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Knut Smågård

Hvordan følge opp bruk 
som har investert?

Landbruksrådgiver SMN
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TILSTEDE I 
HELE

MIDT-NORGE

48 kontor i
42 kommuner
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Landbruk i SMN

• Pr 01.01.19:
‐ Antall landbrukskunder: 3.730

‐ Utlån samlet til landbruk: 8,86 milliarder

• 15 landbruksrådgivere

• 4 spesialister på landbruksforsikring

• Ledes av Anja Gotvasli
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Knut Smågård

Hvordan følge opp bruker
som har investert?

Landbruksrådgiver SMN

Faser i en større investering

1. Idefase/Tenkefase (1-10 år)

2. Planleggingsfase (1-2 år)

3. Beslutningsfase (1-2 mnd)

4. Avtalefase (1-6 mnd)

5. Byggefase (6-12 mnd)

6. Avslutning byggefase (1-2 mnd)

7. Oppstart driftsfase (1-6 mnd)

8. Driftsfase
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Oppfølging av bruker i SMN

• Oppfølgingen av brukerne er individuell:
‐ Hvordan har byggeprosessen vært?
‐ Hvilke produksjoner drives?
‐ Hvordan er/blir likviditeten?
‐ Etterspørsel fra bruker

• Tett dialog med bruker i alle faser, skape god relasjon
• Avdekke tidlig eventuelle kritiske avvik
• Vi rådgivere må ta initiativ, til brukerens beste!
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Oppfølging av bruker – kort sikt

• Måle effekt av investeringen
‐ Produksjonsresultat
‐ Regnskap/Likviditet
‐ Arbeidsbehov/Mekanisering

• Er forutsetningene i planene på plass?
• Hvilke planer har brukeren videre?
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Oppfølging av bruker – lang sikt

• Mål om ett eller to møter pr år (mars/okt)
• Regnskap klart medio mars?
• Revidert driftsplan etter 3-5 år?
• Gårdsråd - Et godt tiltak, noen ganger nødvendig
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Våre betraktninger - Oppsummert

• Vi må ha fokus på at brukeren og familien skal lykkes
• Tett dialog med brukeren, gi positive tilbakemeldinger
• Avdekke tidlig eventuelle kritiske avvik. Ta initiativ!
• Revidere driftsplaner, budsjettere likviditet
• Gårdsråd er et anbefalt tiltak, noen ganger nødvendig
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Knut Smågård

Takk for meg!

Landbruksrådgiver SMN


