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Nettverkssamling for 
programledere 
Gjøvik 1.-2. februar 2017 
 
Velkommen! 



DAG 1 
1. februar 2017 
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Nasjonalt kompetansesenter lokalt 
omstillingsarbeid 
• bidra til å forsterke omstillings- og utviklingsarbeidet i utsatte kommuner og regioner 

• tilby tjenester og verktøy tilpasset det enkelte omstillingsområdes behov 

• drive erfaringsformidling mellom omstillingskommuner 

• bidra til å forsterke samhandlingen mellom  
omstillingsorganisasjon, næringsliv, Innovasjon Norge, kommune og fylkeskommune 

• www.regionalomstilling.no 
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Mål for omstillingsarbeidet 

Å skape nye lønnsomme arbeidsplasser eller bidra til å trygge 
eksisterende arbeidsplasser 

Å øke verdiskapingen gjennom eksisterende næringsliv 

Å forsterke forutsetningene for en positiv næringsutvikling over tid 

www.innovasjonnorge.no 



Omstillingsområder 2017 
Innovasjon Norges oppfølgingsansvar 



Presentasjon av deltakerne 

www.innovasjonnorge.no 



Program dag 1 

www.innovasjonnorge.no 

kl. 12.00   Velkommen og presentasjon av deltakerne 
 
Kl. 12.15 - 13.30  Panda for regional omstilling 
   Demonstrasjon og anvendelse i omstillingsarbeidet 
 
Kl. 13.30 - 13.40  Pause 
 
Kl. 13.40 - 14.50  Målstyring og rapportering 
   Status i prosjektarbeidet 
 
Kl. 14.50 - 15.00  Transport til bedriftsbesøk 
 
 
Kl. 15.00 - 16.30  Bedriftsbesøk på Raufoss Industripark. Ragasco AS 
 
Kl. 16.30   Retur med felles buss til Quality Hotel Strand, Gjøvik 
Kl. 18.15   Avreise med felles buss til Messen, Raufoss 
Kl. 18.30   Middag på Messen, Raufoss 
Kl. 22.30   Felles buss til Quality Hotel Strand, Gjøvik 
 



Program dag 2 

www.innovasjonnorge.no 

Kl.08.30 - 09.30  Helhetlig omstilling i en kommune 
   Rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten 
 
Kl. 09.30 - 10.00  Pause og utsjekk av hotellet 

Kl. 10.00 - 10.15  Nytt fra Regional Omstilling 
 
Kl. 10.15 - 11.30  Gruppearbeid  
   Kompetanseutvikling for omstillingsledere 
 
   Diskusjon og konklusjon 
 
Kl. 11.30 - 12.30  Lunsj  
 
Kl. 12.30 - 14.00       Evaluering av regional omstilling 
   Innledning. Foreløpige resultater. Tilbakemelding fra programlederne 
 
Kl. 14.00    Avslutning 

Kl.  14.30    Bussavgang til Gardermoen 

 



PANDA for regional omstilling 
Innledning ved Johannes Skaar 

www.innovasjonnorge.no 



Behovet 

• Konsekvensanalysen er svært viktig for en vellykket omstilling 

• Store sprik i praksis og kvalitet 

• Stor variasjon i metodikk (mange bruker ikke PANDA) 

• Stor variasjon i innhold (PANDA er ikke alt) 

www.innovasjonnorge.no 



PANDA-RO 

Ny modul i PANDA 

1. Vurdering av omstillingsbehov (Indikatorverider) 
– Utvalgte indikatorer 

2. Enkel konsekvensberegning 
– Beregner konsekvenser av en eventuell nedbemanning, avvikling eller 
bedriftsetablering i området 
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Mål 

• Brukervennlig. Utviklet for å være enkel å bruke også for den som ikke 
jobber med PANDA til daglig 

• Nyttig. Også for underveisanalyser av næringslivssituasjon og 
konsekvenser av hendelser i senere omstillingsfaser 
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Dette er PANDA-RO 
Ulf Johansen. Morten Zetlitz 
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SINTEF Teknologi og samfunn 

Omstillingsmodulen i PANDA 

1. februar 2017 
Ulf Johansen 

SINTEF Teknologi og samfunn 
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 Bakgrunnen for utviklingen av PANDA var et ønske om å styrke kompetansen 
og heve kvaliteten i den regionale planleggingen 

 Utgangspunktet var modeller utviklet for undervisning og analyse ved 
NTNU/SINTEF 

 Første versjon av modellen utviklet perioden 1989-1991 
 Første versjon av PANDA: DOS versjon (1991-92) 
 Andre versjon av PANDA: Windows versjon (1997-98) 
 Tredje versjon av PANDA: Web versjon (2002-03) 
 Omstillingsmodulen: Nytt Webgrensesnitt (2016) 
 
 Ved omlegging til Web versjon:  

 Felles database for hele landet, mulighet for analyser over 
fylkeskommunegrensene 

 Applikasjonen lagt på en sentral server i stedet for lokalt  

PANDA - HISTORIKK 
(Plan- og Analysesystem for Næringsliv, Demografi og arbeidsmarked) 
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 Data leveres fra SSB årlig, noen datasett (nasjonalregnskapsdata) sjeldnere 
 Alle data er samlet i en sentral database 
 Bruker kan trekke ut historisk statistikk vha. rapportgeneratoren 
 
 Bruker definerer et prosjekt hvor grunnlagsdata for modellene etableres. 

Prosjektet karakteriseres ved: 
 Geografisk område 
 Tidsperiode (vanligvis 4 siste år) for estimering 

 
 Bruker styrer og kjører ulike modellalternativer innenfor to modeller: 

 REGBEF: Regional befolkningsmodell 
 REGNA: Regionaløkonomisk modell 

PANDA OVERORDNET BESKRIVELSE 
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PANDA – OVERORDNET BESKRIVELSE 
 

REGBEF

Data levert fra SSB

PANDA  Statistikk

Prosjektdatabase

Resultatdatabase

Sentral database

Rapportgenerator

PANDA  Modellanalyse

web-
grensesnitt

PANDA Rapporter

Design

Nettleser/

REGNA
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 Mye informasjon både i PANDA og Statistikkbanken, 
 PANDA har noen data og rapporteringsmuligheter som man ikke 

har i Statistikkbanken, men Statistikkbanken har mer data 
 
 Mye å hente fra statistikken alene, men den må bearbeides og 

presenteres 
 
 PANDA har ikke «all nyttig statistikk»! Statistikken i PANDA er 

valgt ut med tanke på bruk i modellene 
 Før SSB etablerte Statistikkbanken var PANDA hovedkilden for 

regionale data. 

PANDA I BRUK - statistikkdelen 
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PANDA I BRUK – Befolkningsmodellen 
 Befolkningsmodellen (REGBEF) er en regional befolkningsprognosemodell 

med arbeidsmarked og boligmarked som integrerte deler 
 Modellen er satt opp med ulike styringsalternativer 

1) Ren fremskrivning 
 Ingen flytting til/fra kommunene 

2) Trendflytting på kommunenivå 
 Bruker angir nettoflytting til/fra kommunene 

3) Trendflytting på regionnivå 
 Bruker angir nettoflytting til/fra region, flytting mellom kommunene gitt av boligmarkedet i 

regionen 

4) Flyttingen bestemmes av arbeidsmarkedet 
 Etterspørsel etter arbeidskraft hentes fra økonomimodellen eller legges inn av brukeren, og 

sammenholdes med tilbudet beregnet i befolkningsmodellen 
 Ubalanser på arbeidsmarkedet resulterer i endringer i flytting (samt pendling og ledighet)  
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PANDA I BRUK - Næringsmodellen 

 Næringsmodellen (REGNA) er en regionaløkonomisk modell av 
kryssløpstypen 

 Vanligvis benyttet til «hva hvis» analyser 
 Modellen har et omfattende datagrunnlag, og kan styres på forskjellig vis: 
 Vekstrater fra nasjonale modellberegninger kan tas inn for å etablere en 

referanseutvikling eller 
 En kan velge å styre enkelte næringer direkte (simulere bestemte 

utviklingsforløp) for å avdekke hvilke virkninger dette kan ha for den regionale 
økonomien 

 Ved hjelp av en såkalt aktivitetsmodul kan en simulere spesielle hendelser, 
f.eks.:  
 Hva er effekten av en bedriftsnedlegging/-etablering? 
 Eksempel: Hva er effekten av omstilling i forsvaret? 

 Kan kobles til befolkningsmodellen for å vise hvordan forhold i 
arbeidsmarkedet slår ut på befolkningsutviklingen. 
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 Prognoser utarbeidet ved hjelp av PANDA kan være svært nyttig i og med at 
SSBs befolkningsprognoser ikke produseres hvert år.  

 PANDA kan gi prognoser hvor det i større grad er tatt hensyn til 
lokalkunnskap ut fra lokalkjennskap 

 

 Størst nytte av modellen når konsekvensen av spesielle hendelser skal 
klarlegges: Hva er effekten av …? Hvordan blir utviklingen hvis …? 

   

 Panda er best på Betingede prognoser, dvs. prognoser gitt bestemte 
forutsetninger, for eksempel: 
 Befolkningsprognoser basert på bestemte antakelser om utvikling i 

nettoflytting (målstyring)  
 Næringsutvikling hvor en simulerer effekten av bestemte hendelser 
 Kan beregne utviklingen uten (referanse-banen) og med (konsekvens-

banen) disse forutsetningene, differansen gir konsekvensen 
 Dette krever at forutsetningene eller hendelsene kan beskrives i Panda-

”språket” 

•PANDA I BRUK – litt generelt om prognoser 
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PANDA brukt i omstillingsmodulen 

 Indikatorene I Omstillingsmodulen bygger på standard statistikk som finnes i 
PANDA 

 All generering av tabellunderlag og grafikk er automatisert med muligheter 
for å velge mellom ulike oppsett i skjermbildet 

•  

 I konsekvensberegningene i Omstillingsmodulen er de aller fleste 
valgmulighetene vedr. styring av modellene forhåndsinnstilt 

 Og alle beregningsalternativene som er nødvendige for å få fram aktuelle og 
interessante kontraster er automatiserte 

 

 I disse beregningene er økonomi- og befolkningsmodellen koblet sammen 
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I 

Omstillingsmodulen 
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Skal Frøya bli en omstillingskommune? 

Bedrift 

Næring 



SINTEF Teknologi og samfunn 

• Del 1: Indikatorer 
• Del 2: Konsekvensberegninger Næring 
• Del 3 Konsekvensberegninger Bedrift 
• Hvordan finne igjen resultatene fra Omstillingsmodulen i "vanlig" PANDA? 
                          

25 

Omstillingsmodulen i PANDA 



SINTEF Teknologi og samfunn 

• Data skal ligge i PANDA-databasen 
• Være relevant for Omstillingsarbeidet 

26 

Kriterier for valg av indikatorer til Omstillingsarbeidet 
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• Andre kilder: Telemarksforskning, NORUT Omstillingsutfordringer i Nord 
• Indikatorer ikke inkludert: Innslag av hjørnesteinsbedrifter og eksponering av ekstern 

kapital 

27 

Kilder 



SINTEF Teknologi og samfunn 

• Aktivitet: Fryselager med innfrysning, lagring og tilknyttede aktiviteter samt 
      deltagelse i andre selskaper. 
• NACE: 10.202  Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 
• Ansatte: 100 
• Omsetning: 200 mill. 
• Totale Innkjøp: 100 mill. 

28 

Case Frøya Fryseri 
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Tallrekke Ordnet Median-verdier Beregning
0,35 1 Maks
0,19 0,91
0,14 0,76
0,19 0,74
0,71 0,71 0,71 Øvre kvartil
0,57 0,59 0,59
0,16 0,57
0,56 0,56
0,08 0,53
0,01 0,4 0,4 Median
0,09 0,35 0,35
0,91 0,29
0,53 0,27

1 0,19
0,27 0,19 0,19 Nedre Kvatil
0,74 0,16 0,16
0,29 0,14

0,4 0,09
0,76 0,08
0,59 0,01 Min

0,4

0,71

0,19

29 

Bok-plot-metodikk 



SINTEF Teknologi og samfunn 

• Del 1: Indikatorer 
• Del 2: Konsekvensberegninger Næring 
• Del 3 Konsekvensberegninger Bedrift 
                   

30 

Omstillingsmodulen i PANDA 



SINTEF Teknologi og samfunn 

Konsekvensberegning, produksjon og 
sysselsetting 
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Inntektskorreksjoner pga. pendling og ledighet 
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Konsekvensberegning, befolkning 



SINTEF Teknologi og samfunn 

• Hva sier indikatorene? 
• Hva sier (tilleggs)analysen? 

34 

Er Frøya sårbar ved en omstillingshendelse? 
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Omstillingsmodulen i Gjennomføringsfasen 

Hvordan kan Omstillingsmodulen videreutvikles? 



SINTEF Teknologi og samfunn 

Omstillingsmodulen i Gjennomføringsfasen  

 Benytter handlingsplanen fra Omstillingsarbeidet i PANDAS 
Omstillingsmodul 

 Lager to prognoser – referanse og en med inkludert handlingsplan 
 

Handlingplan År 0 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Totalt
2017 2018 2019 2020 2021

Reiseliv 1 1 1 1 1 5
Eksisterende Industri 2 4 3 4 5 18
Havrommet 20 20
Totalt 3 5 24 5 6 43



SINTEF Teknologi og samfunn 

Omstillingsmodulen i Gjennomføringsfasen  

 Hva skjer om vi klarer å realisere Handlingsplanen? 
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Omstillingsmodulen i Gjennomføringsfasen  

 Handlingsplanen evalueres etter år 1 og ny prognose utarbeides 

Revidert Handlingsplan År 1 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Totalt
2017 2018 2019 2020 2021

Reiseliv -1 2 1 1 1 5
Eksisterende Industri -2 4 5 4 5 18
Havrommet 20 20
Totalt -3 6 26 5 6 43



Målstyring og rapportering 
Innledning ved Johannes Skaar 

www.innovasjonnorge.no 



Lansering Saltstraumen juni 2016 

• Administrativ tidsbruk 

• Enhetlig saksbehandling-porteføljestyring-rapportering i alle 
omstillingsområdene 

• Prosjektetablering med bred deltakelse 

• Skjerpede krav fra KMD fra 2017  

www.innovasjonnorge.no 



Målstyring og rapportering 
Status i prosjektarbeidet 

www.innovasjonnorge.no 

Geir Ringen. Morten Zetlitz 



Agenda 

• Bakgrunn  

• Hva er nytt siden sist? 

• Nye momenter 

• Veien videre 

• Oppgave 

 



Mål for omstillingsarbeidet 

• Skape nye og sikre eksiterende arbeidsplasser 

• Nye lønnsomme bedrifter 

• Økt konkurransekraft og utviklingsevne i eksisterende 
bedrifter 
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Hva er fokus i omstillingsmetodikken? 

Omstillingsplan 
og handlingsplan 

Næringsutvikling 

Programledelse 
Prosjekt-
resultater  

og effekter 

Gode utviklings-
prosjekter 



Maler 

• Maler for god prosjektledelse 

• Maler for god søknadsbehandling 

• Maler for porteføljestyring 

• Maler for styrearbeid og -rapportering 

www.regionalomstilling.no 

 



1. Programledelse (forts.) 

• 14 verktøy og malpakker   

• hjelper kommunen og 
omstillingsledelsen å lede 
omstillingsprosessen 

Styreseminar 

Maler: Søknadsbehandling 

Maler: Porteføljestyring 

Maler: Styrearbeid 

Programstatus-vurdering 

Sluttevaluering 

Videreføring av 
omstillingsarbeidet 

www.regionalomstilling.no 

 



Hovedmål 
Prosjektet har til hensikt å utarbeide et enhetlig målstyrings- og 
rapporteringsverktøy – som raskt og effektivt framskaffer 
beslutningsunderlag for ulike interessenter av regional omstilling. 

 

1) Digitalisering av porteføljestyrings-excel-dokumentet som SINTEF og 
Lierne kommune har utviklet. Webgrensesnitt for porteføljestyring. 

 

2) Digitalt rapporteringsverktøy for Regional omstilling. Verktøyet skal 
samkjøre og forenkle omstillings-organisasjonenes saksbehandling, 
porteføljestyring og rapportering i forhold til ulike interessenter, for eks: 
regionalforvaltning.no, Fylkeskommune, IN, Omstillingsstyret og KMD. 

 

 



Digital porteføljestyring 

• Utviklingsprosjekt 2017 

• I samarbeid med SINTEF og ekstern utviklingspartner 

• Web-basert verktøy for porteføljestyring, oversikt over  
bevilgninger og måloppnåelse 

• For ledere av omstillingsarbeid og andre regionale utviklingsaktører 

www.regionalomstilling.no 

 



Behov (fra forstudie) 
• Fra enkeltstående kommuner (eks; Vestre Toten, Lierne og 

Elverum) 

 

• Fra Omstillingskonferanse 2016 (spørreundersøkelse og 
debatt) 

 

• Department (hvordan måle effekt av 
Omstillingsprogrammer) 

 

• Grenseflate regionalforvaltning.no 

 

         
 

 



Struktur 

• Forankring og organisering  
• Helhetlig system – med indikatorer 

Arbeidssett 

• Identifisere og foredle prosjekter 
• Behandle og iverksette prosjekter 

Oppfølging 

• Måle effekt (prosjekt, resultat og effekt) 
• Spredning 



Viktige funn fra forstudie 
Nevn opptil tre tiltak som vil gjøre hverdagen din enklere med hensyn til 
rapportering av regional omstilling? 

 
• Standardrapporter fra omstillingsområder  
• Digitalisering av søknadsbehandling, porteføljestyring og rapportering  
• Enhetlig oppbygging i alle omstillingsområder av omstillingsplaner og 

handlingsplaner 
• Brukervennlighet, maler som er implementert og prosjektlederrapport 
• Tydelig og klart definert mål-bilde og målhierarki som er er forankret 

gjennomgående i organisasjonene. 
• Felles plattform med opplysningsregistrering en gang.  
• Plattform som har enkelt brukergrensesnitt Plattform som enkelt kan sortere og 

hente opplysninger 
• Felles mal og verktøy og tidspunkt samordning i felles rapporteringssystem 
• Enklere system som genererer rapporter på bakgrunn av prosjektdata jeg legger 

inn. 
 



Grensesnitt til regionalforvaltning.no 

 

• Regionalforvaltning.no er å regne som et spesialistverktøy som skal løse helt 
spesifikke oppgaver knyttet til sporbarhet av søknader, kommunikasjon med 
bruker, beslutninger og utbetalinger.  

 
• Ut fra det vi har fått vite ser vi at regionalforvaltning.no kan være nyttig til 

sporbarhet, men det framstår som et omfattende verktøy med andre formål enn 
hva som kreves av regional omstilling  



Forprosjekt 
• Utarbeidet kravspesifikasjon som i første fase tar hensyn til PLP metodikk – 

dvs prosjekt- og porteføljestyring 
• Dette ivaretar dagens krav til programmene, men tilrettelegger for målstyring som 

kan aggregeres for å tilfredsstille flere stakeholders 

• Fase 2 kan integrere økonomi og dokumenthåndtering – til et helhetlig 
system. 

• Tidslinje:  
• Første klikkbare pilot klar februar/mars  
• Testing på brukere mars-mai 
• Lansering juni/juli (komitert overfor KMD) 

• Arbeidsprosess – smidig og iterativ utvikling for å sikre god brukerinvolvering 
og kvalitet 

• Finansiering på plass 



Eksempel på flyt definert i kravspesifikasjon 

Registrering – 
som en av 40 
bruker-historier 



Avklaringspunkter 

• Ytelse 

• Eierskap 

• Datalagring 

• Informasjonssikkerhet 

• Drift og Vedlikehold 

• Rollen til IT Innovasjon Norge 



Måling 
• Hvorfor måler vi? 

• Forenkler en komplisert virkelighet 
• Setter en kurs for hvor vi skal 
• Etterprøvbarhet og læring 
• Noe å strekke seg etter 

• Hva måler vi? 
• Noe vi kan påvirke 
• Prosjekt, resultat og effekt – hva har det bidratt til? 

• Hvordan måler vi? 
• Generelle indikatorer – subjektive basert på drøftinger med søker 

og vurdering av søknad 
• Prosjektspesifikke mål – etterprøvbare gjennom sluttrapportering 

og effektmåling 
• Programspesifikke mål – eks: arbeidsplasser;  direkte, indirekte og 

næringsstatistikk 



Spørsmål til seminar Raufoss januar 2017 
Regional omstilling blir i hovedsak målt på antall nye og sikrede arbeidsplasser 
i løpet av omstillingsperioden. Vi tror det er behov for å nyansere dette målet 
ved måling på lokalt nivå. I den sammenheng ønsker vi innspill på følgende to 
spørsmål: 

• Nevn de tre viktigste tingene som et slikt verktøy skal løse? 

• Hvilke elementer bør vektlegges for å definere et mål for 
robuste arbeidsplasser? 

• Hvilke elementer bør vektlegges for å definere et mål for 
arbeidsplasser basert på utviklingsevne? 



Bedriftsbesøk 
Raufoss industripark 
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DAG 2 
2. februar 2017 
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Helhetlig omstilling 
Bjørn Fauchald, Rådmann 
Vestre Toten kommune 

www.innovasjonnorge.no 



Presentasjon fra Bjørn Fauchald kommer 
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Praktiske opplysninger 

• Den enkelte gjør opp hotellet ved utsjekking i morgen 
 IN dekker middag på Messen 

• Bussen Gardermoen Lufthavn går kl. 14.30 utenfor hotellet  
 

• Spørsmål – ta kontakt 
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Program dag 2 

www.innovasjonnorge.no 

Kl.08.30 - 09.30  Helhetlig omstilling i en kommune 
   Rådmann Bjørn Fauchald i Vestre Toten 
 
Kl. 09.30 - 10.00  Pause og utsjekk av hotellet 

Kl. 10.00 - 10.15  Nytt fra Regional Omstilling 
 
Kl. 10.15 - 11.30  Gruppearbeid  
   Kompetanseutvikling for omstillingsledere 
 
   Diskusjon og konklusjon 
 
Kl. 11.30 - 12.30  Lunsj  
 
Kl. 12.30 - 14.00       Evaluering av regional omstilling 
   Innledning. Foreløpige resultater. Tilbakemelding fra programlederne 
 
Kl. 14.00    Avslutning 

Kl.  14.30    Bussavgang til Gardermoen 

 



Nytt fra Regional omstilling 
Anne Helgesen. Johannes Skaar 
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Kompetanseprogram 
For handels- og servicenæringen 

Anne Helgesen 
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Målsetting 

 
Kurset skal gi deltakerne en oppdatert forståelse av trender og 
markedskrefter som vil påvirke egen virksomhet. Kursdeltakerne vil lære 
konkrete og moderne verktøy for bedre salg og markedsføring. Kurset vil 
også formidle konkrete verktøy for å skape økt servicekvalitet, 
kundetilfredshet og kundelojalitet. Kurset skal ha direkte effekt på 
deltakerbedriftenes lønnsomhet.  
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Gjennomføring 

Tre samlinger gjennomført i tre påfølgende måneder. De to første 
samlingene går over to dager, og siste samling går over én dag. Kurset vil 
bestå av forelesninger, egenpresentasjoner, diskusjoner, egenarbeid og 
individuelle råd til hver enkelt deltakere/deltakerbedrift. Kurset 
arrangeres og rekrutteres fra omstillingsorganisasjonen i samarbeid med 
innleid konsulent. 
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Egenarbeid og individuell rådgivning 
 

Mellom samlingene må deltakerne gjøre to "hjemmelekser" som sendes 
til kursleder før neste samling, og som presenteres på samlingen. Etter 
presentasjonen vil hver deltaker få individuell tilbakemelding og råd for 
drift, salg og markedsføring av egen virksomhet. Erfaringsmessig er denne 
sekvensen svært verdifull for deltakerne.  
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Mer om temaene - hva vil dere lære? 
 
• HANDEL- OG SERVICENÆRINGEN I NORGE I DAG 

 

• FORRETNINGSMODELL FOR FREMTIDEN 
 

• MARKEDSFØRING 
 

• NYE MEDIER/SALGSKANALER 
 

• SALG I HANDEL OG SERVICEBEDRIFTER 
 

• KUNDEBEHOV OG SERVICEKVALITET 

• ØKONOMI 
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Nye næringsvennlig kommune 
Johannes Skaar 

www.innovasjonnorge.no 



Mål 

Kommunen blir en bedre samarbeidspartner  
for det lokale næringslivet 
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Målgrupper 

• Relevante ansatte i kommunen 

• Politisk ledelse 

• Lokalt næringsliv 
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Hva er Næringsvennlig kommune? 

• Analyse- og utviklingstilbud 

• Kartlegging av eksisterende tjenester overfor lokalt næringsliv: hvor 
godt fungerer de? 

• Identifisering av forbedringspunkter og egnede tiltak 
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Gjennomføring 

• Prosjekt (PLP): forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt 

• Forstudien 
 – fakta/info 
 – elektronisk kartlegging: Questback 
 – intervju 
 – kommunikasjon av funn 
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Gjennomføring 

• Forprosjektet 
 – involvering og forankring 
 – utvikling av mål og tiltak 
 – plan for hovedprosjekt 
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Hva er nytt? Faglig fokus 

• Hva vil det si å være næringsvennlig?  

• Definisjon 

• Indikatorer 



Indikatorer 

• Infrastruktur og planverk 

• Næringsareal 

• Byggesaker 

www.innovasjonnorge.no 

• Næringsutvikling 

• Service og informasjon 

• Dialog og samarbeid  
med næringslivet 



Hva er nytt? Metode 

• Videreutviklet spørreskjema i Forstudien (FS) 

• Mer vekt på intervjuer og kvalitativ datainnsamling i FS 

• Dataanalyse basert på NVK-indikatorer 



Hva er nytt? Organisering. Forankring 

• Forprosjektet skal ha intern prosjektleder 

• Prosjektansvarlig i forprosjektet skal være rådmann/regionleder 

• Overgang mellom forstudie og forprosjekt skjer i linjen/ledergruppen med 
avklaring og forankring av mandatet for forprosjektet 

 

• Beskrivelse av verktøyet på web 
• Veileder 
• Spørreskjema til intervjuer 
• Questback 

 

 



Pilot: Lierne kommune 

• Forstudie april - juni 2016 
 

• Forprosjekt høsten 2016 
 

• Primært «en-kommune perspektiv» 
 

• Regionalt næringssamarbeid 

3,5 

3,4 

5,4 

3,8 

4 

3,8 

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

Infrastruktur og
planer

Næringsareal

Byggesaker

Næringsutvikling

Info/service

Dialog
m/næringslivet

Indikatorer på næringsvennlighet  
(skala 1-6, der 6 er best) 



Næringsvennlig region 
Johannes Skaar 
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Nytt i verktøykassa: NVR 

• Analyse- og utviklingstilbud 

• Kartlegging kommunale og interkommunale tjenester og service  
overfor næringslivet i regionen 
 – Hvor godt fungerer de?  
 – Er de vel- koordinerte? 

• Identifisering av forbedringspunkter og egnede tiltak 



Mål 

Utvikle gode og relevante offentlige tjenester for næringsutvikling  
for bedriftene i en region 
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Målgrupper 

• Regionråd 

• Fylkeskommuner 

• Interkommunale samarbeid med fokus på næringsutvikling 
– rådmann og relevante ansatte i kommunene 
– nærings- og utviklingsaktører i regionen 
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Gjennomføring 

• Prosjekt (PLP): forstudie, forprosjekt, hovedprosjekt 

• Styringsgruppe: Relevante ledere og mellomledere i kommunene, 
rådmann i regionens kommuner, representanter fra næringslivet 

• Innovasjon Norge finansierer 50 % 

• Ekstern konsulent er prosjektleder i første fase (forstudien) 
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Pilot: Fosen  
• Nye Indre Fosen kommune 

• Omstillingskommune fra 2017 

 

• 7 kommuner på Fosen 
• Indre Fosen kommune 
• Fosen Regionråd 
• Ekstern prosjektleder 

 
• Omstillingsprogrammet i Gratangen sammen med Lavangen, Salangen og Bardu 

kommuner 
 
 



Kompetanseutvikling  
for programledere 
Johannes Skaar 
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Kompetanseutvikling for programledere 

• Rollen som leder av et omstillingsarbeid 

• Vurdere behovet for kompetanseutvikling 

• Ledelse og kommunikasjon for ledere av omstillingsarbeid 

• Ferdigheter 
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Dette skal vi gjøre 

• Spørreundersøkelse blant programledere: Hva er behovene? 

• Undersøkelse/ intervjuer med styreledere 

• Sammenstille resultater 

• Utvikle form og innhold 
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Hva kan tilbudet innebære? 

• Møteplasser (årlig? oftere?) 

• Lederseminarer, faglig input. Ulike temaer. 
 – endringsledelse 
 – kommunikasjon 
 – utvikling av lederrollen 
 
Har du innspill? Send til: johannes.skaar@innovasjonnorge.no 
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Kompetanseområder 
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Gruppearbeid 
Kompetanseutvikling  
for omstillingsledere 
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Gruppearbeid  

• Programledere er som folk flest: forskjellige. Hvilke faglige kompetanser 
har du følt at du burde hatt mer av som programleder 

 Økonomi? Innsikt i kommunens arbeid / det politiske systemet? Prosjektledelse?
 Næringslivskunnskap? Endringsledelse? Kommunikasjon? Styrearbeid? Annet? 

• Hvilke typer kompetanse vil du si er viktigst i de ulike fasene av 
omstillingsarbeidet? 
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Gruppearbeid: vi utveksler erfaringer 

1. Hvilke faglige kompetanser har du følt at du burde hatt mer av som 
programleder 

 Økonomi? Innsikt i kommunens arbeid / det politiske systemet? Prosjektledelse?
 Næringslivskunnskap? Endringsledelse? Kommunikasjon? Styrearbeid? Annet? 
 

2. Hvilke typer kompetanse vil du si er viktigst i de ulike fasene av 
omstillingsarbeidet? 
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Stikkord fra gruppeoppgave 1 
 Hvilke faglige kompetanser har du følt at du burde hatt mer av som programleder 

  

www.innovasjonnorge.no 



Stikkord fra gruppeoppgave 2 
Hvilke typer kompetanse vil du si er viktigst i de ulike fasene av omstillingsarbeidet? 
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Evaluering av regional omstilling 
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Takk for nå! 
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