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Spørreundersøkelse - næringsliv 
 

Totalt kom det inn 69 svar på spørreundersøkelsen. Det er en svarprosent på 33 % av utsendte e-
poster med elektronisk spørreskjema. 

 

1.Hvilken organisasjonsform har bedriften din? 2. Hvor mange ansatte har bedriften lokalt i Heim? 

 
De fleste som har svart, er aksjeselskap, men også enkeltpersonforetak og andre. De fleste har 
mellom to og ti ansatte og har hovedkontor i Heim. 

 

3. Hvor er virksomhetens hovedkontor? 4. Hvilken bransje tilhører virksomheten? 

 
 
86% har hovedkontor innen kommunen. I varehandelen det er vanligst med eierskap/hovedkontor 
utenfor kommunen, med tjenesteytende næring og industri på delt andreplass. 

Tjenesteytende næring er størst, men varehandel, bygg og anlegg og industri/næringsmiddel følger 
tett på. 
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5. Hva er største utfordringene for din bedrift når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere? 

 

Utfordringer innen rekruttering som flest oppgir er vanskeligst, er at det er vanskelig å få nye 
medarbeidere til å bosette seg i nærmiljøet. For den største bransjen tjenesteytende næring, er det 
derimot mangel på lokal kompetanse som utgjør hovedproblemet, etterfulgt av problem med å 
rekruttere personer med høyere utdanning, samt å få medarbeidere til å bosette seg i nærområdet 
og finne vikarer. For næringer innen bygg og anlegg er det vanskelig å finne nok personer med 
fagbrev.  

 

6. Hva tenker du om kommunens næringsareal? 

 

Av de bedriftene som har svart, er det 26 % som ikke vet hvor det finnes tilgjengelig næringsareal og 
29 % svarer at de ikke har behov for mer næringsareal. 13 % anser at det er god tilgang på 
næringsareal mens 59 % mener det er behov for nye areal i etablerte tettsteder/forretning og 
kontor, til lagerbygg ol og sjønære.  
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7. Hva tenker du om muligheter for fremtidig utvikling innen havbruk? 

 

Når det gjelder havbruk svarer de fleste at de mangler grunnlag til å svare. Av de som svarer er det et 
tydelig ønske om å i større grad satse på nye næringer innen havbruk, tang og tare, samt å fortsatt ha 
en satsning på laksefisk.  

 

8. Hva tenker du om muligheter for fremtidig utvikling innen landbruk? 

 

På spørsmål om utvikling innen landbruk er det også flere som ikke har grunnlag for å svare. Ellers er 
det mange som mener det bør satses mer på bærekraftig produksjon og at det er behov for flere 
nettverk og samarbeid.  

 

9. Hvordan holder din bedrift seg oppdatert innen nyere forskning og utvikling? 

 

62 % anser at det er lett å holde seg oppdatert på ny forskning og utvikling. 19 % prioriterer ikke 
dette, mens samme antall mener det er få faglige nettverk. 

 

10. Deltakelse i nettverk. 
61 % er medlemmer i Heim næringsforening og 59 % er medlemmer i bransjenettverk utenom 
kommunen. 35 % er både medlem i næringsforeningen og nettverk utenfor kommunen.  
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11. Hva er flaskehalsen med tanke på din bedrift i Heim? 

 

Mange opplever ikke flaskehalser for sin virksomhet, men offentlig transport og transport vei er 
flaskehalser. Blant kommentarene i svarfeltet kommer følgende fram: motarbeides av 
kommuneadministrasjon, sen saksbehandling, for lite næringsareal, få arbeidsplasser – for lite 
tilflytting, fagfolk og ressurser/kompetanse, liten aktivitet, koronasituasjonen, 
eiendomsskatt/avgifter, økonomi i melkeproduksjon, uforutsigbarhet. 

Kommentarer i fritekst: 

 Offentlig transport (f.eks. bussforbindelser) x4 
 Ansette folk med riktig kompetanse x4 
 Areal for utbygging/utvikling x2 
 For få arbeidsplasser og dermed for lite tilflytning 
 Tilflytting 
 Eiendomsskatt 
 Kommuneadministrasjonen motarbeider oss 
 Mangel på oppdrag 
 For liten aktivitet 
 Transport vei - landtransport 
 Sen kommunal saksbehandling knyttet til utviklingsprosjekter 
 Næringsstoffer 
 Uforutsigbarhet fra offentlig oppdragsgiver 
 Støtte 
 Korona-situasjonen 
 Statlige avgifter 
 økonomien i melkeproduksjonen 
 uforutsigbart i forhold til inn på tunet og gårdsturisme 
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12. Hvordan jobber din bedrift for å imøtekomme grønn omstilling og miljøkrav for din bransje? 

 

52 % svarer at de har kommet godt i gang med grønn omstilling og miljøkrav og 20 % at de har 
planlagt å komme i gang. Noen anser at det er for dyrt og ca like mange er ikke interessert i 
omstilling.  

 

13. Er din bedrift miljøsertifisert? 

 

Kun 10 % av virksomhetene svarer at de er miljøsertifisert. 

 

14. Hva tenker du om boligpolitikk og rekruttering? 

 

På Kyrksæterøra og omegn er det for lite både utleieenheter og eneboliger. Det samme gjelder Liabø 
og omegn, men i mindre grad. Boligpolitikk og boligsituasjonen i kommunen er vesentlig for 
rekruttering.  

 

15. Hvordan jobber din virksomhet med tilrettelegging for eldre arbeidstakere, 65+? 
Hele 55 % tilrettelegger for at personer over 65 skal stå lenge i jobb. 32 % jobber ikke aktivt med 
tilrettelegging, mens andre har fysisk krevende arbeidsplasser eller søker etter på nyutdannede med 
fersk kompetanse.  
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16. Hva betyr reiselivsbransjen for din virksomhet? 

 

48 % anser at reiselivsbransjen er viktig for Heim, selv om det ikke har direkte betydning for den egne 
virksomheten. 30 % at reiselivet er viktig for omsetningen mens 22 % ikke blir påvirket eller anser 
bransjen for viktig for virksomheten.  

 

17. Hva betyr hyttefolk og fritidsboliger i Heim for din virksomhet? 

 

Når det gjelder om hyttefolk og fritidsboliger har betydning for virksomheten, er svarende ganske like 
reiselivsbransjen generelt. Litt flere mener bransjen er vesentlig for omsetningen, og litt færre at den 
er uten betydning.  

 

18. Hva er viktigst når det gjelder behandling av byggesaker eller reguleringsplaner? 

 

Å få god rådgivning og informasjon i byggesaker er vesentlig, men også at det er trygghet i at sakene 
behandles korrekt med tanke på rettigheter og retningslinjer og at det er lett å få kontakt med 
saksbehandler.  

 

19. Hvordan opplever du dialogen med kommunen for din virksomhet? 
38 % opplever at de har blitt tatt godt imot og fått god hjelp. Mens 20 % opplever å ha fått lite hjelp 
og mangelfull informasjon og ikke blitt godt tatt imot av kommunen.  
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20. Hva tror du er de generelle hovedgrunnene til at man velger å etablere næringsvirksomhet i 
Heim? 

 

Natur og rekreasjon topper som hovedgrunn for å etablere næringsvirksomhet i Heim. Beliggenhet, 
nærhet til hovedveisystem, nærhet til boligområder følger tett på. Det er en attraktiv kommune og 
god nærhet til kunder og marked.  

 

21. Hvor viktig er det å ha et kommunalt næringsfond? 
Kun 17 % har søkt og fått midler fra kommunalt næringsfond for oppstart eller utvikling/prosjekt. For 
31 % er det ikke aktuelt å søke næringsfond, men 38 % kjenner for lite til mulighetene til å søke 
midler. 10 % har aldri søkt tidligere, men kan tenke seg å gjøre det.  

 
22. Har du andre kommentarer til Heim kommune? 

 Det må jobbes på spreng med å få etablert næringsarealer langs E39. Denne hovedfartsåra 
blir bare viktigere og mer trafikkert for hvert år som går og vil kunne føre til etablering av 
større bedrifter hvis kommunen sørger for arealer. 

 En næringsavdeling som er mye, mye mere fremoverlente og må drive innsalg av de ledige 
næringstomter vi har, samt utvikle de eksisterende bedrifter til å få til mer vekst= mer folk i 
arbeid. 

 Det bør satses på å få til flere arbeidsplasser i Heim kommune. Dette skaper tilflytting og 
gode ringvirkninger for kommunen. 

 Skal dere være med i kampen om de store industriarbeidsplassene så må eiendomskatten på 
verker og bruk tas bort.  

 Man må få en holdningsendring på Teknisk etat.  Å være vrang er ikke synonymt med 
dyktighet og bevissthet. Heim kommune må signalisere positivitet. Nå er omdømmet dårlig 
og ressurssterke folk vegrer seg for å flytte hit. Hvordan tar vi mot folk ? 
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 Kommunen består ikke bare av Liabø og Kyrksæterøra. dere må fokusere på hele kommunen 
fra Snillfjord til Halsanaustan. 

 Vi savner tilrettelegging for næringslivet på bygdene, hjelp til næringsareal blant annet. Ikke 
alt som trenger å være der det er sentrumsnært, vi på bygdene trenger også hjelp fra 
kommunen til diverse! 

 Hvor henvender man seg når man skal etablere seg her eller starte for seg selv? Hvorfor er 
Heim attraktiv for etablerere? Hvilke muligheter har man som arbeidstaker (liste over 
bedrifter som gjerne tar imot åpne søknader?) - viktig for ektefeller/samboere til de som får 
seg jobb her slik at familien kan etablere seg her. 

 Bevar dyrkamark, er for lite av den slik som det er. Opprettholde god barnehage dekning og 
tilgjengelighet i nærmiljøet, En kommune det er godt og vokse opp i, vil også være mer 
attraktiv for tilflytting og etablering av nye bedrifter. 

 Ønsker en kommune som er interessert i næringsliv og foreningsliv, som prøver etter beste 
evne å legge til rette og stimulere til et godt fellesskap mellom alle. 

 Tettere dialog med næringsliv er viktig. Næringsliv føler seg ofte utelatt og oversett. 
Samarbeid og tett dialog er viktig. 

 Prøv å si ja i stedet for nei. Få inn personer med kompetanse og relevant utdanning i viktige 
stillinger. 

 Det er viktig at kommunen leverer på de tjenester kommunen skal levere på, vann, kloakk, 
barnehage, skole, eldre, og samferdsel. Samtidig som de ikke er dyrere enn en gjennomsnitts 
kommune det er naturlig å sammenligne seg med. Få flytter til en dyr og dårlig kommune. 

 Vi har behov for rask og korrekt saksbehandling i byggesaker uten at noe blir oversett. 
Forøvrig en kommune som oppleves som god på bomiljø, helse, oppvekst, men har 
potensiale på støtte og utvikling av eksisterende næringer. Selv om det lages 
spørreundersøkelser oppleves viljen til å lytte liten på saksbehandlernivå.  

 Skulle vært lettere å få tak i folk på saker som haster, dette et viktig i anleggsbransjen.  
 Stort sett positive erfaringer 
 Ønsker at jordbruket skal verdsettes og at etaten skal være mer aktiv, støttende pådriver og 

legge til rette for bærekraftig utvikling. Ønsker at kommunen kan ta tak i og etablere 
medarbeidere innenfor " inn på tunet". Det er godt dokumentert at et slikt tilbud er virksomt 
både innenfor skole, helsevesen og det er gitt nasjonale føringer og muligheter som kan 
utnyttes.  

 


