
Spørreundersøkelse vedr søknader og støtte fra 

næringsfondet i Bardu. 
Undersøkelsen blir to-delt og retter seg både mot de som har fått støtte og de som har fått 

avslag. Problemstillingene vil på grunn av dette være noe ulike. 

Undersøkelsen vil kunne gi indikasjoner på Bardu kommune er på rett spor, eller om noe bør 

endres i forhold til prosess og prioriteringer som i dag gjøres med søknader til 

næringsfondet.  

Undersøkelsen gjennomføres ved at kandidatene ringes opp og svarer på spørsmålene.  

Spørsmålene legges inn i et oppsett a la Surway Monkey med flere svaralternativer.  

Det vil også kunne være åpne spørsmål, som gir muligheter for kommentarer.  

De som har fått støtte kan deles opp i tre kategorier: 

- De som har startet opp ny bedrift:  

- De som har en bedrift som skal videreutvikles.  

- De som har fått støtte til mindre tiltak. 

Spørsmålene til disse vil være noe forskjellige: 

For nye bedrifter vil det i starten handle om å konsolidere stillinga og beholde antall ansatte. 

Men de kan jo også gå rett inn en suksess og bli nødt til å øke arbeidsstokken. Vi må finsikte 

spørsmålene om akkurat dette. 

Virksomheter som allerede er i drift og har ideer om videre utvikling, har i søknaden laget et 

langtidsbudsjett. Både i forhold til økt omsetning og flere ansatte. Noe som er målbart.  

De som søker om mindre tiltak er gjerne i gange med et forprosjekt/forstudie for videre 

utvikling. 

Nye bedrifter som har fått støtte til oppstart 

1: Hvor lenge har dere vært i drift? 

0-6 måneder 

6 - 12 måneder 

12 -24 måneder 

24 måneder eller mer. 

 

 

 



2: Hvor stor var støtten, målt i kroner. 

A: 15.000 

B: 15.000 – 50.000 

C: 50.000 – 150.000 

D: 150.000 – 300.000 

E: 300.000 – 500.000 

 

4: Hvor lang tid er det siden støtten ble innvilget: 

0 - 6 mnd. 

6 -12 mnd. 

12 - 24 mnd. 

24 måneder eller mer 

 

3: Hvor mange ansatte hadde dere ved oppstart. 

1 

2 

3 eller flere. 

 

 

5: Hvor mange ansatte har dere nå?  

1 

2 

3-5 

5-10  

10 eller flere. 

 

 

 

 



 

 

6: Hvordan har omsetningen utviklet seg etter at støtten ble mottatt. 

Økning: 

0-10 prosent 

10-20 prosent 

20 prosent eller mer 

 

Nedgang: 

Minus 0-10 prosent 

Minus 10-20 prosent 

Minus 20 prosent eller mer 

 

7: Hvor viktig har støtten vært for utvikling av bedriften? 

Litt viktig 

Viktig 

Svært viktig 

Hadde neppe vært i drift uten støtten 

 

8: Har støtten hatt noen innvirkning på samarbeidet med andre bedrifter lokalt/regionalt 

Ja 

Nei  

Vet ikke 

 

 

 

 

 

 



 

Eksisterende bedriftene som har fått støtte 

1: Hvor lenge har bedriften eksitert.   

0-2 år  

2-5 år 

5-10 år 

10 år eller mer 

 

 

2: Hvor stor var støtten bedriften mottok, målt i kroner. 

15.000 – 50.000 

 50.000 – 150.000 

150.000 – 300.000 

300.000 – 500.000 

 

3: Hvor lang tid er det siden støtten ble innvilget: 

0 - 6 mnd. 

6 -12 mnd. 

12 - 24 mnd. 

24 måneder eller mer 

 

4: Hvor mange ansatte hadde bedriften før søknaden ble sendt?   

1 

2 

3- 5 

5-10  

10 eller flere 

 

 



 

 

5: Hvor mange ansatte har dere nå?  

1 

2 

3-5 

5-10  

10 eller flere. 

 

6: Hvordan har omsetningen utviklet seg etter at støtten ble mottatt. 

Økning: 

0-10 prosent 

10-20 prosent 

20 prosent eller mer 

 

Nedgang: 

Minus 0-10 prosent 

Minus 10-20 prosent 

Minus 20 prosent eller mer 

 

7: Hvor viktig har støtten vært for utvikling av bedriften? 

Litt viktig 

Viktig 

Svært viktig 

Hadde neppe vært i drift uten støtten 

 

 

 

 



 

8: Har støtten hatt noen innvirkning på samarbeidet med andre bedrifter lokalt/regionalt 

Ja 

Nei  

Vet ikke 

 

Bedrifter/virksomheter som har fått støtte på kr 

15.000 til mindre tiltak. 

 1: Har støtten bidratt til at virksomheten har fått gjort utredningene som beskrevet i 

søknaden?  
Ja 

Nei 

2: Har støtten ført til økt kompetanse i virksomheten? 

Ja 

Nei 

3: Har støtten ført til at arbeidsprosesser har blitt effektivisert? 

Ja 

Nei 

 4: Har støtten ført til at prosessen har blitt tatt videre til et hovedprosjekt med 

gjennomføring av planene? 

Ja 

Nei 

5: Har støtten ført til at virksomheten i dag samarbeider mer med andre bedrifter enn 

tidligere? 

Ja 

Nei 

 6: Har støtten ført til flere ansatte/økt sysselsetting? 

Ja 

Nei 

 



 

 

Bedrifter/virksomheter som har fått avslag på 

søknad om bagatellmessig støtte, eller til mindre 

tiltak.  

1: Har virksomheten noen forståelse for avslaget i forhold til statuttene for tildeling av støtte. 

Ja 

Litt forståelse 

Ingen forståelse 

 

2: Kunne du/dere utformet en bedre søknad? 

Ja 

Nei 

Vet ikke 

 

3; Klarte virksomheten å oppnå tilskudd via andre kilder? 

Ja 

Nei 

 

4: Hvis ja; Hvilke kilder? 

Bank 

Privat kapital /investorer 

 

 

 

 



 

Felles spørsmål til alle gruppene:  

1: Hvor fornøyd er du med mottakelse, veiledning og oppfølging fra næringsavdelinga i 

Bardu? 

Meget godt fornøyd 

Godt fornøyd 

Fornøyd 

Lite fornøyd 

 

2: Hvis svar «Lite fornøyd» Hvilke utfordringer har du møtt i denne prosessen. (I forhold til 

kommunikasjonen med næringsavdelinga I Bardu?) 

Skriv stikkord her:  

 

3: Hva kan gjøres for at denne prosessen kan bli bedre? 

Skriv stikkord her:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


