Samtaleguide for privat sektor
Punktene nedenfor skisserer de temaene vi primært ønsker å diskutere. Vi er interessert i å få
vite hvordan utviklingen har stått i forhold til budsjettet/forventningene og om viktige
drivkrefter bak utviklingen er bedriftsspesifikke eller generelle for næringen/regionen.

1. Etterspørsel og produksjon (volum)
1.1. Utviklingen i produksjon siste 3 måneder målt mot de foregående 3 månedene
(sesongjustert).
1.1.1. For industrien fordelt på eksport og hjemmemarked
1.1.2. For tjenesteyting fordelt på næringsliv og husholdninger
1.2. Utviklingen i ordreinngangen siste 3 måneder målt mot de foregående 3 månedene
(sesongjustert).
1.2.1. For industrien fordelt på eksport og hjemmemarked
1.2.2. For tjenesteyting fordelt på næringsliv og husholdninger
1.3. Utsiktene for produksjonen de neste 6 månedene.
1.3.1. Drivkrefter
1.4. Kapasitet: Vil bedriften ha problemer med å møte en vekst i etterspørselen?
1.4.1. Hvis problemer; hvilke?
2. Investeringer
2.1. Gjennomførte investeringer samt planer for de neste 12 månedene. Vekst
sammenliknet med foregående 12 mnd.
2.2. Type investeringer: Hva (utvide kapasitet, vedlikehold, rasjonalisering) og hvor (ute
eller hjemme)?
2.3. Hvis ikke det investeres: Hvorfor? (lav etterspørsel, lav utnyttelse av realkapital,
mangel på/dyr kapital, høye kostnader.)
3. Sysselsetting/Arbeidsmarked
3.1. Utviklingen i antall årsverk siste 3 måneder.
3.2. Planer om å redusere/øke sysselsettingen de neste 3 månedene.
3.3. Tilgang på arbeidskraft: Vil tilgangen på arbeidskraft være en begrensende faktor for
produksjon/omsetning ved en økning i etterspørselen?
4. Kostnader og priser
4.1. Årslønnsveksten i bedriften/næringen for inneværende kalenderår. Dette inkluderer
overheng fra fjoråret, tarifftillegg inneværende år samt glidning gjennom året. Det
inkluderer også bonusordninger.
4.2. Utviklingen for andre viktige innsatskostnader.
4.3. Utviklingen i utsalgsprisene siste 12 måneder.
4.4. Forventet prisutvikling de neste 12 månedene.
4.5. Drivkrefter bak prisutviklingen (endringer i innsatskostnader, marginer,
konkurransesituasjonen).
4.6. Utviklingen i lønnsomheten målt ved driftsmarginen (driftsresultat før skatt og
avskrivninger som andel av omsetning) de siste 3 månedene sammenliknet med
samme periode året før.

