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NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE 

SPØRRESKJEMA 1 - FOR BEDRIFTER  
Tilpasses endelig ut fra aktualitet i den enkelte kommune (se mulige tilleggsspørsmål) 

 
Vi vil bli bedre – og ber om din tilbakemelding på service og næringsvennlighet i xx kommune (= også temafelt på mail) 

Velkommen til vår undersøkelse av NN kommunes næringsvennlighet. Denne kartleggingen skal gi svar på hva som 
er bra/kan bli bedre med kommunens tilrettelegging for næringsutvikling og service ved behandling av næringssaker. 
NN kommune ønsker å bruke informasjonen til å bli enda bedre og spør derfor både bedrifter, ansatte og politikere. 
Det er veldig viktig for oss at alle som mottar denne undersøkelsen tar seg tid til å svare.  

Vi ber om tilbakemelding på seks områder som vi tror er viktige for å være næringsvennlig: 

- Infrastruktur og planverk 
- Næringsareal 
- Byggesaker 
- Næringsutvikling 
- Service og informasjon 
- Dialog og samarbeid med næringslivet 

Denne undersøkelsen gjennomføres av en tredjepart, rådgivingsselskapet MM, og alle svar blir behandlet anonymt. 
Vi ber deg om å klikke på vedlagte link for å komme til spørreskjemaet. Undersøkelsen tar ca. 15 minutter å 
gjennomføre. Dersom det oppstår problemer under utfyllelse av skjemaet, eller du har spørsmål kan du kontakte 
rådgiver yy på tlf. xxx/mail … 

På forhånd takk for at du bidrar til å gjøre oss bedre, og gir kommunen økt kunnskap og forutsetninger for å være en 
god samarbeidsparten for næringslivet lokalt. 
 
Med vennlig hilsen 
Rådmann 
NN kommune 
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Del 1: Informasjon om deg/din bedrift 

1. Hva er din rolle i virksomheten som du svarer på vegne av? 
a. Eier 
b. Daglig leder 
c. Annet, spesifiser … 

 
2. Hvor mange ansatte er det i deres virksomhet? 

a. 1-3 ansatte 
b. 4-10 ansatte 
c. 0ver 10 ansatte 

 
3. Hvilken bransje representerer deres virksomhet? 

a. Landbruk/fiske/fangst 
b. Næringsmiddelindustri 
c. Annen industri 
d. Bygg og anlegg 
e. Varehandel 
f. Reiseliv, opplevelse- eller kulturnæring 
g. Transport og lagring 
h. Tjenesteytende næring 
i. Annet, spesifiser … 
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Del 2: Infrastruktur og planverk for næring 

4. Hvor viktig er følgende infrastruktur for utvikling av din bedrift?  
Svar på påstandene ved å angi viktighet på en skala fra 1-6, der 1 er svært uviktig og 6 er svært viktig (+vet ikke).  

a. Veinett og standard på de kommunale veiene i NN kommune 
b. Veinett og standard på fylkesveier i kommunen 
c. (Eventuelt også: Riksveier i kommunen/regionen) 
d. (Evt. lokalt tilpasset spørsmål ut fra annen viktig vei/infrastruktur – f.eks. hurtigbåt/kai/buss til tog) 
e. Kollektivtilbudet i kommunen 
f. Kollektivtilbudet i regionen 
g. Tilgang til bredbånd/fiber 
h. Vannkvalitet, vannforsyning og avløp 
i. Renovasjonsordningene i kommunen 

 
5. Hvor tilfreds er du/din bedrift med denne infrastrukturen i kommunen?  

(Skala 1-6, der 1 er svært utilfreds og 6 er svært tilfreds. 
a. Vegnett og standarden på kommuneveier i NN kommune 
b. Vegnett og standarden på fylkesveier i kommunen 
c. (Evt. også: Vegnett og veistandard på riksveier i kommunen/regionen 
d. Evt. lokalt tilpasset spørsmål som tillegg jfr. ovenfor 
e. Kollektivtilbudet i kommunen 
f. Kollektivtilbudet i regionen 
g. Tilgang til bredbånd/fiber 
h. Vannkvalitet, vannforsyning og avløp 
i. Renovasjonsordningene i kommunen 

 
6. Hvordan vurderer du/din bedrift kommunens planverk?  

Ta stilling til påstandene nedenfor. (Skala 1-6, helt uenig/enig + vet ikke) 
a. Næringsplanen er oppdatert og god  
b. Omstillingsplan er oppdatert og god (hvis aktuelt) 
c. Arealplan er oppdatert og god 
d. Samfunnsdelen av kommuneplan er oppdatert og god 

 
7. Oppsummering infrastruktur:  

Hvor tilfreds er din bedrift med veier, kollektivtilbud, bredbånd/fiber, vann, renovasjon og planverk i NN 
kommune? (skala 1-6; 1=Svært utilfreds, 6= svært tilfreds.) 
 

8. Gi gjerne utdypende kommentar: 
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Del 3: Næringsareal 

9. Hvor tilfreds er dere med: (skala 1-6; 1= svært utilfreds, 6= svært tilfreds, vet ikke) 
a. Bedriftens næringsareal i dag 
b. Kommunens tilbud av næringsareal 
c. Infrastruktur i tilknytning til kommunale næringsareal 
d. Kommunens langsiktighet i sin arealdisponering 

 
10. Har din bedrift behov for større næringsareal de neste 5-10 år? 

a. Nei, litt støtte, større, betydelig større, vet ikke. 
 

11. Har din bedrift vært i kontakt med NN kommune for informasjon om tilgjengelige næringsarealer til egen 
bedrift? 

a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
12. Hvis ja; hvordan vurderer din bedrift den informasjonen om næringsareal som NN kommune gav dere?  

(Skala 1-6; 1= svært dårlig, 6= svært god, vet ikke) 
a. Informasjon på web/internett 
b. Informasjon via personlig kontakt med kommunen 
c. Tid det tok å svare på våre spørsmål 
d. Vennlighet og respekt vi ble møtte med av kommunen 

 
 

13. Oppsummert næringsareal: 
Hvor tilfreds er dere med NN kommune sin informasjon og tilrettelegging av næringsarealer?  
(Skala 1-6; 1= svært utilfreds, 6= svært tilfreds, vet ikke) 
 

14. Gi gjerne utfyllende kommentar: 
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Del 4: Byggesaker 

15. Har din bedrift hatt byggesaker som er behandlet av NN kommune (de siste 5 år)? (kryss av) 
a. Vi har søkt om byggetillatelse 
b. Vi har bedt om oppmåling eller kartforretning 
c. Vi har søkt om fradeling eller omdisponering av tomt 
d. Nei, vi har ikke hatt byggesaker i NN kommune 

 
16. (Hvis a) Ved byggetillatelse, hvordan vurderer din bedrift kommunens saksbehandling og informasjon i 

forbindelse med søknadsprosessen? (skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
17. (Hvis b) Ved oppmåling eller kartforretning, hvordan vurderer din bedrift kommunens saksbehandling og 

informasjon i forbindelse med søknadsprosessen?  (skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
18. (Hvis c) Ved fradeling eller omdisponering av tomt, hvordan vurderer din bedrift kommunens saksbehandling og 

informasjon i forbindelse med søknadsprosessen? (skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
 

19. (Hvis a/b/c) Oppsummering byggesaker: 
Hvor tilfreds er dere med byggesaksbehandlingen i kommunen totalt sett?  
(Skala 1-6; 1= svært utilfreds, 6= svært tilfreds, vet ikke) 
 

20. Gi gjerne utdypende kommentarer: 
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Del 5: Næringsutvikling 

21. Har din bedrift vært i kontakt med næringskontoret i NN kommune de siste 5 år? 
a. Ja, vi har søkt om økonomisk støtte fra kommunens næringsfond 
b. Ja, vi har søkt om råd ved etablering/utvikling av egen bedrift/gårdsbruk 
c. Nei, vi har ikke hatt saker hos næringskontoret i NN 

 
22. (Hvis a) Hvordan vil du karakterisere den informasjon og hjelpen som dere fikk hos næringskontoret?  

(Skala 1-6; 1= svært dårlig, 6= svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
23. Har din bedrift vært i kontakt med omstillings-/utviklingsselskapet NN Utvikling AS i forbindelse med råd eller 

søknad om økonomisk støtte? 
a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
24. (Hvis ja) Hvordan vurderer din bedrift kontakten med NN Utvikling AS i forbindelse med saken?  

(Skala 1-6; 1= svært dårlig, 6= svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på selskapets nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
25. Hvor tilfreds er din bedrift med NN kommunes satsing på næringsutvikling generelt?  

(Skala 1-6: Svært misfornøyd – svært fornøyd, vet ikke. 
a. Bruken av kommunale midler til næringsutvikling 
b. Kommunens kompetanse innen næringsutvikling  
c. Kommunens kapasitet innen næringsutvikling  
d. Kommunens generelle holdninger og offensivitet innen næringsutvikling 

 
26. Er det viktig at NN kommune samarbeider regionalt/med andre kommuner innenfor næringsutvikling? 

Ta stilling til påstandene nedenfor: 
a. NN kommune samarbeider i dag godt regionalt innen næringsutvikling 
b. NN kommune bør i fremtiden øke sitt regionale samarbeid innen næringsutvikling 
c. NN kommune bør i fremtiden samarbeide mer med XX kommune innen næringsutvikling 
d. NN kommune bør i fremtiden samarbeide mer med YY kommune innen næringsutvikling 
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27. Hvis NN kommune bør øke sitt regionale samarbeid innen næringsutvikling, på hvilke områder/saker bør 

kommunen samarbeide? 
 
 

28. Oppsummering næringsutvikling: 
Hvor tilfreds er du/din bedrift med saksbehandling og arbeid med næringsutvikling i kommunen totalt sett?  
(Skala 1-6; 1: svært utilfreds – 6: svært tilfreds.) 
 

29. Gi gjerne utfyllende kommentarer: 
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Del 6: Om kommunens forståelse og samarbeid med næringslivet 

30. Hvordan opplever du kommunens interesse og forståelse for næringsutvikling? (skala 1-6: i Helt uenig – 6: Helt 
enig, vet ikke). 

a. Politisk ledelse er opptatt av, og har kunnskap om lokalt næringsliv 
b. Kommuneadministrasjon er opptatt av, og har kunnskap om lokalt næringsliv 
c. Det lokale utviklingsselskapet XX as er opptatt av, og har kunnskap om lokalt næringsliv 

 
31. Hvor fornøyd er du med NN kommunes generelle samarbeid med næringslivet? 

Ta stilling til påstandene nedenfor. (Skala fra 1-6; 1 helt uenig, og 6 helt enig, vet ikke.) 
a. Kommunen samarbeider godt med næringslivet 
b. Samarbeidet mellom den/de lokale næringsforeningene og kommunen er godt 
c. Omstillingsselskapet NN AS samarbeider godt med næringslivet 
d. Kommunepolitikerne er flinke til å lytte og hjelpe bedriftene i lokale saker 
e. Kommunen er flink til å involvere næringslivet i planarbeid 
f. Jeg kjenner til kommunens næringspolitikk 

 
32. Hvor mange ganger har du/din bedrift vært i kontakt med de ulike kommunale beslutningsnivå det siste året? 

(Alternativer  1; ingen,  2; 1-2 ganger,  3; 3-5 ganger;  4; mer enn 5 ganger.  Vet ikke.) 
a. Ordfører eller andre kommunepolitikere 
b. Rådmann 
c. Teknisk etat/planavdelingen (juster ut fra faktisk avd. navn/organisering i aktuell kommune) 
d. Næringskontor (inkl. landbruk/skogbruk) 
e. Servicekontor  
f. Omstillingsselskap 

 
33. Hvor tilfreds er du/din bedrift med dialogen med de samme beslutningsnivå sett ut fra behov i din bedrift? 

(skala 1-6; 1 svært utilfreds, 6 svært tilfreds, vet ikke) 
a. Ordfører eller andre kommunepolitikere 
b. Rådmann 
c. Teknisk etat/planavdelingen (juster ut fra faktisk avd. navn/organisering i aktuell kommune) 
d. Næringskontor (inkl. landbruk/skogbruk) 
e. Servicekontor  
f. Omstillingsselskap 

 
34. Oppsummering samhandling: 

Hvor tilfreds er dere med kommunens forståelse, samhandling og dialog med næringslivet lokalt? 
Skala 1-6: 1: svært utilfreds – 6: svært tilfreds. 
 

35. Gi gjerne utdypende kommentar: 
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Del 7: Service og informasjon 

36. Har din bedrift hatt kontakt med servicetorget i NN kommune? 
a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
37. (Hvis ja) Hvordan vurderer du kontakten med servicetorget? (skala 1-6: Svært dårlig/svært god, vet ikke) 

a. Kvalitet på informasjon fra servicetorget 
b. Kunnskap og innsikt over hvem som gjør hva i kommunen 
c. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av servicetorget 

 
38. Har din bedrift benyttet NN kommune sine hjemmeside/facebook for å finne informasjon el. annet? 

a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
39. (Hvis ja) Hvordan vurderer du kvaliteten på kommunens hjemmeside, www. …kommune.no? 

a. Generell informasjon 
b. Informasjon om hvem som gjør hva i kommunen 
c. Informasjon om aktuelle støtteordninger 
d. Tilgang til relevante søknadsskjema 
e. Lenker til andre nettsider som er relevante for vår virksomhet 

 
40. Hva savner du eventuelt av informasjon, skjema eller annet på kommunens hjemme-/nettside?  

 
41. Hvordan foretrekker du å innhente/få kommunal informasjon som vedgår din bedrift? 

(ranger fra 1-5) 
a. Via kommunens hjemmeside 
b. Via brev i posten 
c. Via e-post 
d. Via SMS 
e. Via telefon 

 
42. Hvordan vurderer du kvaliteten på nettsiden/facebook til det lokale omstillingsarbeidet (www….no) 

a. Generell informasjon 
b. Informasjon om hvem som gjør hva i kommunen 
c. Informasjon om aktuelle støtteordninger 
d. Tilgang til relevante søknadsskjema 
e. Lenker til andre nettsider som er relevante for vår virksomhet 

 
 

43. Oppsummert informasjon: 
Hvor tilfreds eller utilfreds er du/din bedrift med servicekontoret, nettsider og informasjon fra kommunen 
totalt sette? (skala 1-6; svært dårlig/svært god). 
 

44. Gi gjerne utfyllende opplysninger: 
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Del 8: Totalvurdering – og prioriterte forbedringsområder 

 

45. Totalvurdering av NN kommune:  
Hvor tilfreds er du/din bedrift med NN kommunes sin næringsvennlighet – og evne til å legge til rette og yte 
service ovenfor næringslivet? (skala 1-6; 1 svært utilfreds, 6 svært tilfreds). 
 

46. Gi gjerne utdypende kommentarer: 
 

 

47. Hva er, etter din mening, de viktigste forbedringsområdene for NN kommune for å bli mer næringsvennlig 
ovenfor næringslivet? Nevn tre områder i rangert rekkefølge.  
 

48. Hva mener du at kommunen bør gjøre med dette? Foreslå konkrete forbedringstiltak. 
 

49. Er du spesielt fornøyd eller misfornøyd med en konkret kommunal leveranse/situasjon/forhold, så ber vi deg 
spesifisere dette her. Informasjonen blir behandlet anonymt. 
 
 

Avslutning 

Spørreundersøkelsen er nå fullført, og vi takker for din tid og bidrag til at NN kommune blir mer næringsvennlig. 
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Mulig tilleggsspørsmål mot næringslivet: 
 
 
Del I: 
 
Om respondenten: 

1. Hva er sannsynlig utvikling for deres bedrift de nærmeste 5 årene på følgende områder?  
(skala 1-5; 1 betydelig reduksjon, 3 ingen endring, 6 betydelig vekst) 

a. Antall ansatte 
b. Omsetning 
c. Lønnsomhet 
d. Investeringer 

 

Del II: 

Generelle kommunale tilbud (settes inn før egen del om infrastruktur mv.) 

2. Hvor viktig anser du disse forholdene å være for utvikling av din virksomhet?  
(angi fra 1: svært uviktig - til 6: svært viktig, eventuelt Vet ikke.) 

a. Tilgang på boliger 
b. Tilgang på boligtomter 
c. Godt grunnskoletilbud 
d. Godt barnehagetilbud 
e. Gode helsetjenester 
f. Kultur- og fritidstilbudet i kommunen 

 
3. Hvor tilfreds er du med de samme forhold lokalt i NN, sett ut fra utvikling av deres  virksomhet? 

(angi fra 1: svært misfornøyd til 6: svært fornøyd, eventuelt Vet ikke.) 
a. Tilgang på boliger 
b. Tilgang på boligtomter 
c. Godt grunnskoletilbud 
d. Godt barnehagetilbud 
e. Gode helsetjenester 
f. Kultur- og fritidstilbudet i kommunen 

 

Andre næringssaker: 

4. Har din bedrift søkt om reguleringssaker i NN kommune? 
a. Ja, vi har søkt om godkjenning av endringer i eksisterende regulerings- og bebyggelsesplan 
b. Ja, vi har søkt om godkjenning av ny regulerings- eller bebyggelsesplan 
c. Nei. Vi har ikke søkt om slike saker i NN kommune. 
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5. Hvis din bedrift har søkt om endringer i eksisterende, eller ny regulerings- eller bebyggelsesplaner, hvordan 

vurderer din bedrift kommunens saksbehandling? (skala 1-6; Svært dårlig/svært god, vet ikke). 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
6. Har din bedrift søkt om bevilling for salg eller skjenking av alkohol de siste 5 år? (Kryss av) 

a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
7. Hvis ja, hvordan vurderer din bedrift kommunens behandling av saken?  

(Skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
8. Har din bedrift søkt om konsesjon for eiendom?  

a. Ja 
b. Nei 
c. Vet ikke 

 
9. Hvis ja, hvordan vurderer din bedrift kommunens saksbehandling av konsesjonssøknaden?  

(Skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke)  
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 

 
10. Har din bedrift vært i dialog med kommunekassereren i NN kommune? 

a. Ja, i forbindelse med regnskapskontroll 
b. Ja, i forbindelse med innkreving av arbeidsgiveravgift 
c. Nei 
d. Vei ikke? 

 

  



13 
 
11. Hvis din bedrift har vært i kontakt med kommunekassereren, hvordan vurderer din bedrift denne kontakten? 

(Skala 1-6; 1 er svært uenig, 6 er svært enig i påstanden) 
a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Tiden det tok å få svar på våre spørsmål 
d. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 

 
 

12. Har din bedrift hatt saker hos landbrukskontoret i NN kommune (de siste 5 år)? 
a. Ja, vi har søkt om bygdeutviklingsmidler til tilleggsnæring 
b. Ja, vi har søkt om bygdeutviklingsmidler til tradisjonell drift 
c. Ja, vi har søkt om utsetting av bo- og driveplikt 
d. Ja, vi har søkt om konsesjon ved overtagelse av landbrukseiendom 
e. Nei, vi har ikke hatt saker hos landbrukskontoret i NN 

 
 

13. Hvis ja, hvordan vurderer din bedrift kontakten med landbrukskontoret? 
(Skala 1-6; 1 er svært dårlig, 6 er svært god, vet ikke) 

a. Informasjon og rettledning på kommunens nettsider 
b. Veiledning gjennom personlig kontakt 
c. Saksbehandlers forståelse for bedriftens behov 
d. Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk 
e. Tiden det tok å få søknaden behandlet 
f. Vennlighet og respekt som vi ble møtte med av kommunen 
g. Tillit til rettferdig saksbehandling 
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