praktisering av lover og forskrifler hos 
forskjellige offentlige etater har skapt problemer og forsinket 
prosjektet. 

E. Kriteriene for å få de nødvendige sertifikat har vært vanskelige 
å oppfylle 

F. Bestemmelser i pakkereiseloven skapte problemer for 
etableringen. 

A. Kommentarer: 

26. Bar du i forbindelse med ditt aktuelle prosjekt, opprettet eget selskap 
Sett ett kryss 

1 n Ja (gå til spørsmål 27) 

2 n Nei ( gå direkte til spørsmål 28) 

27. . Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" i spørsmål 26. Nei Ja, Ja, Vet ikke 
Angående opprettelse av selskap noe stort 
Sett ett kryss 

1 2 3 4 
A. Har skattlegging ved omdanning av eierform vært et problem? 

Å Kommentarer: 
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28. Problemer knyttet til bygg, anlegg og tekniske Nei Ja, Ja, Vet ikke 
installasjoner. Sett ett kryss for hver av påstandene A - F noen store 

1 2 3 4 
A. Arealbrukbestemmelser i kommuneplanens arealdel har lagt 

hindringer i veien for min etablering. 

B. Krav til reguleringsplan I bebyggelsesplan ved utbygging har 

skapt problemer for egen utbygging. 

C. Det har vært problemer knyttet til å få nødvendige 
dispensasjoner fra eksisterende planer ved min etablering. 

D. Ulike krav i forbindelse med omdisponering av eksisterende 
bygninger til "ny" virksomhet har skapt problemer 

E. Krav til tekniske installasjoner i bygningen har medført større 
kostnader enn forventet. 

F. Krav til teknisk produksjonsutstyr har medført større kostnader 
enn forventet. 

G. Avgifter i forbindelse med vann og avløp har medført større 
kostnader enn forventet. 

H. Etablering av nødvendige veier har skapt problemer. 

A Kommentar: 

29. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på påstand A i forrige spørsmål. 
Innenfor hvilke områder skapte eksisterende planer problemer? 

Sett kryss for de alternativene under der eksisterende planverk skapte problemer. 

1 n Ved lokalisering og omfang av bebyggelse 

2 n Ved omdisponering av bygninger 

3 n Ved bygging av nødvendig næringsbygg 

4 n Ved tilførsel av vann og avløp 

5 D Kommentarer: 

30. Problemer knyttet til å etablere avkjøringer og oppsetting Nei Ja, Ja, Vet ikke 
, av nødvendige skilt langs hovedveger. noen store 

Sett ett kryss for hver av påstandene A - C 

1 2 3 4 
A. Arbeidet med å få de nødvendige avkjøringer fra hovedvei har 

skapt problemer for min etablering. 

B. Def er/har vært vanskeligheter knyttet til å få opparbeide 
nødvendige parkeringsplasser i forbindelse med etableringen. 

C. Retningslinjene for å få satt opp de nødvendige skilt om min 
virksomhet har skapt problemer 

A Kommentarer: 

l (f. l./ 
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31. Benytter du jord-, skogbruks- eller annet utmarksareal i din virksomhet? 

1 n Ja (gå til spørsmål 32) 

2 n Nei (gå direkte til 35) 

32. Disse spørsmålene besvares av de som svarte ''ja" på forrige Nei Ja, Ja, Vet ikke 
spørsmål noe store 
Problemer knyttet til arealutnyttelse 
Sett ett kryssfor hver av spørsmålene A -H 

1 2 3 4 
A. Har du hatt problemer med å få omdisponert areal til bruk i din 

virksomhet/prosjekt? 

B. Har din drift komniet i konflikt med tradisjonell utnyttelse av 
utmarka? 

C. Har din etablering kommet i konflikt med tradisjonelt beite i 
utmark? 

D. Har eventuelle vernebestemmelser skapt problemer fm: din 
etablering? 

E. Har det vært problemer med å få leid/disponert tilstrekkelig 
areal av utenbygds eiere? 

F. Har det vært problemer med å få leid/disponert tilstrekkelig 
areal av innenbygds eiere? 

G. Har din etablering kommet i strid med allemannsretten (f.eks. 
fri ferdsel i utmark)? 

H. Har begrensinger for motorisert ferdsel skapt problemer for din 
etablering? 

A. Kommentarer: 

33. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på spørsmål D i forrige spørsmål. 
På hvilke områder har vernebestemmelsene skapt problemer for din etablering? 

Sett kryss for de områdene som passer i ditt tilfelle. 

1 n Ved oppføring av nye husvær i utmark 

2 n Ved restaurering av bygninger (utseende) 

3 n Ved opprustning av eksisterende veier 

4 n Ved etablering av nye veier 

5 D Kommentarer: 
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34. Benytter du i din virksomhet areal som er 35. Hvordan synes du kommunale 
underlagt særskilte vernebestemmelser. myndigheter har behandlet dine 
Sett kryss for de områdene som er aktuelle forespørsler i forbindelse med ditt 

prosjekt? Sett ett kryss 

1 D Nei 1 D De har vært imøtekommende og 
hjelpsomme 

2 n Ja, naturreservat 2 n De har vist middels interesse 

3 D Ja, verneområde 3 D Den oppfølgingen kan beskrives 
som "dårlig" 

4 n Ja, nasjonalpark 4 n Vet ikke 

5 D Ja, barskogverneområde 

6 n Ja, kjerneområde for rovdyr 

7 D Ja, annet. 

36. Har du/dere folk ansatt i deres virksomhet? Sett ett kryss 

1 n Ja (Gå til spørsmål 37) 

2 n Nei (Gå til spørsmål 38) 

37. Problemer knyttet til det å være arbeidsgiver. Nei Ja, Ja, Vet 
Sett ett kryss for hver av spørsmålene A -E noen store ikke 

1 2 3 4 
A. Har arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 

skapt problemer? 

B. Har arbeidsmiljøvernlovens bestemmelser angående 
overtidsbegrensinger skapt problemer?. 

C. Har arbeidsmiljøvernlovens bestemmelser angående 
midlertidige ansettelser skapt problemer? 

D. Har manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft skapt 
problemer? 

E. Har arbeidstilsynets kontrolltiltak og pålegg skapt 
problemer? 

A. Kommentarer: 
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: 

Møte med private fmansinstitusjoner 

38. I hvilken type private finansierings- 39. Dette spørsmålet besvares av de som valgte 
institusjoner har du tatt opp lån i alternativ 1-4 i spørsmål 38. 
forbindelse med ditt aktuelle prosjekt? Sett Hvordan synes du de private finans-
kryss ved dem du har tatt opp lån. institusjonene har behandlet dine 

forespørsler? Sett ett kryss 

1 D Lokal sparebank 1 D De har vært imøtekommende og 
hjelpsomme 

2 n Annen sparebank 2 n De har vist middels interesse 

3 D Forretningsbank 3 D Oppfølgingen kan beskrives som 
"dårlig" 

4 D Andre typer banker 4 D Vet ikke 

5 D Nei, jeg har ikke tatt opp lån i andre 
banker 
(Gå direkte til spørsmål 40) 

40. Sett i forhold til ditt prosjekt, på hvilke områder skulle du gjerne ha sett at du hadde mer 
kunnskap? Sett kryss/or de områdene du gjerne skulle hatt mer kunnskap 

1 n Om selve produktet og framstillingen av produktet 

2 n Markeds- og salgskunnskaper 

3 n Bedre økonomikunnskaper 

4 n Bedre språkkunnskaper 

5 n Bedre kunnskaper om personalledelse og personaladministrasjon 

6 n Bedre kunnskaper om regelverket som regulerer virksomheten 

7 D Annet: 
....................................... ........... ... .. .. ..... ........................................................................................ 

8 D Jeg har ikke opplevd at mine kunnskaper ikke har vært tilstrekkelige 

Framtidsutsikter 

41. Sett kryss ved den påstanden som er mest dekkende for din vurdering av hvordan du ser for deg 
ditt eget prosjekt i framtiden 

1 n Jeg betrakter prosjektet som et inntektssupplement for meg og min familie 

2 n Jeg betrakter prosjektet som et vesentlig lønnsbidrag for meg og min familie 

3 D Jeg betrakter prosjektet som en hovedbeskjeftigelse for meg og min familie 

4 D Jeg betrakter prosjektet som en mulighet til å skape ytterligere arbeidsplasser 
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Spørsmålene 42 - 60 er bakgrunnsspørsmål. Vi starter med spørsmål om utdanning, 
yrkeserfaring og nåværende arbeid, og avslutter med noen spørsmål angående bosted 
og alder. 

42. Hva slags utdanning har du? 43. Har du utdanning innen noen av disse 
Sett ett kryss for ditt høyeste utdanningsnivå fagfeltene? Sett kryss ved de fagfeltene 

du har dekket opp i din utdannelse 

1 D Grunnskole 1 D Økonomiske og administrative 
fag 

2 n Folkehøgskole 2 n Tekniske fag 

3 n Landbruksskole, gartnerskole, skogskole 3 n Håndverksfag 

4 D Annen videregående skole (yrkesskole, 4 D Jordbruk I skogbruk 
gymnas, handel og kontor, husmorskole mv). 

5 D Universitet/høgskole 5 D Nei, det har jeg ikke. 

44. Har du gått på etablererskole 45. Når søkte du BU-midler første gang? 
Sett ett kryss 

1 n Ja År: 19 .......... 

2 D Nei 

46. Bruker du hovedvekten av arbeidstiden din på 47. Hvor mange årsverk utgjør den 
garden? tradisjonelle produksjonen på 
Sett ett kryss landbrukseiendommen? Sett ett kryss 

1 n Ja 1 n Under 1 årsverk 

2 D Jeg bruker like mye tid på garden som på 2 D 1-2,9 årsverk 
arbeid utenfor garden 

3 n Nei 3 n 3-5 årsverk 

4 n Mer enn 5 årsverk 

48. Har du og din eventuelle ektefelle I samboer arbeid utenfor garden? 

A. 

B. 

Sett kryss for det alternativet som passer, er du ikke gift eller har samboer, la feltet for 
ektefelle/samboer stå åpent. 

Nei Ja, deltid Ja, heltid 

1 2 3 
Jeg D D D 
Ektefelle/samboer D D D 
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49. Dette spørsmålet besvares av de som på 50. Dette spørsmålet besvares av de som på 
spørsmål 48A svarte ''ja" (hel eller deltid) spørsmål 48B svarte ''ja" (hel eller deltid) 
Innenfor hvilken bransje jobber du mest? Innenfor hvilken bransje jobber din 
Sett ett kryss ved den bransjen du har din ektefelle/samboer mest? 
hovedbeslqefiigelse i dag. Sett ett kryss ved den bransjen hun/han har 

sin hovedbeslqefiigelse i dag. 

1 Primærnæringene 1 Primærnæringene 

2 Håndverksnæring 2 Håndverksnæring 

3 Annen privat tjenesteyting 3 Annen privat tjenesteyting 

4 Undervisning/helsevesen 4 Undervisning/helsevesen 

5 Offentlig administrasjon 5 Offentlig administrasjon 

6 Annen offentlig tjenesteyting 6 Annen offentlig tjenesteyting 

7 Annet 7 Annet 

Sl. Hvor aktive har ektefelle eller andre 52. I hvilke(n) bransje(r) har du vært 
voksne familiemedlemmer vært i sysselsatt tidligere? 
utformingen og/eller gjennomføringen av Sett kryss ved de bransjer du 

prosjektet? Sett ett kryss sammenhengende har vært sysselsatt i 6 
måneder eller mer. 

1 n •Har vært svært aktive 1 n Primærnæringene 

2 n Har vært aktive 2 n Håndverksnæring 

3 n Har vært lite aktive 3 n Annen privat tjenesteyting 

4 n Har ikke deltatt 4 n Undervisning/helsevesen 

5 D Offentlig administrasjon 

6 n Annen offentlig tjenesteyting 

7 D Annet 

53. Er eller har du vært medlem av en faglig 54. Dette spørsmålet besvares kun av de 
organisasjon, arbeidsgiverorganisasjon eller som svarte ja på forrige spørsmål. 

annen yrkessammenslutning? Har du hatt verv i denne/disse 
organisasjonene? Sett ett kryss 

1 n Ja 1 n Ja 

2 D Nei (Gå direkte til spørsmål 54) 2 D Nei 
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55. I hvilken kommune og fylke er du bosatt? 

A. Kommune: ."."""""."."""" .. . """.""".".".".""".""." 

B. Fylke:" .. ".""."" .. "." ... " .. """."".""" .... "."".""" .. ".". 

56. Har du, etter fylte 18 år, alltid bodd i 57. Er prosjektet du søkte om BU-midler til, 
denne kommunen? lokalisert i din bostedskommune? 

1 n Ja 1 n Ja 

2 D Nei 2 D Nei 

58. Er du kvinne eller mann? 59. Er du gift/samboer? 

1 n Kvinne 1 n Ja 

2 D Mann 2 D Nei 

60. I hvilket år er du født? 19""""" 

Har du kommentarer til forhold som ikke går fram av spørreskjemaet angående din 
virksomhet, kan du notere dem ned her: 

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Vi håper å kunne bruke dine 
svar på en slik måte at vi kan bidra til å gjøre det enklere å etablere landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 

1~ 
I 



Vedlegg 2 

Landbrukets 
Utredningskontor 

Spørreundersøkelse blant et utvalg av 
landets kommuner 

Spørreskjema i prosjektet 
"flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling" 

Landbrukets Utredningskontor, telefon 22 05 46 68 



LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

1RE CENTRAL RESEARCH omcE FOR AGRICULTURAL ASSOSIATIONS 

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9347 Grønland, 
0135 Oslo. Tlf. : 22 05 47 00. Fax: 22 17 23 11 

Til et utvalg av landets kommuner 

Oslo, 13. juni 1997 

Spørreundersøkelse om "flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling". 

Dere har nå mottatt et spørreskjema som er sendt til et utvalg av landets kommuner. 
Undersøkelsen inngår som viktig del ut av datainnsamlingen til prosjektet "flaskehalser ved 
landbruksrelatert næringsutvikling", som Landbrukets Utredningskontor gjennomfører på 
oppdrag fra Statens Landbruksbank. Formålet med undersøkelsen er åra avdekket problemer 
etablerere, veilednings- og saksbehandlingsapparat ser i forbindelse med landbruksrelatert 
næringsutvikling. 

I disse dager vil også landets fylkeskommuner, alle Fylkesmannens Landbruksavdelinger og 
et utvalg av landets sparebanker bli kontaktet i den samme hensikt. Tidligere i prosjektet er 
det gjennomført en datainnsamling blant de som i 1996 søkte om BU-midler til 
tilleggsnæringer. 

Med bakgrunn i disse opplysningene, håper vi åra et solid grunnlag for å avdekke problemer 
knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling. 

Vi vil be om at en av Dere som har arbeidet mest med behandling av søknader om BU-midler 
setter av tid til besvare dette skjemaet, og helst innen 1. juli 1997 returnerer det i den vedlagte 
frankerte svarkonvolutten. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen! 

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkel~en, kan disse rettes til Odd Lutnæs på 
telefon 22 05 46 68, eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90. 

Landbrukets Utredningskontor - administrativt underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er 
el samarbeidsorgan/or: 

Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Egg
sentraler, A.L. Gartnerhal/en, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentralen All , 
Norsk Rødt Fe, Norsk Svineavlslag, Landteknikk All , Gjensidige Forsikring, Fokus Bank, 
Landkredill. 

~ ~LANDBRUKS 
~ ~SAMVIRKET 
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Spørreskjema til et utvalg av landets kommuner 

1. Helt generelt, hvilket inntrykk har du av Mange Noen Få Ingen Vet ikke 
hvordan bygdefolk i din kommune stiller seg til 
etablerere. 
Sett ett kryssfor hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 

A Folk i min kommune er positive til etablerere 

B Folk i min kommune er avventende til etablerere 

c Folk i min kommune er negative til etablerere 

2. Hvordan vil du beskrive de ansatte i Fylkesmannens Mange Noen Få Ingen Vet 
Landbruksavdeling sine kvalifikasjoner som ikke 
veiledere overfor de kommunalt ansatte på dette 
området. 
Sett ett kryssfor hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A De gjør en god jobb 

B De gjør en middels jobb 

c De gjør en dårlig jobb 

3. Der du ser mangler ved de ansatte i Mange Noen Få Ingen Vet ikke 
Fylkesmannens Landbruksavdeling sin innsats, 
hva skyldes det? 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-1. 

1 2 3 4 5 
A Manglende kunnskaper om BU-ordningen 

B Manglende økonomiske og markedsmessig 
kompetanse 

c Manglende vilje til åta etablerene på alvor 

D Liten vilje/evne til å lytte og/eller å forstå 

E Manglende lokalkunnskap 

F Manglende mellommenneskelige kompetanse 

G Manglende pedagogiske evner 

H Manglende diplomatiske evner 

I Manglende evner til videreformidling 

4. Hvor ofte blir dere/du brukt som 5. Hvordan synes du det er å være 
veileder i forbindelse med å både veileder og saksbehandler 
utforme en BU -søknad? innenfor samme område? 
Sett ett kryss. Sett ett kryss 

I n Ofte I n Det er greit 

2 n Av og til 2 n Det kan av og til være problematisk 

3 n Sjelden 3 n Det er ofte problematisk 

4 n Aldri 4 n Vet ikke 

5 D Vet ikke 5 Kommentarer: 
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6. Hvilke dokumentasjonskrav har du inntrykk av at Ingen Ja, Ja, Vet 

etablerere har særlige problemer med å oppfylle. noen mange ikke 

Sett ett kryss hvert av dokumentasjonskravene A-J 

1 2 3 4 

A Dokumentere nødvendig sikkerhet 

B Dokumentere nødvendig egenkapital 

c Sjølmeldinger, tilleggsskjema, næringsoppgaver 

D Panteattester (ved søknad om rentelån) 

E Forretningsplan 

F Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved krav om 
pantesikkerhet 

G Teknisk plan I tegninger og detaljerte kostnadsoverslag 

H Firmaattest og vedtekter (ved etablering av AL, ANS, AS) 

I Krav om prosjektbeskrivelse 

J Markedsundersøkelse eller annen dokumentasjon som viser 
at prosjektet er "liv laga" . 

7. Hvordan forholder du deg til manglende dokumentasjon Aldri Av og Ofte Alltid Vet 

ved søknader som kommer inn til dere? til ikke 

Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C 

1 2 3 4 5 
A Gir tilbakemelding direkte til etablerer om at 

dokumentasjon må bli framskaffet 

B Hjelper etablerer slik at han/hun får framskaffet nødvendig 
dokumentasjon 

c Lar søknaden ligge til nødvendig dokumentasjon kommer 
"på bordet" 

8. Spørsmål angående økonomi og likviditet. Nei Ja, for Ja, for Vet ikke 
Sett ett kryss for hver av påstandene A-C enkelte mange 

1 2 3 4 
A Det synes å være problemer knyttet til det å oppnå den 

nødvendige lønnsomheten i prosjektene som etableres. 

B Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelige finansiering til investeringer 

c Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelig likviditet til drift 

9. Markedsrelaterte problemer. Nei Ja, for Ja, for Vet 
Sett ett kryss for hver av påstandene A-E enkelte mange ikke 

1 2 3 4 
A Det synes å være store problemer knyttet til det å f~ 

markedsadgang. 

B Det viser seg å være problemer med å få markedsført 
produktene 

c De har problemer med å finne egnet salgskanal for å få omsatt 
sine produkter 

D Manglende oppmerksomhet og kunnskap om markedsmessige 
spørsmål ved etablering synes å være et problem 

E Det synes problematisk å komme inn i eller få organisert 
nettverk som gir markedsadgang. 

·~. 
' 



10. 

A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
Å 

11. 

A 
B 
c 
D 
E 
F 

A 

12. 

A 

B 

c 
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Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på en eller Aldri Av og Ofte Vet 
flere påstander i forrige spørsmål til ikke 
Sett ett kryss for hvor ofte hver av de årsakene (A-G) som er 
nevnt her opptrer som grunn til at det oppstår problemer i 
ei etablering. 

I 2 3 4 
For dårlig markedsundersøkelse før de går i gang 

For høy pris på produktet/tjenesten 

For lav pris på produktet/tjenesten 

For dårlig kvalitet på produktet/tjenesten 

Feil utforming på produktet/tjenesten 

Produktet/tjenesten er ikke unikt nok. 

Mange/ende adgang til et organisert nettverk 

Kommentarer 

Hvor ofte mener du at etablerere har mangelfulle Aldri Sjelden Ganske Ofte Vet 
kunnskaper på følgende områder? ofte ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-F. 

I 2 3 4 5 
Om selve produktet og framstillingen av produktet 

Manglende markeds- og salgskunnskaper 

Manglende økonomikunnskaper 

Manglende språkkunnskaper 

Manglende kunnskaper om personalledelse 

Manglende kunnskaper om det regelverket som 
regulerer virksomheten 
Kommentarer: 

Hvordan vil du bedømme effekten av etablerer- Helt enig Litt enig Uenig Vet ikke 
skolene, ut fra deltakernes søknader og prosjekter? 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C. 

Ikke mulig å se forskjell på prosjektene til de som har 
tatt etablererskole og de som ikke har gjort det. 
De som har gjennomført etablererskole, utformer 
bedre prosjekter enn de som ikke har den bakgrunnen 
De som har gjennomført etablererskole, utformer 
dårligere prosjekter enn de som ikke har den 
bakgrunnen 

I 2 3 4 

,... 
\" 
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13. Dette spørsmålet besvares av de som sier seg helt eller litt enig i påstand Bi forrige spørsmål. 
Hvilken kompetanse får etablerene med seg fra etablererskolene, som gjør dem i stand til å lage 
bedre prosjekter. 
Sett kryssfoi· de alternativene du mener underbygger ditt svar. 

A n De er mer realistiske i forhold til etableringen 

B n De er mer "føre var" 

c n De er i bedre stand til å gjennomføre prosjektene 

D n De får økt selvtillit 

E n Annet: 

14. Ei etablering eller et forsøk på etablering, gjennomgår Ofte Av og Aldri Vet 
flere faser som kan være kritiske for om etableringen kritisk til kritisk ikke 
skal kunne bli vellykket. 
Sett ett kryss, ut i fra dine erfaringer, for hvor ofte hver fase 
(A-D) er kritisk/or ei etablering. 

I 2 3 4 
A Idefasen 

B Utviklingsfasen 

c Etableringsfasen 

D Vekstfasen 

14a Kan du kort beskrive hva som kjennetegner idefasen, ut fra ditt ståsted. 

14b Kan du kort beskrive hva som kjennetegner utviklingsfasen, ut fra ditt ståsted. 

14c Kan du kort beskrive hva som kjennetegner etableringsfasen, ut fra ditt ståsted. 

14d Kan du kort beskrive hva som kjennetegner vekstfasen, ut fra ditt ståsted. 

7 _... 
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15. Hvor ofte er dere i kontakt med disse Ofte I blant Sjelden Aldri Vet 
organisasjonene /institusjonene i forbindelse ikke 
med næringsetableringer? 
Sett ett kryssfor hver av dem A-L. 

1 2 3 4 5 
A Næringsdepartementet 

B Landbruksdepartementet 

c Fylkesmannens landbruksavdeling 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E Fylkeskommunenes næringsavdeling 

F Andre kommuner 

G Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbruket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbruksbank 

L Private finansinstitusjoner 

16. Hvordan du vil beskrive kontakten med de God Ganske god Dårlig Vet ikke 
organisasjonene og institusjonene dere kontakter i 
forbindelse med næringsetableringer? 
Sett ett kryss hver av dem A-L. 

1 2 3 4 
A Næringsdepartementet 

B Landbruksdepartementet 

c Fylkesmannens landbruksavdeling 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E Fylkeskommunenes næringsavdeling 

F Andre kommuner 

G Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbruket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbruksbank 

L Private finansinstitusjoner 
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17. På hvilke områder i din hverdag som veileder/saksbehandler, skulle du gjerne ha sett at du 
hadde mer kunnskap. 
Sett kryss for de områdene du gjerne skulle hatt mer kunnskap 

A n Mer erfaring som etablerer selv 

B n Mer allsidig bakgrunn (yrkesmessig og/eller utdanningsmessig) 

c n Bedre pedagogiske evner 

D n Bedre diplomatiske evner 

E n Mer "menneskekunnskap" 

F n Bedre lokalkunnskap 

G n Bedre kunnskaper om de ulike ordningene som eksisterer for å stimulere til nyetableringer. 

H n Bedre evne til å videreformidle etablerere til de rette instansene 

I n Bedre markeds- og salgskunnskaper 

J n Bedre økonomikunnskaper 

K n Bedre språkkunnskaper 

L n Bedre kunnskaper om personalledelse og personaladministrasjon 

M n Nei, jeg ser ikke at det er kunnskap/erfaring jeg mangler. 

N D Annet: 

18. Synes du arbeidet ditt er givende? Sett ett kryss 

1 n Ja 

2 n Nei 

3 n Vet ikke 

19. Kan du gi et anslag på hvor lang tid behandlingen av en søknad om BU-midler tar hos dere? 

"" .. " ... måneder. 

20. Hva er den viktigste årsaken til at dere ikke sluttbehandler forespørslene tidligere? 
Sett ett kryss. 

1 n Mangelfulle opplysninger fra etablerer 

2 D At vi ligger innenfor de målsetninger vi har satt opp internt i organisasjonen for 
saksbehandlingstid 

3 n Uklare regler og prosedyrer å forholde seg til 

4 n Stort arbeidspress på vår avdeling/vårt kontor 

5 n Mangelfull målbeskrivelse fra sentralt hold 

6 n Mangelende kriterier for prioriteringer av enkeltsøknader 

7 n Fravær av resultatmål 

8 D Annet 

". 
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21. Hvilke konsekvenser får innføringen av Enig Både og Uenig Vet ikke 
søknadsfrister for å søke om BU-midler 
Sett ett kryssfor hver påstand A-D 

1 2 3 4 
A Det blir lettere prioritere de gode prosjektene (når en får 

flere søknader å holde opp mot hverandre) . 

B Medfører at det blir vanskeligere å gi hver enkelt søknad 
en grundig behandling (p.g.a. opphoping av søknader) 

c Det blir lettere å få tid til oppfølging av de som tidligere 
har fått innvilget støtte om BU-midler (p.g.a: frigjort tid) 

D Det fører til ujevn saksbehandlingstid, p.g.a. at en må 
vente på prioritering. 

Å Kommentarer 

22. Hvor tungt veier geografiske forhold når dere skal Enig Både og Uenig Vet ikke 
prioritere hvilke prosjekter som skal få innvilget sin 
søknad 
Sett ett kryssfor hver påstand A-B 

1 2 3 4 
A Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning av 

prosjektene innad i kommunen 

B Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning 
innad i kommunen, selv om det kan komme i konflikt 
med hvilke prosjekter som isolert er best. 

Å Kommentarer 

23. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 24. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 
instanser har en annen forståelse av det instanser har en annen forståelse av de 
regelverket og de prosedyrer som dere har målsetninger ved virkemiddelbruken dere 
anvender i forbindelse med legger til grunn for deres behandling av 
etableringssaker? BU-søknader? 
Sett ett kryss. Sett ett kryss. 

1 n Aldri 1 n Aldri 

2 n Av og til 2 n Av og til 

3 n Ofte 3 n Ofte 

4 n Vet ikke 4 n Vet ikke 

25. Hvordan er forholdet mellom deres avdeling og kommunens tekniske avdeling/etat, i 
forbindelse med næringsetableringer? 
Sett ett kryss. 

1 n Den er god 

2 n Det er brukbar 

3 n Den er dårlig 

4 n Vet ikke 

5 Kommentarer 

• •· 
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26. Hvordan vil du beskrive betydningen av BU-midlene Enig Litt enig Uenig Vet ikke 
som et virkemiddel for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett ett kryss hver av påstandene A-C 

1 2 3 4 
A Det er et godt egnet virkemiddel til å få etablert 

landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

B Jeg er usikker på hvor godt egnet virkemiddel det er for å 
få etablert landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

c Det er et lite egnet virkemiddel til å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

27. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand A i forrige spørsmål. 
Hvorfor mener du BU-midlene virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett kryss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A D Tilfører tiltrengt kapital 
(gå rett til spørsmål 30) 

B D Med midlene får man også tilgang til et nettverk bestående av andre etablerere 
(gå rett til spørsmål 30) 

c D Stimulans til å se etter muligheter 
(gå rett til spørsmål 30) 

D D Med dette virkemidlet åpner det for å målrette innsatsen mot bygdas særpreg og stilling. 
(gå rett til spørsmål 30) 

E D Kommentar (gå rett til spørsmål 30) 

28. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand C i spørsmål 27 
Hvorfor mener du at BU-midlene ikke virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett kryss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A n De levedyktige prosjektene ville klart seg uansett. 

B n Bønder bør likestilles andre etablerere 

c n Midlene virker konkurransevridende i forhold til annen virksomhet. 

D Kommentarer: 

29. Hvor godt har du inntrykk av at Godt kjent Ganske Dårlig kjent Vet ikke 
BU-ordningen er kjent i ulike deler godt kjent 
av befolkningen. Sett ett kryss for 
hver gruppe som er nevnt A-J 

1 2 3 4 
A Etablerere 

B Eiere av landbrukseiendommer 

c Private finansinstitusjoner 

D Næringslivet forøvrig 

E Stortingspolitikere 

F Fylkespolitikere 

G Fylkesadministrasjon 

H Kommunepolitikere 

I Kommuneadministrasjon 

J Media/presse ., 
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Oppsummeringsspørsmål 

30. Hva er grunnen til at etablerere ikke når i Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
gjennom med prosjekter de går "svangre" med. ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-T 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det 
som er nødvendig for å komme i gang 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Prosjektet virker urealistisk 

F Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

G Krav som stilles til søknader om BU-midler 

H Manglende likviditet 

I Manglende lønnsomhet 

J Manglende markedsmessige forståelse 

K Manglende kompetanse om produktet 

L Manglende økonomisk og administrativ kompetanse. 

M Forholdet til naboer 

N "Janteloven" (du skal ikke tiro at du er noe) . 

0 Arealmessige forhold og bestemmelser 

p Vernebestemmelser 

Q Kommunale reguleringer 

R Ulike krav fra forskjellige kommunale instanser 

s Problemer med hensyn til det å være arbeidsgiver 

T Problemer med å få oppfylt formelle krav som stilles 
ved nyetableringer. 

A Annet: 
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31. Etter at en har lykkes med å gå i gang med et Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
prosjekt, hvilken type problemer støter disse ikke 
etablererne på? Sett ett kryssfor hvert område A-V 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det som 
er nødvendig for å følge opp prosjektet. 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Etablerer går trøtt, selv om prosjektet går bra 

F Etablerer blir sjuk 

G Manglende oppfølging fra virkemiddelapparatets side 

H Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

I Krav som stilles til søknader om BU-midler 

J Manglende likviditet 

K Manglende lønnsomhet 

L Manglende markedsmessige forståelse 

M Manglende kompetanse om produktet 

N Forholdet til naboer 

0 "Janteloven" (du skal ikke tiro at du er noe). 

p Arealmessige forhold og bestemmelser 

Q Vernebestemmelser 

R Kommunale reguleringer 

s Ulike krav fra forskjellige kommunale instanser 

T Problemer til det å være arbeidsgiver 

u Problemer med hensyn til å å få oppfylt formelle krav 
som stilles ved nyetableringer. 

V Det viser seg å være et problem å holde seg innenfor 
de kostnadsrammer som blir satt opp. 

A Annet: 

Bakgrunnsspørsmål 

32. Hva slags utdanning har du? 
Sett kryss ved de utdanningene du har. 

A n Grunnskole 

B n Landbruksskole, gartnerskole, skogskole 

c n Annen videregående skole (yrkesskole, gymnas, handel og kontor, husmorskole mv). 

D n Norges landbrukshøyskole 

E n Annen høyskole/universitet 

2YZ. 
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33. Har du utdanning innen noen av disse fagfeltene? 
Sett kryss ved de fagfeltene du har dekket opp i din utdannelse 

A n Håndtverksfag 

B n Jordbruk/skogbruk 

c n Tekniske fag 

D n Økonomiske fag 

E n Markedsføring 

F n Organisasjonslære 

G n Andre administrative fag 

H n Pedagogikk 

I n Andre samfunnsvitenskapelige fag 

J n Psykologi 

K n Språk 

L D Annet: 

34. I hvilken kommune arbeider du? 35. Hvor lenge har du arbeidet i denne 
kommunen? 

A: Kommune: ............ ...................... ....... ... .... . 
. .. ... " .. år 

B: Kommunenummer: ..... ........... ............ ..... . 

36. Hvilken stillingsbetegnelse har din jobb? 37. Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 

1 n Sekretær 
...... ...... . år 

2 n Konsulent 

3 n Landbrukssjef 

4 n Næringssjef 

5 n Annet 
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38. Hvor har du vært sysselsatt tidligere? 
Sett kryss ved de bransjer du sammenhengende har vært sysselsatt i 6 måneder eller mer. 

1 n Primærnæringene 

2 n Privat næringsliv forøvrig (forsikring, bank, konsulentbransjen, bedriftsansatt mv.) 

3 n Annen privat tjenesteyting 

4 n Undervisning 

5 n Kommunal administrasjon 

6 n Fylkesadministrasjon 

7 n Statlige departement og /eller direktorat 

8 n Annen offentlig tjenesteyting 

9 D Annet 

39. Er du kvinne eller mann? 

1 n Kvinne 

2 D Mann 

~ 40. I hvilket år er du født? 19" "." ".". 

Har du kommentarer til forhold rundt 0 flaskehalser ved landbruksrelatert 
næringsutvikling, som ikke går fram av spørreskjemaet, kan du notere dem ned her: 

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Vi håper å kunne bruke dine 
svar på en slik måte at vi kan bidra til å gjøre det enklere å etablere ny næringsvirksomhet. 



Vedlegg 3 

Landbrukets 
Utredningskontor 

Spørreundersøkelse blant 
Fylkesmannens landbruksavdelinger 

Spørreskjema i prosjektet 
"flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling" 

Landbrukets Utredningskontor, telefon 22 05 46 68 



LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

THE CENIRAL RESEARCH OFFICE FOR AGRICULTURAL ASSOSIATIONS 

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9347 Grønland, 
0135 Oslo. Tlf.: 22 05 47 00. Fax: 22 17 23 11 

Til Fylkesmannens Landbruksavdeling 

Oslo, 13. juni 1997 

Spørreundersøkelse om "flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling". 

Dere har nå mottatt et spørreskjema som er sendt til Fylkesmannens Landbruksavdelinger i 
hele landet. Undersøkelsen inngår som viktig del ut av datainnsamlingen til prosjektet 
"flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling", som Landbrukets Utredningskontor 
gjennomfører på oppdrag fra Statens Landbruksbank. Formålet med undersøkelsen er å få 
avdekket problemer etablerere, veilednings- og saksbehandlingsapparat ser i forbindelse med 
landbruksrelatert næringsutvikling. 

I disse dager vil også et utvalg av landets kommuner, alle fylkeskommunene og et utvalg av 
landets sparebanker bli kontaktet i den samme hensikt. Tidligere i prosjektet er det 
gjennomført en datainnsamling blant de som i 1996 søkte om BU-midler til tilleggsnæringer. 

Med bakgrunn i disse opplysningene, håper vi å få et solid grunnlag for å avdekke problemer 
knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling. 

Vi vil be om at en av Dere som har arbeidet mest med behandling av søknader om BU-midler 
setter av tid til besvare dette skjemaet, og helst innen 1. juli 1997 returnerer det i den vedlagte 
frankerte svarkonvolutten. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt 

På forhånd, tusen takk for hjelpen! 

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, kan disse rettes til Odd Lutnæs på 
telefon 22 05 46 68, eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90. 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Strøm 

Landbrukets Utredningskon/or - administrativ/ underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er 
et samarbeidsorganfor: 

Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Egg
sentraler, A.L. Gartnerhallen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentralen AIL, 
Norsk Rødt Fe, Norsk Svineavlslag, Landteknikk A/L, Gjensidige Forsikring, Fokus Bank, 
Landkreditt. 

~ ~LANDBRUKS 
~ ~SAMVIRKET 
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Spørreskjema til Fylkesmannens Landbruksavdeling 

1. Helt generelt, hvilket inntrykk har du av hvordan Mange Noen Få Ingen Vet 
bygdefolk i ditt fylke stiller seg til etablerere. ikke 
Sett ett kryss for hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A Folk i mitt fylke er positive til etablerere 

B Folk i mitt fylke er avventende til etablerere 

c Folk i mitt fylke er negative til etablerere 

2. Hvordan vil du beskrive de kommunalt ansatte Mange Noen Få Ingen Vet ikke 
sin innsats som veiledere og saksbehandlere på 
dette området. 
Sett ett k1yssfor hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A Kommunenes ansatte gjør en god jobb 

B Kommunenes ansatte gjør en middels jobb 

c Kommunenes ansatte gjør en dårlig jobb 

3. Der du ser mangler ved kommunenes ansatte sin Mange Noen Få Ingen Vet 
innsats, hva skyldes det? ikke 
Sett ett k1yssfor hver av påstandene A-1. 

1 2 3 4 5 
A Manglende kunnskaper om BU-ordningen 

B Manglende økonomiske og markedsmessig kompetanse 

c Manglende vilje til åta etablerene på alvor 

D Liten vilje/evne til å lytte og/eller å forstå 

E Manglende lokal kunnskap 

F Manglende mellommenneskelige kompetanse 

G Manglende pedagogiske evner 

H Manglende diplomatiske evner 

I Manglende evner til viderefo1midling 

4. Hvilke dokumentasjonskrav har du inntrykk av at Ingen Ja, Ja, Vet 
etablerere har særlige problemer med å oppfylle. noen mange ikke 
Sett ett k1yss hvert av dokumentasjonskravene A-J. 

1 2 3 4 
A Dokumentere nødvendig sikkerhet 

B Dokumentere nødvendig egenkapital 

c Sjølmeldinger, tilleggsskjema, næringsoppgaver 
I 

D Panteattester (ved søknad om rentelån) 

E FotTetningsplan 

F Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved krav om 
pantesikkerhet 

G Teknisk plan I tegninger og detaljerte kostnadsoverslag 

H Firmaattest og vedtekter (ved etablering av AL, ANS, AS) 

I Krav om prosjektbeskrivelse 

J Markedsundersøkelse eller annen dokumentasjon som viser 
at prosjektet er "liv laga". 
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5. Hvordan forholder du deg til manglende dokumentasjon Aldri Av og Ofte Alltid Vet 
ved søknader som kommer inn til dere? til ikke 
Sett ett k1yss for hver av påstandene A - C. 

1 2 3 4 5 
A Gir tilbakemelding til kommunen om at dokumentasjon må 

bli framskaffet 

B Gir tilbakemelding direkte til etablerer om at 
dokumentasjon må bli framskaffet 

c Lar søknaden ligge til nødvendig dokumentasjon kommer 
"på bordet" 

6. Spørsmål angående økonomi og likviditet. Nei Ja, for Ja, for Vet ikke 
Sett ett k1yssfor hver av påstandene A -C enkelte mange 

1 2 3 4 
A Det synes å være problemer knyttet til det å oppnå den 

nødvendige lønnsomheten i prosjektene som etableres. 

B Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelige finansiering til investeringer 

c Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelig likviditet til drift 

7. Markedsrelaterte problemer. Nei Ja, for Ja, for Vet 
Sett ett k1yssfor hver av påstandene A -E enkelte mange ikke 

1 2 3 4 
A Det synes å være store problemer knyttet til det å få 

markedsadgang. 

B Det viser seg å være problemer med å få markedsfø1t 
produktene 

c De har problemer med å finne egnet salgskanal for å få omsatt 
sine produkter 

D Manglende oppmerksomhet og kunnskap om markedsmessige 
spørsmål ved etablering synes å være et problem 

E Det synes problematisk å komme inn i eller å få organisert 
nettverk som gir markedsadgang 

8. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på en eller Aldri Av og Ofte Vet ikke 
flere påstander i forrige spørsmål. til 
Sett ett k1yss for hvor ofte hver av de årsakene som er nevnt 
her opptrer som grunn til at det oppstår problemer i ei 
etablering. 

1 2 3 4 
A For dårlig markedsundersøkelse før de går i gang 

B For høy pris på produktet/tjenesten 

c For lav pris på produktet/tjenesten 

D For dårlig kvalitet på produktet/tjenesten 

E Feil utforming på produktet/tjenesten 

F Produktet/tjenesten er ikke unikt nok. 

G Mange/ende adgang til et organisert nettverk 

Å Kommentarer 
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9. Hvor ofte mener du at etablerere har mangelfulle Aldri Sjelden Ganske Ofte Vet 
kunnskaper på følgende områder. ofte ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-F. 

1 2 3 4 5 
A Om selve produktet og framstillingen av produktet 

B Manglende markeds- og salgskunnskaper 

c Manglende økonomikunnskaper 

D Manglende språkkunnskaper 

E Manglende kunnskaper om personalledelse 

F Manglende kunnskaper om det regelverket som 
regulerer virksomheten 

Å Kommentarer: 

10. Hvordan vil du bedømme effekten av etablerer- Helt enig Litt enig Uenig Vet ikke 
skolene, ut fra deltakernes søknader og prosjekter? 
Sett ett k1yssfor hver av påstandene A-C. 

1 2 3 4 
A Ikke mulig å se forskjell på prosjektene til de som har 

tatt etablererskole og de som ikke har gjort det. 

B De som har gjennomfø1t etablererskole, utformer 
bedre prosjekter enn de som ikke har den bakgmnnen 

c De som har gjennomført etablererskole, utformer 
dårligere prosjekter enn de som ikke har den 
bakgmnnen 

11. Dette spørsmålet besvares av de som sier seg helt eller litt enig i påstand Bi forrige spørsmål 
Hvilken kompetanse får etablerene med seg fra etablererskolene, som gjør dem i stand til å lage 
bedre prosjekter. 
Sett kryss for de alternativene du mener underbygger ditt svar. 

A n De er mer realistiske i forhold til etableringen 

B n De er mer "føre var" 

c n De er i bedre stand til å gjennomføre prosjektene 

D n De får økt selvtillit 

E n Annet: 

12. Ei etablering eller et forsøk på etablering, gjennomgår Ofte Av og til Aldri Vet 
flere faser som kan være kritiske for om etableringen kritisk kritisk kritisk ikke 
skal kunne bli vellykket. 
Sett ett lllyss ut i fi·a dine eifaringerfor hvor ofte de enkelte 
fasene er kritiske for ei etablering. 

1 2 3 4 
A Idefasen 

B Utviklingsfasen 

c Etableringsfasen 

D Vekstfasen 
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12a Kan du kort beskrive hva som kjennetegner idefasen, ut fra ditt ståsted. 

12b Kan du kort beskrive hva som kjennetegner utviklingsfasen , ut fra ditt ståsted. 

12c Kan du kort beskrive hva som kjennetegner etableringsfasen, ut fra ditt ståsted. 

12d Kan du kort beskrive hva som kjennetegner vekstfasen, ut fra ditt ståsted. 

13. Hvor ofte er dere i kontakt med disse Ofte I blant Sjelden Aldri Vet 
organisasjonene /institusjonene i forbindelse ikke 
med næringsetableringer? 
Sett ett kryssfor hver av dem A-L 

I 2 3 4 5 
A Næringsdepartementet 

B Landbrnksdepa1tementet 

c Fylkesmannens landbrnksavdelinger i andre fylker 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E Fylkeskommunenes næringsavdeling 

F Kommunene 

G Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbrnket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbrnksbank 

L Private finansinstitusjoner 
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14. Hvordan du vil beskrive kontakten med de God Ganske god Dårlig Vet ikke 
organisasjonene og institusjonene dere kontakter i 
forbindelse med næringsetableringer? 
Sett ett k1yssfor hver av dem A-L 

1 2 3 4 
A Næringsdepartementet 

B Landbruksdepartementet 

c Fylkesmannens landbruksavdelinger i andre fylker 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E Fylkeskommunenes næringsavdeling 

F Kommunene 

G Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbruket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbruksbank 

L Private finansinstitusjoner 

15. På hvilke områder i din hverdag som veileder/saksbehandler, skulle du gjerne ha sett at du 
hadde mer kunnskap. 
Sett k1yssfor de områdene du gjerne skulle hatt mer kunnskap 

A n Mer erfaring som etablerer selv 

B n Mer allsidig bakgrunn (yrkesmessig og/eller utdanningsmessig) 

c n Bedre pedagogiske evner 

D n Bedre diplomatiske evner 

E n Mer "menneskekunnskap" 

F n Bedre lokalkunnskap 

G n Bedre kunnskaper om de ulike ordningene som eksisterer for å stimulere til nyetableringer. 

H n Bedre evne til å videreformidle etablerere til de rette instansene 

I n Bedre markeds- og salgskunnskaper 

J n Bedre økonomikunnskaper 

K n Bedre språkkunnskaper 

L n Bedre kunnskaper om personalledelse og personaladministrasjon 

M n Nei, jeg ser ikke at det er kunnskap/erfaringer jeg mangler. 

N D Annet: 

16. Synes du arbeidet ditt er givende? Sett ett k1yss 

1 n Ja 

2 n Nei 

3 n Vet ikke 

;::;, I 
• • t 
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17. Kan du gi et anslag på hvor lang tid behandlingen av en søknad om BU-midler tar hos dere? 

..... ".".måneder. 

18. Hva er den viktigste årsaken til at dere ikke sluttbehandler forespørslene tidligere? 
Sett ett k1yss. 

1 n Mangelfulle opplysninger fra etablerer 

2 D At vi ligger innenfor de målsetninger vi har satt opp internt i organisasjonen for 
saksbehandlingstid 

3 n Uklare regler og prosedyrer å forholde seg til 

4 n Stort arbeidspress på vår avdeling/vå1t kontor 

5 n Mangelfull målbeskrivelse fra sentralt hold 

6 n Mangelende kriterier for prioriteringer av enkeltsøknader 

7 n Fravær av resultatmål 

8 D Annet 

19. Hvilke konsekvenser får innføringen av Enig Både og Uenig Vet ikke 
søknadsfrister for å søke om BU-midler 
Sett ett kryss/or hver påstand A-D 

1 2 3 4 
A Det blir lettere prioritere de gode prosjektene (når en får 

flere søknader å holde opp mot hverandre). 

B Medfører at det blir vanskeligere å gi hver enkelt søknad 
en grundig behandling (p.g.a. opphoping av søknader) 

c Det blir lettere å få tid til oppfølging av de som tidligere 
har fått innvilget støtte om BU-midler (p.g.a. frigjort tid) 

D Det fører til ujevn saksbehandlingstid, p.g.a. at en må 
vente på prioritering. 

Å Kommentarer 

20. Hvor tungt veier geografiske forhold når dere skal Enig Både og Uenig Vet ikke 
prioritere hvilke prosjekter som skal få innvilget sin 
søknad. 
Sett ett k1yssfor hver påstand A-D 

1 2 3 4 
A Kommunens prioriteringer er "hellig", i den betydning 

av at vi rokker aldri på den 

B Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning 
mellom ulike kommuner 

c Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning 
mellom ulike kommuner, selv om det kan komme i 
konflikt med hvilke prosjekter som isole1t er best. 

D "Utkantkommunene" i fylket prioriteres. 

A Kommentarer 
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21. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 22. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 
instanser har en annen forståelse av det instanser har en annen forståelse av de 
regelverket og de prosedyrer som dere målsetninger ved virkemiddelbruken dere 
anvender i forbindelse med legger til grunn for deres behandling av 
etableringssaker? BU-søknader? 
Sett ett k1yss. Sett ett k1yss. 

1 n Aldri 1 n Aldri 

2 n Av og til 2 n Av og til 

3 n Ofte 3 n Ofte 

4 n Vet ikke 4 n Vet ikke 

23. Hvordan vil du beskrive betydningen av Enig Litt enig Uenig Vet ikke 
BU-midlene som et virkemiddel for å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 
Sett ett k1yssfor hver av påstandene A-C 

1 2 3 4 
A Det er et godt egnet virkemiddel for å få etablert 

landbruksrelate1t næringsvirksomhet. 

B Jeg er usikker på hvor godt egnet virkemiddel det er 
for å få etablert landbruksrelate1t næringsvirksomhet. 

c Det er et lite egnet virkemiddel for å få etable1t 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

24. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand A i forrige 
spørsmål. 
Hvorfor mener du BU-midlene virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett k1yss ved de beg/·unnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A D Tilfører tiltrengt kapital 
(gå rett til spørsmål 26) 

B D Med midlene får man også tilgang til et nettverk bestående av andre etablerere 
(gå rett til spørsmål 26) 

c D Stimulans til å se etter muligheter 
(gå rett til spørsmål 26) 

D n En tillitserklæring utenfra, en viktig motivasjonsfaktor 

E D Med dette virkemidlet åpner det for å målrette innsatsen mot bygdas særpreg og stilling 
(gå rett til spørsmål 26) 

Å Kommentar (gå rett til spørsmål 26) 

25. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand C i spørsmål 23 
Hvorfor mener du at BU-midlene ikke virker effektivt for å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 
Sett k1yss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A n De levedyktige prosjektene ville klart seg uansett. 

B n Bønder bør likestilles andre etablerere 

c n Midlene virker konkurransevridende i forhold til annen virksomhet. 

A Kommentarer: 

7~~· . ' ~ ""' . ' . 
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26. Hvor godt har du inntrykk av at BU-ordningen Godt Ganske Dårlig Vet ikke 
er kjent i ulike deler av befolkningen. kjent godt kjent kjent 
Sett ett k1yss for hver gruppe som er nevnt A-J 

1 2 3 4 
A Etablerere 

B Eiere av landbrukseiendommer 

c Private finansinstitusjoner 

D Næringslivet forøvrig 

E Stortingspolitikere 

F Fylkespolitikere 

G Fylkesadministrasjon 

H Kommunepolitikere 

I Kommuneadministrasjon 

J Media/presse 

Å Kommentarer: 

27. Hvordan har rammen for BU-fondet i deres fylket utviklet seg de 3 siste år, sett i forhold til 
det samlete beløp det søkes etter i BU-midler hvert år? 
Sett ett k1yss 

1 n Det har blitt relativt mindre midler til disposisjon 

2 D Forholdstallet mellom økonomiske midler til dispensasjon og det beløp som det søkes om 
er tilnærmet likt 

3 n Det har blitt relativt mer midler til disposisjon . 

4 n Vet ikke 

5 Kommentarer: 
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Oppsummeringsspørsmål 

28. Hva er grunnen til at etablerere ikke når i Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
gjennom med prosjekter de går "svangre" med. ikke 
Sett ett k1yssfor hvert område A-T 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det 
som er nødvendig for å komme i gang 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Prosjektet virker urealistisk 

F Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

G Krav som stilles til søknader om BU-midler 

H Manglende likviditet 

I Manglende lønnsomhet 

J Manglende markedsmessige forståelse 

K Manglende kompetanse om produktet 

L Manglende økonomisk og administrativ kompetanse. 

M Forholdet til naboer 

N "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe). 

0 Arealmessige forhold og bestemmelser 

p Vernebestemmelser 

Q Kommunale reguleringer 

R Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

s Problemer med hensyn til det å være arbeidsgiver 

T Problemer med å få oppfylt formelle krav som stilles 
ved nyetableringer. 

A Annet: 
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29. Etter at en har lykkes med å gå i gang med et Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
prosjekt, hvilken type problemer støter disse ikke 
etablererne på? Sett ett k1yssfor hvert område A-V 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det som 
er nødvendig for å følge opp prosjektet. 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Etablerer går trøtt, selv om prosjektet går bra 

F Etablerer blir sjuk 

G Manglende oppfølging fra virkemiddelapparatets side 

H Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

I Krav som stilles til søknader om BU-midler 

J Manglende likviditet 

K Manglende lønnsomhet 

L Manglende markedsmessige forståelse 

M Manglende kompetanse om produktet 

N Forholdet til naboer 

0 "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe). 

p Arealmessige forhold og bestemmelser 

Q Vernebestemmelser 

R Kommunale reguleringer 

s Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

T Problemer til det å være arbeidsgiver 

u Problemer med hensyn til å å få oppfylt formelle krav 
som stilles ved nyetableringer. 

V Det viser seg å være et problem å holde seg innenfor 
de kostnadsrammer som blir satt opp. 

A Annet: 

Bakgrunnsspørsmål 

30. Hva slags utdanning har du? 
Sett k1yss ved de utdanningene du har. 

A n Grnnnskole 

B n Landbrnksskole, gaiinerskole, skogskole 

c n Annen videregående skole (yrkesskole, gymnas, handel og kontor, husmorskole mv). 

D n Norges landbrnkshøyskole 

E n Annen høyskole/universitet 
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31. Har du utdanning innen noen av disse fagfeltene? 
Sett k1yss ved de fagfeltene du har dekket opp i din utdannelse 

A n Håndtverksfag 

B n Jordbruk/skogbruk 

c n Tekniske fag 

D n Økonomiske fag 

E n Markedsføring 

F n Organisasjonslære 

G n Andre administrative fag 

H n Pedagogikk 

I n Andre samfunnsvitenskapelige fag 

J n Psykologi 

K n Språk 

L D Annet: 

32. Hvor arbeider du? 33. Hvor lenge har du arbeidet i 
Landbruksavdelingen? På Fylkesmannens landbruksavdeling i 

.""." .. år 

34. Hvilken stillingsbetegnelse har din jobb? 35. Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 
Sett ett k1yss 

1 n Sekretær ............. år 

2 n Konsulent 

3 n Fylkesagronom 

4 n Fylkesjordsjef 

5 n Fylkesskogsjef 

6 D Annet 
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36. Hvor har du vært sysselsatt tidligere? 
Sett kryss ved de bransjer du sammenhengende har vært sysselsatt i 6 måneder eller mer. 

A n Primærnæringene 

B n Privat næringsliv forøvrig (forsikring, bank, konsulentbransjen, bedriftsansatt mv.) 

c n Annen privat tjenesteyting 

D n Undervisning 

E n Kommunal administrasjon 

F n Fylkesadministrasjon 

G n Statlige departement og /eller direktorat 

H n Annen offentlig tjenesteyting 

I D Annet 

37. Er du kvinne eller mann? 

1 n Kvinne 

2 D Mann 

38. I hvilket år er du født? 19" ... "." ... 

Har du kommentarer til forhold rundt "flaskehalser ved landbruksrelatert 
næringsutvikling", som ikke går fram av spørreskjemaet, kan du notere dem ned her: 

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Vi håper å kunne bruke dine 
svar på en slik måte at vi kan bidra til å gjøre det enklere å etablere ny næringsvirksomhet. 



Vedlegg 4 

Landbrukets 
Utredningskontor 

Spørresundersøkelse blant 
fylkeskommunene 

Spørreskjema i prosjektet 
"flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling" 

Landbrukets Utredningskontor, telefon 22 05 46 68 



LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

TIIE CENTRAL RESEARCH OFFICE FOR AGRICULTURAL ASSOSIATIONS 

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9347 Grønland, 
0135 Oslo. Tlf.: 22 05 47 00. Fax: 22 17 23 11 

Til næringsavdelingene i landets fylkeskommuner 

Oslo, 13. juni 1997 

Spørreundersøkelse om "flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling". 

Dere har nå mottatt et spørreskjema som er sendt til samtlige fylkeskommuner i landet. 
Undersøkelsen inngår som viktig del ut av datainnsamlingen til prosjektet "flaskehalser ved 
landbruksrelatert næringsutvikling", som Landbrukets Utredningskontor gjennomfører på 
oppdrag fra Statens Landbruksbank. Formålet med undersøkelsen er å få avdekket problemer 
etablerere, veilednings- og saksbehandlingsapparat ser i forbindelse med landbruksrelatert 
næringsutvikling. 

I disse dager vil også et utvalg av landets kommuner, alle Fylkesmannens 
Landbruksavdelinger og et utvalg av landets sparebanker bli kontaktet i den samme hensikt. 
Tidligere i prosjektet er det gjennomført en datainnsamling blant de som i 1996 søkte om 
BU-midler til tilleggsnæringer. 

Med bakgrunn i disse opplysningene, håper vi å få et solid grunnlag for å avdekke problemer 
knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling. 

Vi vil be om at en av Dere som har arbeidet mest med spørsmål angående BU-midler setter av 
tid til besvare dette skjemaet, og helst innen 1. juli 1997 returnerer det i den vedlagte 
frankerte svarkonvolutten. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen! 

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, kan disse rettes til Odd Lutnæs på 
telefon 22 05 46 68, eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90 . 
. ; 

Med vennlig hilsen 

Bjørn Strøm 

Landbrukets Utredningskon/or - administrativ/ underlag/ Landbrukssamvirkets Felleskontor - er 
el samarbeidsorgan/or: 
Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund, Norsk Kjøttsamvirke, Norske Egg
sentraler, A.L. Gartnerhallen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentralen A/L, 
Norsk Rødt Fe, Norsk Svineavlslag, Landteknikk AIL, Gjensidige Forsikring, Fokus Bank, 
Landkreditt. 

~ ~LANDBRUKS 
~ ~SAMVIRKET . 
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Spørreskjema til næringsavdelingene i landets fylkeskommuner. 

1. Helt generelt, hvilket inntrykk har du av hvordan Mange Noen Få Ingen Vet 
bygdefolk i ditt fylke stiller seg til etablerere. ikke 
Sett ett kryss for hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A Folk i mitt fylke er positive til etablerere 

B Folk i mitt fylke er avventende til etablerere 

c Folk i mitt fylke er negative til etablerere 

2. Hvordan vil du beskrive de kommunalt ansatte Mange Noen Få Ingen Vet ikke 
sin innsats som veiledere og saksbehandlere på 
dette området. 
Sett ett kryss for hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A Kommunenes ansatte gjør en god jobb 

B Kommunenes ansatte gjør en middels jobb 

c Kommunenes ansatte gjør en dårlig jobb 

3. Der du ser mangler ved kommunenes ansatte sin Mange Noen Få Ingen Vet 
innsats, hva skyldes det? ikke 
Sett ett kryss/or hver av påstandene A-/. 

1 2 3 4 5 
A Manglende kunnskaper om BU-ordningen 

B Manglende økonomiske og markedsmessig kompetanse 

c Manglende vilje til å ta etablerene på alvor 

D Liten vilje/evne til å lytte og/eller å forstå 

E Manglende lokal kunnskap 

F Manglende mellommenneskelige kompetanse 

G Manglende pedagogiske evner 

H Manglende diplomatiske evner 

I Manglende evner til videreformidling 

4. Hvilke dokumentasjonskrav har du inntrykk av at Ingen Ja, Ja, Vet 
etablerere har særlige problemer med å oppfylle. noen mange ikke 
Sett ett kryss hvert av dokumentasjonskravene A-J. 

1 2 3 4 
A Dokumentere nødvendig sikkerhet 

B Dokumentere nødvendig egenkapital 

C, Sjølmeldinger, tilleggsskjema, næringsoppgaver 

D Panteattester (ved søknad om rentelån) 

.E Forretningsplan 
". 
F Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved krav om 

pantesikkerhet 

G Teknisk plan I tegninger og detaljerte kostnadsoverslag 

H Firmaattest og vedtekter (ved etablering av AL, ANS, AS) 

I Krav om prosjektbeskrivelse 

J Markedsundersøkelse eller annen dokumentasjon som viser 
at prosjektet er "liv laga". 
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5. Hvordan forholder du deg til manglende dokumentasjon Aldri Av og Ofte Alltid Vet 
ved søknader som kommer inn til dere? til ikke 
Sett ett kryss for hver av påstandene A - C. 

I 2 3 4 5 
A Gir tilbakemelding til kommunen om at doku!11entasjon må 

bli framskaffet 

B Gir tilbakemelding direkte til etablerer om at 
dokumentasjon må bli framskaffet 

c Lar søknaden ligge til nødvendig dokumentasjon kommer 
"på bordet" 

6. Spørsmål angående økonomi og likviditet. Nei Ja, for Ja, for Vet ikke 
Sett ett kryss for hver av påstandene A - C enkelte mange 

I 2 3 4 

A Det synes å være problemer knyttet til det å oppnå den 
nødvendige lønnsomheten i prosjektene som etableres. 

B Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelige finansiering til investeringer 

c Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelig likviditet til drift 

7. Markedsrelaterte problemer. Nei Ja, for Ja, for Vet 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-E enkelte mange ikke 

I 2 3 4 
A Det synes å være store problemer knyttet til det å få 

markedsadgang. 

B Det viser seg å være problemer med å få markedsført 
produktene 

c De har problemer med å finne egnet salgskanal for å få omsatt 
sine produkter 

D Manglende oppmerksomhet og kunnskap om markedsmessige 
spørsmål ved etablering synes å være et problem 

E Det synes problematisk å komme inn i eller å få organisert 
nettverk som gir markedsadgang 

8. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på en eller Aldri Av og Ofte Vet ikke 
flere påstander i forrige spørsmål til 
Sett ett kryss for hvor ofte hver av de årsakene som er nevnt 
her opptrer som grunn til at det oppstår problemer i ei 
etablering. 

I 2 3 4 
A For dårlig markedsundersøkelse før de går i gang 

B For høy pris på produktet/tjenesten 

c For lav pris på produktet/tjenesten 

D For dårlig kvalitet.på produktet/tjenesten 

'E Feil utforming på produktet/tjenesten 

F Produktet/tjenesten er ikke unikt nok. 

G Mange/ende adgang til et organisert nettverk 

A Kommentarer 
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9. Hvor ofte mener du at etablerere har mangelfulle Aldri Sjelden Ganske Ofte Vet 
kunnskaper på følgende områder. ofte ikke 
Sett ett kryss for hvert område A-F. 

I 2 3 4 5 
A Om selve produktet og framstillingen av produktet 

B Manglende markeds- og salgskunnskaper 

c Manglende økonomikunnskaper 

D Manglende språkkunnskaper 

E Manglende kunnskaper om personalledelse 

F Manglende kunnskaper om det regelverket som 
regulerer virksomheten 

Å Kommentarer: 

10. Hvordan vil du bedømme effekten av etablerer- Helt enig Litt enig Uenig Vet ikke 
skolene, ut fra deltakernes søknader og prosjekter? 
Sett ett kryss/or hver av påstandene A-C. 

I 2 3 4 
A Ikke mulig å se forskjell på prosjektene til de som har 

tatt etablererskole og de som ikke har gjort det. 

B De som har gjennomført etablererskole, utformer 
bedre prosjekter enn de som ikke har den bakgrunnen 

c De som har gjennomført etablererskole, utformer 
dårligere prosjekter enn de som ikke har den 
bakgrunnen 

11. Dette spørsmålet besvares av de som sier seg helt eller litt enig i påstand B i forrige spørsmål 
Hvilken kompetanse får etablerene med seg fra etablererskolene, som gjør dem i stand til å lage 
bedre prosjekter. 
Sett kryss for de alternativene du mener underbygger ditt svar. 

A n De er mer realistiske i forhold til etableringen 

B n De er mer "føre var" 

c n De er i bedre stand til å gjennomføre prosjektene 

D n De får økt selvtillit 

E n Annet: 

12. Ei etablering eller et forsøk på etablering, gjennomgår Ofte Av og til Aldri Vet 
flere faser som kan være kritiske for om etableringen kritisk kritisk kritisk ikke 
skal kunne bli vellykket. 

' Sett ett kryss, ut i fra dine etfaringer, for hvor ofte de 
enkelte/asene (A-D) er kritiske/or ei etablering. 

\ ~ I 2 3 4 
A. Idefasen 

B Utviklingsfasen 

c Etableringsfasen 

D Vekstfasen 

--... 
·' Ct _, 
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12a Kan du kort beskrive hva som kjennetegner idefasen, ut fra ditt ståsted. 

12b Kan du kort beskrive hva som kjennetegner utviklingsfasen , ut fra ditt ståsted. 

12c Kan du kort beskrive hva som kjennetegner etableringsfasen, ut fra ditt ståsted. 

12d Kan du kort beskrive hva som kjennetegner vekstfasen, ut fra ditt ståsted. 

13. Hvor ofte er dere i kontakt med disse Ofte I blant Sjelden Aldri Vet ikke 
organisasjonene /institusjonene i forbindelse med 
næringsetableringer? 
Sett ett kryss/or hver av dem A-L 

1 2 3 4 5 
A Næringsdepartementet 

B Landbruksdepartementet 

c Fylkesmannens landbruksavdeling 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E, Fylkeskommunenes næringsavdelinger i andre fylker 

F Kommunene 

·o Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbruket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbruksbank 

L Private finansinstitusjoner 

• 
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14. Hvordan du vil beskrive kontakten med de God Ganske god Dårlig Vet ikke 
organisasjonene og institusjonene dere kontakter i 
forbindelse med næringsetableringer? 
Sett ett kryss/or hver av dem A-L 

1 2 3 4 
A Næringsdepartementet 

B Landbruksdepartementet 

c Fylkesmannens landbruksavdeling 

D Fylkesmannens miljøvernavdeling 

E Fylkeskommunenes næringsavdelinger i andre fylker 

F Kommunene 

G Faglagene 

H Samvirkeorganisasjonene innen landbruket 

I Regnskapskontor I regnskapslag 

J Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) 

K Statens landbruksbank 

L Private finansinstitusjoner 

15. På hvilke områder i din hverdag som veileder/saksbehandler, skulle du gjerne ha sett at du 
hadde mer kunnskap. 
Sett kryss/or de områdene du gjerne skulle'hatt mer kunnskap 

A n Mer erfaring som etablerer selv 

B n Mer allsidig bakgrunn (yrkesmessig og/eller utdanningsmessig) 

c n Bedre pedagogiske evner 

D n Bedre diplomatiske evner 

E n Mer "menneskekunnskap" 

F n Bedre lokalkunnskap 

G n Bedre kunnskaper om de ulike ordningene som eksisterer for å stimulere til nyetableringer. 

H n Bedre evne til å videreformidle etablerere til de rette instansene 

I n Bedre markeds- og salgskunnskaper 

J n Bedre økonomikunnskaper 

K n Bedre språkkunnskaper 

L n Bedre kunnskaper om personalledelse og personaladministrasjon 

M n Nei, jeg ser ikke at det er kunnskap/erfaringer jeg mangler. 

N D Annet: 
' 

16. Synes du arbeidet ditt er givende? Sett ett kryss 

1 n Ja 

2 n Nei 

3 n Vet ikke 



side VI 

17. Kan du gi et anslag på hvor lang tid behandlingen av en søknad om BU-midler tar hos dere? 

........... måneder. -

18. Hva er den viktigste årsaken til at dere ikke.sluttbehandler forespørslene tidligere? 
Sett ett kryss. 

1 n Mangelfulle opplysninger fra etablerer 

2 D At vi ligger innenfor de målsetninger vi har satt opp internt i organisasjonen, for 
saksbehandlingstid 

3 n Uklare regler og prosedyrer å forholde seg til 

4 n Stort arbeidspress på vår avdeling/vårt kontor 

5 n Mangelfull målbeskrivelse fra sentralt hold 

6 n Mangelende kriterier for prioriteringer av enkeltsøknader 

7 n Fravær av resultatmål 

8 D Annet 

19. Hvilke konsekvenser får innføringen av Enig Både og Uenig Vet ikke 
søknadsfrister for å søke om BU-midler 
Sett ett kryssfor hver påstand A-D 

1 2 3 4 
A Det blir lettere prioritere de gode prosjektene (når en får 

flere søknader å holde opp mot hverandre). 

B Medfører at det blir vanskeligere å gi hver enkelt søknad 
en grundig behandling (p.g.a. opphoping av søknader) 

c Det blir lettere å få tid til oppfølging av de som tidligere 
har fått innvilget støtte om BU-midler (p.g.a. frigjort tid) 

D Det fører til ujevn saksbehandlingstid, p.g.a. at en må 
vente på prioritering. 

A Kommentarer 

20. Hvor tungt veier geografiske forhold når dere skal Enig Både og Uenig Vet ikke 
prioritere hvilke prosjekter som skal få innvilget sin 
søknad. 
Sett ett kryssfor hver påstand A-D 

1 2 3 4 
A Kommunens prioriteringer er "hellig", i den betydning 

av at vi rokker aldri på den 

B Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning 
mellom ulike kommuner 

,;C Vi tar hensyn til å sikre en viss geografisk spredning 
mellom ulike kommuner, selv om det kan komme i 
konflikt med hvilke prosjekter som isolert er best. 

D "Utkantkommunene" i fylket prioriteres. 

A Kommentarer 
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21. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 22. Hvor ofte opplever du at andre offentlige 
instanser har en annen forståelse av det instanser har en annen forståelse av de 
regelverket og de prosedyrer som dere målsetninger ved virkemiddelbruken dere 
anvender i fo·rbindelse med legger til grunn for deres behandling av 

etableringssaker? BU-søknader? 

Sett ett kryss. Sett ett kryss. 

1 n Aldri 1 n Aldri 

2 n Av og til 2 n Av og til 

3 n Ofte 3 n Ofte 

4 n Vet ikke 4 n Vet ikke 

23. Hvordan vil du beskrive betydningen av Enig Litt enig Uenig Vet ikke 
BU-midlene som et virkemiddel for å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C 

1 2 3 4 

A Det er et godt egnet virkemiddel for å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

B Jeg er usikker på hvor godt egnet virkemiddel det er 
for å få etablert landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

c Det er et lite egnet virkemiddel for å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

24. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand A i forrige 
spørsmål 
Hvorfor mener du BU-midlene virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett kryss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A D Tilfører tiltrengt kapital 
(gå rett til spørsmål 26) 

B D Med midlene f'ar man også tilgang til et nettverk bestående av andre etablerere 
(gå rett til spørsmål 26) 

c D Stimulans til å se etter muligheter 
(gå rett til spørsmål 26) 

D n En tillitserklæring utenfra, en viktig motivasjonsfaktor 

E D Med dette virkemidlet åpner det for å målrette innsatsen mot bygdas særpreg og stilling 
(gå rett til spørsmål 26) 

A Kommentar (gå rett til spørsmål 26) 

25. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand C i spørsmål 13 
Hvorfor mener du at BU-midlene ikke virker effektivt for å få etablert 

· ; 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 
Sett kryss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A n De levedyktige prosjektene ville klart seg uansett. 

B n Bønder bør likestilles andre etablerere 

c n Midlene virker konkurransevridende i forhold til annen virksomhet. 

A Kommentarer: 
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26. Hvor godt har du inntrykk av at BU-ordningen Godt Ganske Dårlig Vet ikke 
er kjent i ulike deler av befolkningen. kjent godt kjent kjent 
Sett ett kryss for hver gruppe som er nevnt A-J 

1 2 3 4 
A Etablerere 

B Eiere av landbrukseiendommer 

c Private finansinstitusjoner 

D Næringslivet forøvrig 

E Stortingspolitikere 

F Fylkespolitikere 

G Fylkesadministrasjon 

H Kommunepolitikere 

I Kommuneadministrasjon 

J Media/presse 

Å Kommentarer: 

Oppsummeringsspørsmål 

27. Hva er grunnen til at etablerere ikke når i Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
gjennom med prosjekter de går "svangre" med. ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-T 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det 
som er nødvendig for å komme i gang 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Prosjektet virker urealistisk 

F Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

G Krav som stilles til søknader om BU-midler 

H Manglende likviditet 

I Manglende lønnsomhet 

J Manglende markedsmessige forståelse 

K Manglende kompetanse om produktet 

L Manglende økonomisk og administrativ kompetanse. 

M Forholdet til naboer 

N "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe) 

O' Arealmessige forhold og bestemmelser 

p Vernebestemmelser 

Q Kommunale reguleringer 

R Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

s Problemer med hensyn til det å være arbeidsgiver 

T Problemer med åta oppfylt formelle krav som stilles 
ved nyetableringer. 

Å Annet: ' 
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28. Etter at en har lykkes med å gå i gang med et Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
prosjekt, hvilken type problemer støter disse ikke 
etablererne på? Sett ett kryssfor hvert område A-V 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det som 
er nødvendig for å følge opp prosjektet. 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Etablerer går trøtt, selv om prosjektet går bra 

F Etablerer blir sjuk 

G Manglende oppfølging fra virkemiddelapparatets side 

H Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

I Krav som stilles til søknader om BU-midler 

J Manglende likviditet 

K Manglende lønnsomhet 

L Manglende markedsmessige forståelse 

M Manglende kompetanse om produktet 

N Forholdet til naboer 

0 "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe) 

p Arealmessige forhold og bestemmelser 

Q Vernebestemmelser 

R Kommunale reguleringer 

s Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

T Problemer til det å være arbeidsgiver 

u Problemer med hensyn til å å få oppfylt formelle krav 
som stilles ved nyetableringer. 

V Det viser seg å være et problem å holde seg innenfor 
de kostnadsrammer som blir satt opp. 

A Annet: 

Bakgrunnsspørsmål 

29. Hva slags utdanning har du? 
Sett kryss ved de utdanningene du har. 

A n Grunnskole 

J3 n Landbruksskole, gartnerskole, skogskole 

c n Annen videregående skole (yrkesskole, gymnas, handel og kontor, husmorskole mv). 

n n Norges landbrukshøyskole 

E n Annen høyskole/universitet 

'1'o&;' 
. 4 
r -• ' 
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30. Har du utdanning innen noen av disse fagfeltene? 
Sett kryss ved de fagfeltene du har dekket opp i din utdannelse 

A n Håndtverksfag 

B n Jordbruk/skogbruk 

c n Tekniske fag 

D n Økonomiske fag 

E n Markedsføring 

F n Organisasjonslære 

G n Andre administrative fag 

H n Pedagogikk 

I n Andre samfunnsvitenskapelige fag 

J n Psykologi 

K n Språk 

L D Annet: 

31. Hvor arbeider du? 32. Hvor lenge har du arbeidet i denne 
fylkeskommunen? 

fylkeskommune ··········år" 

33. Hvilken stillingsbetegnelse har din jobb? 34. Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 
Sett ett kryss 

1 n Sekretær """ .. " ... år 

2 n Konsulent 

3 n Næringssjef 

4 D Annet: 
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35. Hvor har du vært sysselsatt tidligere? 
Sett kryss ved de bransjer du sammenhengende har vært sysselsat t i 6 måneder eller mer. 

A n Primærnæringene 

B n Privat næringsliv forøvrig (forsikring, bank, konsulentbransjen, bedriftsansatt mv.) 

c n Annen privat tjenesteyting 

D n Undervisning 

E n Kommunal administrasjon 

F n Fylkesadministrasjon 

G n Statlige departement og /eller direktorat 

H n Annen offentlig tjenesteyting 

I D Annet 

36. Er du kvinne eller mann? 

1 n Kvinne 

2 D Mann 

37. I hvilket år er du født? 19." ........ . . 

Har du kommentarer til forhold rundt "flaskehalser ved landbruksrelatert 
næringsutvikling", som ikke går fram av spørreskjemaet, kan du notere dem ned her: 

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet. Vi håper å kunne bruke dine 
svar på en slik måte at vi kan bidra til å gjøre det enklere å etablere ny næringsvirksomhet. 

I 
t 





Vedlegg 5 

Landbrukets 
Utredningskontor 

Spørreundersøkelse blant et utvalg av 
landets sparebanker 

Spørreskjema i prosjektet 
"flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling'' 

Landbrukets Utredningskontor, telefon 22 05 46 68 



LANDBRUKETS UTREDNINGSKONTOR 

THE CEN1RAL RESEARCH OFFICE FOR AGRICULTURAL ASSOSIATIONS 

Schweigaardsgt. 34 C, Postboks 9347 Grønland, 
0135 Oslo. Tlf. : 22 05 47 00. Fax: 22 17 23 11 

Til et utvalg av landets sparebanker 

Oslo, 13. juni 1997 

Spørreundersøkelse om "flaskehalser ved landbruksrelatert næringsutvikling". 

Dere har nå mottatt et spørreskjema som er sendt til et utvalg av landets sparebanker. 
Undersøkelsen inngår som viktig del ut av datainnsamlingen til prosjektet "flaskehalser ved 
landbruksrelatert næringsutvikling", som Landbrukets Utredningskontor gjennomfører på 
oppdrag fra Statens Landbruksbank. Formålet med undersøkelsen er å få avdekket problemer 
etablerere, finansinstitusjoner, veilednings- og saksbehandlingsapparat ser i forbindelse med 

, landbruksrelatert næringsutvikling. 

I disse dager vil også et utvalg av landets kommuner, alle fylkeskommunene og alle 
Fylkesmannens Landb~ksavdelinger bli kontaktet i den samme hensikt. Tidligere i prosjektet 
er det gjennomført en datainnsamling blant de som i 1996 søkte om BU-midler til 
tilleggsnæringer. 

Med bakgrunn i disse opplysningene, håper vi å få et solid grunnlag for å avdekke problemer 
knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling. 

Vi vil be om at en av Dere som har arbeidet mest med behandling av lånesøknader til 
landbruksrelatert næringsvirksomhet setter av tid til besvare dette skjemaet, og helst innen 1. 
juij 1997 returnerer det i den vedlagte frankerte svarkonvolutten. 

Landbrukets Utredningskontor vil selvsagt behandle svarene konfidensielt. 

På forhånd, tusen takk for hjelpen! 

Har du spørsmål eller kommentarer til undersøkel~en, kan disse rettes til Odd Lutnæs på 
telefon 22 05 46 68, eller Bjørn Strøm på telefon 22 05 46 90. 

Med vennlig hilsen 

<}, ~....__ 
l;rnstr 

Landbnikets Utredningskontor - administrativt underlagt Landbrukssamvirkets Felleskontor - er 
et samarbeidsorganfor: 

Norges Bondelag, Norske Melkeprodusenters Landsforbund. Norsk Kjøl/samvirke, Norske Egg
sentraler, A.L. Gartnerhallen, Norske Felleskjøp, Norske Potetindustrier, Honningsentra/en All , 
Norsk Rødt Fe, Norsk Svineavlslag, Landteknikk All , Gjensidige Forsikring, Fokus Bank, 
Landkredi//. 

3/l( 
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Spørreskjema til et utvalg av landets sparebanker 

1. Helt generelt, hvilket inntrykk har du av hvordan Mange Noen Få Ingen Vet ikke 
bygdefolk i ditt distrikt stiller seg til etablerere. 
Sett ett kryssfor hver av de tre påstandene A-C. 

1 2 3 4 5 
A Folk i mitt distrikt er positive til etablerere 

B Folk i mitt distrikt er avventende til etablerere 

c Folk i mitt distrikt er negative til etablerere 

2. Hvilke dokumentasjonskrav har du inntrykk av at Ingen Ja, Ja, Vet 
etablerere har særlige problemer med å oppfylle. noen mange ikke 
Sett ett kryss hvert av dokumentasjonskravene A-1. 

1 2 3 4 
A Dokumentere nødvendig sikkerhet 

B Dokumentere nødvendig egenkapital 

c Sjølmeldinger, tilleggsskjema, næringsoppgaver 

D Panteattester (ved søknad om rentelån) 

E Forretningsplan 

F Skjema for takst og lånetekniske spørsmål ved krav om 
pantesikkerhet 

G Teknisk plan I tegninger og detaljerte kostnadsoverslag 

H Firmaattest og vedtekter (ved etablering av AL, ANS, AS) 

I Markedsundersøkelse eller annen dokumentasjon som viser 
at prosjektet er "liv laga" .. 

I 

Å Kommentarer: 

3. Hvordan forholder du deg til manglende dokumentasjon Aldri Av og Ofte Alltid Vet 
ved søknader som kommer inn til dere? til ikke 

Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C 

1 2 3 4 5 
A Gir tilbakemelding direkte til etablerer om at 

dokumentasjon må bli framskaffet 

B Hjelper etablerer slik at han/hun får framskaffet nødvendig 
dokumentasjon 

c Lar søknaden ligge til nødvendig dokumentasjon kommer 
"på bordet" 

4. Spørsmål angående økonomi og likviditet. Nei Ja, for Ja, for Vet ikke 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C enkelte mange 

1 2 3 4 
A Det synes å være problemer knyttet til det å oppnå den 

nødvendige lønnsomheten i prosjektene som etableres. 

B Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelige finansiering til investeringer 

c Det viser seg at det er problemer knyttet til det å sikre 
tilstrekkelig likviditet til drift 

Å Kommentarer: 

' '.;- • 
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5. Markedsrelaterte problemer. Nei Ja, for Ja, for Vet 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-E enkelte mange ikke 

1 2 3 4 
A Det synes å være store problemer knyttet til det å få 

markedsadgang. 

B Det viser seg å være problemer med å få markedsført 
produktene 

c De har problemer med å finne egnet salgskanal for å få omsatt 
sine produkter 

D Manglende oppmerksomhet og kunnskap om markedsmessige 
spørsmål ved etablering synes å være et problem 

E Det synes problematisk å komme inn i eller få organisert 
nettverk som gir markedsadgang. 

6. Dette spørsmålet besvares av de som svarte ''ja" på en eller Aldri Av og Ofte Vet ikke 
flere påstander i forrige spørsmål til 
Sett ett kryss for hvor ofte hver av de årsakene som er nevnt 
her opptrer som grunn til at det oppstår problemer i ei 
etablering. 

1 2 3 4 
A For dårlig markedsundersøkelse før de går i gang 

B For høy pris på produktet/tjenesten 

c For lav pris på produktet/tjenesten 

D For dårlig kvalitet på produktet/tjenesten 

E Feil utforming på produktet/tjenesten 

F Produktet/tjenesten er ikke unikt nok. 

G Mange/ende adgang til et organisert nettverk 

A Kommentarer: 

7. Hvor ofte mener du etablerere har mangelfulle Aldri Sjelden Ganske Ofte Vet 
kunnskaper på følgende områder. ofte ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-F. 

1 2 3 4 5 
A Om selve produktet og framstillingen av produktet 

B Manglende markeds- og salgskunnskaper 

c Manglende økonomikunnskaper 

D Manglende språkkunnskaper 

E Manglende kunnskaper om personalledelse 

F Manglende kunnskaper om det regelverket som 
regulerer virksomheten 

A Kommentarer: 
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8. Hvordan vil du bedømme effekten av Helt enig Litt enig Uenig Vet ikke 
etablererskolene, 'ut fra deltakernes lånesøknader? 
Sett ett kryss/or hver av påstandene A-C. 

1 2 3 4 
A. Ikke mulig å se forskjell på prosjektene til de som har 

tatt etablererskole og de som ikke har gjort det. 

B De som har gjennomført etablererskole, utformer bedre 
prosjekter enn de som ikke har den bakgrunnen 

c De som har gjennomført etablererskole, utformer 
dårligere prosjekter enn de som ikke har den 
bakgrunnen 

9. Dette spørsmålet besvares av de som sier seg helt eller litt enig i påstand Bi forrige spørsmål 
Hvilken kompetanse får etablerene med seg fra etablererskolene, som gjør dem i stand til å lage 
bedre prosjekter. Sett kryss/or de alternativene du mener underbygger ditt svar. 

A n De er mer realistiske i forhold til etableringen 

B n De er mer "føre var" 

c n De er i bedre stand til å gjennomføre prosjektene 

D n De får økt selvtillit 

E n Annet: 

10. Ei etablering eller et forsøk på etablering, gjennomgår Ofte Av og Aldri Vet 
flere faser som kan være kritiske for om etableringen kritisk til kritisk ikke 
skal kunne bli vellykket. 
Sett ett kryss, ut i fra dine eifaringer, for hvor ofte de 
enkelte fasene er kritiske for ei etablering. 

1 2 3 4 
A Idefasen 

B Utviklingsfasen 

c Etableringsfasen 

D Vekstfasen 

A Kommentar 
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11. På llvilke områder i din hverdag som bankansatt, skulle du gjerne ha sett at du hadde mer 
kunnskap. 
Sett kryssfor de områdene du gjerne skulle hatt mer kunnskap 

A n Mer erfaring som etablerer selv 

B n Mer allsidig bakgrunn (yrkesmessig og/eller utdanningsmessig) 

c n Bedre pedagogiske evner 

D n Bedre diplomatiske evner 

E n Mer "menneskekunnskap" 

F n Bedre lokal kunnskap 

G n Bedre kunnskaper om de ulike ordningene som eksisterer for å stimulere til nyetableringer. 

H n Bedre evne til å videreformidle etablerere til de rette instansene 

I n Bedre markeds- og salgskunnskaper 

J n Bedre økonomikunnskaper 

K n Bedre språkkunnskaper 

L n Bedre kunnskaper om personalledelse og personaladministrasjon 

M n Nei, jeg ser ikke at det er kunnskap/erfaring jeg mangler. 

N D Annet: 

' 

12. Synes du arbeidet ditt er givende? Sett ett kryss 

1 n Ja 

2 n Nei 

3 n Vet ikke 

13. Kan du gi et anslag på hvor lang tid behandlingen av en søknad om lån tar hos dere? 

" .. ... " .. dager. 

14. Hva er den viktigste årsaken til at dere ikke sluttbehandler forespørslene tidligere? 
Sett ett kryss. 

1 n Mangelfulle opplysninger fra etablerer 

2 n At vi ligger innenfor de målsetninger vi har satt opp internt i banken for saksbehandlingstid 

3 n Uklare regler og prosedyrer å forholde seg til 

4 n Stort arbeidspress på vår avdeling/vårt kontor 

5 n Mangelende kriterier for prioriteringer av enkeltsøknader 

6 D Annet: 

) t ,. 
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15. Hvordan vil du beskrive betydningen av Enig Litt enig Uenig Vet ikke 
BU-midlene som et virkemiddel til å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 
Sett ett kryssfor hver av påstandene A-C. 

1 2 3 4 

A Det er et godt egnet virkemiddel til å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

B Jeg er usikker på hvor godt egnet virkemiddel det er 
for å få etablert landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

c Det er et lite egnet virkemiddel til å få etablert 
landbruksrelatert næringsvirksomhet. 

16. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand A i forrige spørsmål. 
Hvorfor mener du BU-midlene virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett k1yss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A D Tilfører tiltrengt kapital 
(gå rett til spørsmål 18) 

B D Med midlene får man også tilgang til et nettverk bestående av andre etablerere 
(gå rett til spørsmål 18) 

c D Stimulans til å se etter muligheter 
(gå rett til spørsmål 18) 

D n En tillitserklæring utenfra, en viktig motivasjonsfaktor (gå rett til spørsmål 18). 

E D Med dette virkemidlet åpner det for å målrette innsatsen mot bygdas særpreg og stilling 
(gå rett til spørsmål 18). 

Å Kommentar: 

17. Dette spørsmålet besvares av de som sa seg enig eller litt enig i påstand C i spørsmål 15. 
Hvorfor mener du at BU-midlene ikke virker effektivt for å få etablert landbruksrelatert 
næringsvirksomhet. 
Sett kryss ved de begrunnelsene som er dekkende for ditt syn. 

A n De levedyktige prosjektene ville klart seg uansett. 

B n Bønder bør likestilles andre etablere 

c n Midlene virker konkurransevridende i forhold til annen virksomhet. 

Å Kommentarer: 
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Oppsummeringsspørsmål 

18. Hva er grunnen til at etablerere ikke når i Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
gjennom med prosjekter de går "svangre" med. ikke 
Sett ett kryssfor hvert område A-S 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det 
som er nødvendig for å komme i gang 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Prosjektet virker urealistisk 

F Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

G Manglende likviditet 

H Manglende lønnsomhet 

I Manglende markedsmessige forståelse 

J Manglende kompetanse om produktet 

K Manglende økonomisk og administrativ kompetanse. 

L Forholdet til naboer 

M "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe) . 

N Arealmessige forhold og bestemmelser 

0 Vernebestemmelser 

p Kommunale reguleringer 

Q Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

E Problemer med hensyn til det å være arbeidsgiver 

s Problemer med å få oppfylt formelle krav som stilles 
ved nyetableringer. 

A Annet: 
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19. Etter at en har lykkes med å gå i gang med et Aldri Sjelden I blant Ofte Vet 
prosjekt, hvilken type problemer støter disse ikke 
etablererne på? Sett ett kryssfor hvert område A-U 

1 2 3 4 5 
A Manglende "stå på" vilje hos etablerer 

B Manglende vilje blant etablerere til å satse det det som 
er nødvendig for å komme i gang 

c Ektefelle/familie "setter foten ned" 

D Manglende faglig og sosialt nettverk 

E Etablerer går trøtt, selv om prosjektet går bra 

F Etablerer blir sjuke 

G Manglende oppfølging fra virkemiddelapparatets side 

H Problemer med å kontakte de "rette" instansene 

I Manglende likviditet 

J Manglende lønnsomhet 

K Manglende markedsmessige forståelse 

L Manglende kompetanse om produktet 

M Forholdet til naboer 

N "Janteloven" (du skal ikke tro at du er noe). 

0 Arealmessige forhold og bestemmelser 

p Vernebestemmelser 

Q Kommunale reguleringer 

R Ulike krav fra ulike kommunale instanser 

s Problemer til det å være arbeidsgiver 

T Problemer med hensyn til å å få oppfylt formelle krav 
som stilles ved nyetableringer. 

u Det viser seg å være et problem å holde seg innenfor 
de kostnadsrammer som blir satt opp. 

A Annet: 

Bakgrunnsspørsmål 

20. Hva slags utdanning har du? 
Sett kryss ved de utdanningene du har. 

A n Grunnskole 

B n Landbruksskole, gartnerskole, skogskole 

c n Annen videregående skole (yrkesskole, gymnas, handel og kontor, husmorskole mv). 

D n Bankakademiet 

E n Norges landbrukshøyskole 

F n Annen høyskole/universitet 
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21. Har du utdanning innen noen av disse fagfeltene? 
Sett kryss ved de fagfeltene du har dekket opp i din utdannelse 

A n Håndtverksfag 

B n Jordbruk/skogbruk 

c n Tekniske fag 

D n Økonomiske fag 

E n Markedsføring 

F n Organisasjonslære 

G n Andre administrative fag 

H n Pedagogikk 

I n Andre samfunnsvitenskapelige fag 

J n Psykologi 

K n Språk 

L n Annet: 

22a. I hvilken bank arbeider du? 23. Hvor lenge har du arbeidet i denne 
banken? 

.......... år ............. ..................................................... 
22b. I hvilken kommune ligger din avdeling? 

. ....................... ............................... kommune 

24. Hvilken stillingsbetegnelse har din jobb? 25. Hvor lenge har du vært i denne stillingen? 
Sett ett kryss 

1 n Sekretær ............. år 

2 n Konsulent 

3 n Rådgiver 

4 n Avdelingsleder 

5 n Banksjef 

6 n Annet 

"? _, 
• 

1 J· " • . 
I 1 J 
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26. Hvor har du vært sysselsatt tidligere? 
Sett kryss ved de bransjer du sammenhengende har vært sysselsatt i 6 måneder eller mer. 

A n Primærnæringene 

B n Annen bank og/eller forsikringsselskap 

c n Privat næringsliv forøvrig (konsulentbransjen, bedriftsansatt mv.) 

D n Annen privat tjenesteyting 

E n Undervisning 

F n Kommunal administrasjon 

G n Fylkesadministrasjon 

H n Statlige departement og /eller direktorat 

I n Annen offentlig tjenesteyting 

J D Annet 

27. Er du kvinne eller mann? 

1 n Kvinne 

2 D Mann 

28. I hvilket år er du født? 19""""" 

Har du kommentarer til forhold rundt "flaskehalser ved landbruksrelatert 
næringsutvikling", som ikke går fram av spørreskjemaet, kan du notere dem ned her: 

Takk for at du tok deg tid til å svare på dette spørreskjemaet Vi håper å kunne bruke dine 
svar på en slik måte at vi kan bidra til å gjøre det enklere å etablere ny næringsvirksomhet 
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