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Høring - Rapporten Prosesskartlegging av bedriftsetablering

Vi viser til brev av 16.06.2010 vedrørende rapporten "Prosesskartlegging av
bedriftsetablering."
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Utredningen gir en god oversikt over sentrale prosesser når virksomheter skal etableres. Som
det framgår av beskrivelsen, er kravene til etablerere svært forskjellige og avhengig av hvilke
bransje virksomheten skal drive innenfor.

I utredningen beskrives de nett-baserte tilbud som finansieres av staten. KS ser positivt på den
utviklingen som har vært i retning av å koordinere og samordne de ulike nett-tilbudene. I
tillegg viser utredningen at det kanskje kan være et behov for å skreddersy informasjonen mer
slik at viktige forhold som en bransje bør være spesielt oppmerksom på ikke drukner i
informasjon som ikke er så relevant.

En bedre tilgjengeliggjøring av ulike offentlige skjemaer, herunder kommunale, vil kunne
bidra til å lette arbeidet for etablereren. Standardskjemaer som brukes i kommunal sektor vil
være aktuell å knytte til Altin. Lokalt tilpassede skjemaer vil sannsynligvis være lite egnet for
dette.

En god etableringsprosess er avhengig av at etablereren har sikker og tilstrekkelig
informasjon så tidlig som mulig, noe som også framgår av utredningen. En godt utbygd og
kvalifisert veiledningstjeneste som etablereren kan ta opp utfordringer og diskutere med under
veis i etableringsfasen, vil være et viktig bidrag. KS har sammen med Innovasjon Norge
etablert prosjektet FUNK (Førstelinje for utvikling av næringsliv i kommunene). Prosjektet
har som formål at kommunene ved hjelp av det regionale partnerskap i så stor utstrekning
som mulig etablerer og kvalifiserer en kommunal førstelinjetjeneste overfor næringslivet, på
egen hånd eller i samarbeid med andre. Fokuset er rettet mot etablerere og mindre
virksomheter. Dette mener vi vil bidra til et mer helhetlig virkemiddelapparat der kommunene
inngår som en viktig og likeverdig part.

Store deler av den kommunale førstelinjen motiverer og formidler allerede i dag etablerere til
Innovasjon Norges etablererkurs. I tillegg driver den veiledning og formidling til det øvrige
virkemiddelapparat.
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Når det gjelder de eksempler som er nevnt om uheldig møte med den kommunale
forvaltningen, er grunnlaget for lite til å kunne trekke noen generell konklusjon om
situasjonen i kommune-Norge. KS er imidlertid opptatt av at kommunene yter god service og
opptrer forutsigbart overfor sine innbyggere - for næringsliv så vel som øvrig befolkning, og
arbeider kontinuerlig for å dyktiggjøre kommunene på flere områder.

For noen bransjer vil ulik behandling mellom kommuner fortone seg underlig og gal. Når det
gjelder saker som er underlagt lokalt selvstyre, eksempelvis saker om skjenkebevilling, er det
naturlig at det oppstår forskjeller kommunene imellom. Det samme gjelder der kommunene
innenfor rammene av en lov utøver skjønn.
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