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Forord 
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perioden 2011-20. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets 
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1. Sammendrag  

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag, som ble gjennomført i 

perioden 2011-20. Formålet med evalueringen er å vurdere gjennomføringen og resultatene av 

satsingen, samt bidra til læring for andre omstillingsprogrammer. 

1.1 Bakgrunn 

Rollag kommune søkte Buskerud fylkeskommune om omstillingsstatus i juni 2011. Buskerud 

fylkeskommune vurderte at kommunen oppfylte kriteriene for omstillingsstatus, på grunnlag av 

nedgangen i antall arbeidsplasser og synkende befolkningstall de foregående ti årene. Arbeidsplasser 

hadde forsvunnet i forbindelse med nedbemanning i hjørnesteinsbedriften Kongsberg Automotive avd. 

Rollag (KA Rollag), samt i næringslivet og offentlige arbeidsplasser for øvrig. På bakgrunn av dette 

fikk Rollag kommune innvilget omstillingsstatus i 2011. Omstillingsarbeidet skulle opprinnelig 

avsluttes i 2017, men ble forlenget til utgangen av 2020 blant annet i forbindelse med at driften ved 

KA Rollag ble helt avviklet.  

1.2 Økonomisk ramme, organisering og forankring 

Omstillingsprogrammet hadde et totalt budsjett på 27 millioner kroner. Av dette var 22 millioner kroner 

(81,5 prosent) midler fra KMD og 5 millioner kroner var Buskerud fylkeskommunes egne midler (senere 

Viken), noe som tilsvarer 18,5 prosent av budsjettet. Omstillingsprogrammet har i tillegg mottatt i 

overkant av 1,6 millioner kroner fra Innovasjon Norge, i forbindelse med bruk av ulike verktøy som er 

tilgjengelige for omstillingsprogrammer. 

Oxford Research mener at omstillingsprogrammet i Rollag har hatt en god og hensiktsmessig organ-

isering og gjennomføring. Programledelsen ble utført på en kompetent måte. Lokaliseringen av 

programledelsen som del av kommunens egen organisasjon, har også vært vellykket. Organiseringen 

har lagt til rette for styrket kompetanse i kommunens egen organisasjon. Rollag kommune hadde ikke 

eget næringsutviklingsapparat før omstillingsprogrammet, slik at omstillingsorganisasjonen fikk 

funksjonen som kommunens næringsavdeling.  

Omstillingsstyret synes å ha fungert tilfredsstillende, med engasjement og nødvendig kompetanse. 

Sammensetningen var hensiktsmessig ved at det var inkluderte politisk ledelse, administrativ ledelse 

(som observatør) og deltakelse fra næringslivet. I tillegg utgjorde Innovasjon Norge og fylkeskommunen 

viktige ressurser i sine roller som observatør. Det var relativt mye utskiftninger av representanter fra 

fylkeskommunens side. Dette problematiseres i liten grad av informantene.  

Forankringen av programmet i kommunen og kommunestyret var tydelig. Det har vært en løpende 

dialog mellom ordfører, som var leder for omstillingsstyret, rådmann som var observatør og omstillings-

leder. Omstillingsstyret ble organisert som et kommunalt utvalg, og hadde stor grad av autonomi, med 

delegert beslutningsmyndighet over omstillingsprogrammets ressurser. Utvikling av omstillingsplanen 

ble sett i nær sammenheng med kommunens planverk, som også ga en tydelig forankring og mandat til 

omstillingsprogrammet. Programmets forankring i næringslivet blir også betegnet som god. En rekke 
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bedrifter har på ulike måter vært i inngripen med programmet, som tilsagnsmottakere, deltakere på 

nettverksarenaer, etc. Det fremstår som at omstillingsprogrammet har vekket et betydelig engasjement 

i næringslivet. 

1.3 Hovedmål og strategier, resultater og videreføring 

Hovedmålet for regionalt omstillingsarbeidet er å bidra til å skape nye og sikre eksisterende 

arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjon i næringslivet og øke utviklingsevne hos næringsliv og 

kommuner. En utviklingsanalyse sammen med kommuneplanens samfunnsdel lå til grunn for valg av 

satsingsområder og formulering av målsettinger. Man så behov for en helhetlig tilnærming til omstilling 

i Rollag, som i tillegg til næringsutvikling inkluderte stedsutvikling og bolyst. Omstillingsplanen ble 

revidert to ganger underveis i programmet, men man beholdt en bred tilnærming til omstillingsbegrepet 

gjennom hele programmet.   

Programmet formulerte først to overordnede målsettinger, knyttet til nye arbeidsplasser og 

befolkningsutvikling. Man gikk senere bort fra konkrete måltall knyttet til befolkningsutvikling fordi 

det viste seg vanskelig å måle. Ønske om befolkningsvekst ble heller formulert som en målsetting om 

at omstillingsprogrammet skulle bidra til å realisere kommuneplanenes mål om befolkningsvekst. 

Befolkningstall påvirkes av en rekke forhold som i stor grad er utenfor programmets kontroll og derfor 

kan det sies at et tallfestet mål om en bestemt befolkningsutvikling, er lite hensiktsmessig for å 

vurdere et omstillingsprogram.  

 

Arbeidsplassmålet ble oppjustert underveis i programmet etter hvert som bedriftene rapporterte tall 

som viste at man nådde målet om arbeidsplassvekst. Ved programavslutning var arbeidsplassmålet 

fastsatt til 70 nye arbeidsplasser. Det er ingen presis øvelse å kartlegge antall arbeidsplasser som er 

etablert med bidrag fra programmet. Det kan i tillegg bemerkes at måltallet kan betraktes som 

ambisiøst, med tanke på at det totale antall private arbeidsplasser i Rollag ved programstart i 2011, var 

396, i henhold til SSB1. Ved programstart ble for øvrig arbeidsplassmålet satt til 20 nye lønnsomme 

arbeidsplasser innen utgangen av 2014, senere oppjustert til 50 og i 2018 til 70. Til opplysning måler 

omstillingsprogrammene løpende gjennom programperioden brutto skapte arbeidsplasser. Det vil si at 

arbeidsplasser som er skapt tidlig i programperioden kan ha forsvunnet i løpet av de påfølgende årene, 

og dermed på tidspunkt for sluttevalueringen.   

 

Bedriftene har i denne evalueringen rapportert om 42,5 nye årsverk som følge av støtte fra 

programmet, det utgjør 11,2 prosent av den totale sysselsettingen i privat sektor i kommunen.  

Dette vurderer vi som et godt resultat. Det er identifisert fem bedrifter som ikke har svart på 

undersøkelsen som tidligere har rapportert om til sammen 36,5 arbeidsplasser til 

omstillingsprogrammet. Inkluderer man disse er arbeidsplassmålet nådd. Dersom en tar 

utgangspunktet i 42,5 årsverk og det stipuleres at effekten var lik for de andre bedriftene som mottok 

spørreundersøkelsen men ikke har svart, er effekten i form av nye arbeidsplasser på 85 årsverk. 

Arbeidsplassmålet er også nådd ved bruk av en slik metodikk for å måle effekten.  

 

 
1 SSB, tabell 13122. Tallet inkluderer både privat sektor og offentlige eide foretak. Tallet kan derfor i realiteten ligge 
noe lavere.  
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Skapte arbeidsplasser som av bedriftene tilskrives støtte fra programmet ser ut til å være i tråd med 

målsettingen. Antallet er et godt resultat for et omstillingsprogram isolert sett, men også gitt Rollags 

utgangspunkt som en liten kommune, med få bedrifter og tidligere svært avhengig av en enkelt bedrift 

 

Det er bred enighet blant informantene om at omstillingsprogrammet har tilført både nærings- og 

samfunnsliv et engasjement og økt utviklingsaktivitet og optimisme. Det pekes på at betydelige 

kulturendringer har funnet sted blant bedriftene. I sum har omstillingsprogrammet bidratt til det som 

omtales som et mer fremoverlent næringsliv, hvor utviklingsfokuset har kommet på agendaen. Det har 

resultert i konkrete samarbeid mellom bedrifter som tidligere ikke samarbeidet og at arbeidsplasser 

enten har blitt skapt eller sikret som følge av støtte fra omstillingsprogrammet. Flere bedrifter 

forventer også å realisere arbeidsplasser fremover. Kompetansehevingen innebærer en adferdsendring 

for de involverte personene og bedriftene, og denne kan gi ytterligere resultater på sikt. 

Når det gjelder videreføring etter endt omstillingsperiode, er kommunenes intensjon om også i 

fremtiden å påta seg rollen som tilrettelegger for næringsutvikling, men hvordan dette konkret skal 

løses er ikke endelig avklart. Kommunen har imidlertid avsatt 750 000 kr. årlig til næringsarbeid, og 

en stilling til videreføring. Det er i dag et pågående arbeid med Næringsplan for Rollag kommune 

2021-2024, som del av videreføringsarbeidet. Arbeidet bygger videre på anbefalinger gjennom 

forprosjekt «Videreføring etter omstilling». Igangsatte prosesser gir et bilde av Rollag kommune som 

aktiv for å realisere at kommunens funksjon som tilrettelegger for næringslivet, også opprettholdes i 

fremtiden. Kommunens beslutning om eventuell finansiering av utviklingsarbeid er en åpenbar faktor 

for hvordan arbeidet videreføres. Det fremstår som fornuftig å arbeide med ny næringsplan i direkte 

forbindelse med at omstillingsprogrammet avvikles.    
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2. Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål, den praktiske metoden som er benyttet i gjennomfør-

ingen av evalueringen og rapportens oppbygging. 

2.1 Evalueringens formål 

Alle omstillingsområder gjennomfører en evaluering av programmet ved avslutning av omstillingsperi-

oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organisering, 

innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring for nasjonalt kompetansesenter for 

lokalt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Gjennom systematisering av resultater og erfaringer vil 

evalueringen gi innspill til fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen og gi Inno-

vasjon Norge kunnskap som kan anvendes i andre omstillingsprogrammer.  

2.2 Evalueringsmetode 

Dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse til bedrifter som har mottatt bistand gjennom 

omstillingsprogrammet, intervjuer og registerdata er benyttet som metode for datainnhenting. Evaluator 

mottok relevante dokumenter fra omstillingsprogrammet ved oppstart av arbeidet. Følgende dokumenter 

er gjennomgått: 

• Ifo-Institutt for organisasjonsutvikling (2011) Strategisk utviklingsanalyse 

• Oxford Research (2014) Midtveisevaluering av omstillingsprogram i Rollag 

• Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 – april 2014 

• Omstillingsplan 2014-17 

• Omstillingsplan 2018-20 

• Programstatusvurderinger, årlig 2013-19 

• Diverse rapporter fra delprosjekter 

Det ble gjennomført en survey til personer som har deltatt i omstillingsprogrammet. Undersøkelsen ble 

sendt til 93 personer, hvorav 65 responderte (åtte av besvarelse var ufullstendige). Dette gir en svar-

prosent på 70, hvilket vurderes som en god svarprosent for spørreundersøkelsen.  

Evaluator innhentet i tillegg data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører. Totalt ble det gjennomført 

14 intervjuer. Informantene fremgår av tabell 1. 
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Det er innhentet følgende typer registerdata (kilde i parentes): 

• Utvikling i antall arbeidsplasser (SSB) 

• Utvikling i andel arbeidsledige (SSB) 

• Utvikling i befolkningstall (SSB) 

• Pendlingstall (SSB) 

• Utviklingen i verdiskaping (Proff) 

• Antall nyetableringer (Brønnøysundregistrene) 

• Andel virksomheter med positivt driftsresultat (Proff) 

• Differensiering av næringsstruktur (Proff/Enhetsregisteret) 

• Tilsagn fra Innovasjon Norge (Innovasjon Norge) 

• Tilsagn fra Skattefunn (Skattefunn) 

2.3 Leserveiledning 

Rapporten består av tre datakapitler (kapittel 3-5) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 6). 

Informasjonen som presenteres i kapittel 3-5 er innhentet fra datakildene beskrevet over. Data fra int-

ervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de utsagn som 

ble gitt. Kapittel 6 inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogrammets organisering, gjennom-

føring, resultater og måloppnåelse, samt lærdommer fra programmet. 

 

  

Navn Organisasjon og rolle 

Espen Berg Programleder 2015-20 

Viel Heitmann Utvalgsleder omstillingsprogrammet, ordfører 

Dag Lislien Utvalgsleder omstillingsprogrammet 2014-2019, tidligere ordfører og nåværende 
styremedlem i næringsforeningen i Rollag. 

Svein Rostad Utvalgsmedlem, omstillingsprogrammet 

Jonny Holm Utvalgsmedlem, omstillingsprogrammet 

Linda Thuseth COOP ,  tilsagnsmottaker  

Kåre Strysse Strysse Mek,  tilsagnsmottaker 

Knut Bekkjorden Numedal element,  tilsagnsmottaker 

Tor Norbye Bedriftsutvikler i omstillingprogrammet  

Ingar Vaskinn Kongsberg kommune, næringssjef 

Hans Henrik Thune Rådmann, Rollag Kommune 

Anders Wengen Tinkr, prosjektleder videreføring etter omstilling 

Amarjit Sing Viken Fylkeskommune, observatør i omstillingsstyret 

Anne Helgesen Innovasjon Norge, observatør i omstillingsstyret 

Kilde: Oxford Research 
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3. Programmets organisering og forankring 

Rollag kommune søkte omstillingsstatus i juni 2010 og fikk innvilget status som omstillingskommune 

av hovedutvalg for regionalutvikling i Buskerud fylkeskommune i juni 2011. Omstillingsstatusen ble 

gitt for innledende strategi og forankringsfase i tillegg til tre år i gjennomføringsfase, med mulighet for 

forlengelse. Det ble funnet at kriteriene for fortsatt omstillingsstatus også var til stede etter 2014, og 

Rollag fikk dermed innvilget tre nye år som omstillingskommune. Samme år ble det gjennomført 

midtveisevaluering som konkluderte med at omstillingsprogrammet i Rollag hadde vært vellykket og 

at man kunne vise til god resultatoppnåelse2.  

Rollag fikk omstillingsstatus med bakgrunn i nedgangen i antall arbeidsplasser og befolkning de 

foregående ti årene. Flere arbeidsplasser hadde forsvunnet i forbindelse med nedbemanning i 

hjørnestensbedriften Kongsberg Automotive avd. Rollag, samt øvrig tap av arbeidsplasser i både 

næringsliv og offentlig sektor3. Det gis i utgangspunktet omstillingsstatus i tre år med mulighet for tre 

års forlengelse. Omstillingsarbeidet i Rollag skulle dermed opprinnelig avsluttes i 2017, men ble 

forlenget til utgangen av 2020 i forbindelse med at det ble besluttet at driften ved KA Rollag skulle 

avvikles helt i midten av omstillingsperioden.4   Til grunn for beslutningen om videreføring lå et 

rasjonale om at det ikke var hensiktsmessig å avslutte programmet på et tidspunkt hvor andre bedrifter 

potensielt kunne etablere seg i lokalet til KA Rollag. En videreføring av programmet skulle dermed 

sikre at man kunne fortsette et strategisk og systematisk arbeid i en kritisk fase for næringslivet.   

Omstillingsprogrammet ble iverksatt umiddelbart etter vedtak om omstillingsstatus. I samsvar med 

kravene i omstillingsprogrammet, ble det utarbeidet en strategisk mulighetsanalyse som forelå i 

desember 2011. Ifo - Institutt for organisasjonsutvikling var engasjert for å utarbeide denne. 

Omstillingsprogrammet startet opp gjennomføringsfasen fra mars 2012. 

3.1 Programmets organisasjon 

Omstillingsplanen for Rollag ble godkjent av kommunestyret i 2012 og endelig organisering av 

omstillingsarbeidet som programorganisasjon under rådmannen, ble vedtatt kort tid etter. 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet har bestått av prosjekteier, omstillingsutvalg og programled-

er. Kommunestyret som prosjekteier er mottaker av omstillingsmidlene fra fylkeskommunen, og rap-

porterer også tilbake til fylkeskommunen. Videre har kommunestyret ansvar for å vedta 

omstillingsplan og handlingsplan, samt å gi mandat til omstillingsstyret. Styret er blant annet ansvarlig 

for fremdrift og retning i programgjennomføringen, mens programleder har det operative ansvaret for 

gjennomføring.  

Rollag har i all hovedsak beholdt samme organisering gjennom hele omstillingsperioden. Valget om å 

organisere omstillingsprogrammet som en del av kommuneorganisasjonen ble begrunnet i et ønske om 

å bygge varig kompetanse internt i kommunen. 

 
2 Oxford Research (2014) Midtveis-evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 
3 Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 – april 2014 
4 Omstillingsplan for Rollag 2018 – 2020 
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3.1.1 Programledelsen 

Programledelsen har bestått av én fulltidsstilling. Tre ulike personer har innehatt rollen som 

programleder i løpet av programperioden. Den første programlederen sluttet etter 2,5 år i stillingen, på 

et tidspunkt hvor det ennå ikke var vedtatt forlengelse av omstillingsperioden. Det gjorde at man ikke 

kunne engasjerer ny prosjektleder før videreføring var avklart. I en overgangsperiode fungerte derfor 

samfunnsplanlegger ansatt i Rollag kommune i en 30 prosent stilling som programleder, i samarbeid 

med en innleid konsulent som prosjektmedarbeider, med ansvaret for satsningsområdet 

næringsutvikling. Denne konsulenten hadde kjennskap til programmet på forhånd som konsulent i SMB- 

utvikling og kompetanseprogram for handels og servicebedrifter som var blitt gjennomført tidligere i 

programmet. 

Nåværende programleder tiltrådte stillingen i 2015 og har fungert i stillingen frem til i dag. I tillegg ble 

det i 2016 etter utlysing, engasjert en bedriftsutvikler som har jobbet direkte mot bedrifter, i tett 

samarbeid med programleder. Bedriftsutvikleren hadde blant annet bakgrunn som rådgiver i 

Innovasjons Norges SMB-utvikling. Rollen som bedriftsutvikler har vært utført etter timesatser. 

Prosjekteier har vært Rollag kommunestyre, og omstillingsleder har jevnlig rapportert til 

kommunestyret.  

Det er enighet blant informantene om at programlederne har fungert på en god måte gjennom hele 

omstillingsprosessen, og at de har tilført ulike kvaliteter i ulike stadier av programmet. Det fremholdes 

at programlederne har hatt riktig kompetanse til rett tid i ulike faser av omstillingsprogrammet. Det 

trekkes videre frem av noen informanter at det var utfordrende for midlertidig programlederleder og 

fungere innfor en 30-prosent-stilling, men det er likevel ingen informanter som peker på at det skapte 

særskilte utfordringer eller at dette bidro til å svekke programmets gjennomføring i perioden. I 

Programstatusvurderinger for 2014 er det konkludert med at programlederoppgaver ble fordelt og 

ivaretatt på en god måte også i denne perioden.  

3.1.2 Omstillingsutvalg 

Det ble etablert et omstillingsstyre med ordfører som leder, og med fire medlemmer som representerer 

næringslivet i Rollag. Omstillingsstyret har vært organisert som et utvalg under kommunestyret i hele 

perioden. Som nevnt har det ikke vært foretatt substansielle endringer i omstillingsprogrammets 

organisering, men styrets betegnelse ble endret fra omstillingsstyret til omstillingsutvalg etter krav i ny 

kommunelov. Det virker imidlertid ikke som dette har hatt noen praktisk betydning.  

Omstillingsutvalget har hatt ansvar for å utarbeide forslag til omstillingsplanen og handlingsplanen, 

noe informantene peker på at har skjedd i tett dialog med næringslivet. Ellers har omstillingsutvalget 

sørget for gjennomføring av omstillingsprogrammet og disponering av programmets midler. Utvalget 

har informert kommunestyret om omstillingsprogrammet gjennom tertial rapportering, årsrapport til 

kommunestyret og det er videre orientert hovedutvalg for næring, miljø og ressurs ved behov.5 

Videre har Buskerud fylkeskommune (nåværende Viken) og Innovasjon Norge hatt observatørstatus 

med tale- og møterett i omstillingsstyret, slik det normalt gjøres i alle omstillingsområder. I tillegg har 

rådmann hatt observatørstatus. Informanter peker på at det har vært samarbeidet tett og godt med 

rådmann og andre ansatte i kommunens administrasjon.  

 
5 Oxford Research 2014. Midtveis-evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag.  
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Det har vært kontinuitet i rollen som utvalgsleder. Rollag har hatt to ulike ordførere 

omstillingsperioden og følgelig to forskjellige utvalgsledere. Forrige ordfører hadde vervet i perioden 

2011-2019, og ledet omstillingsutvalget i samme periode.  Nåværende ordfører tok over etter 

kommunevalget i 2019.  

Det påpekes av informantene at det har vært mer hyppige utskiftninger i personer som har ivaretatt 

observatørrollen for fylkeskommunen, men ingen av informantene gir uttrykk for at dette har svekket 

fylkeskommunens oppfølging av programmet. Samtidig samarbeider fylkeskommunen med Innovasjon 

Norge, slik at observatørenes rådgiverfunksjon i styret har vært godt ivaretatt. Innovasjon Norges 

observatør har vært den samme fra 2011 og frem til i dag. Informanter som representerer 

omstillingsutvalget, forteller om at Innovasjon Norge har vært en viktig ressurs i sin rådgivende 

funksjon. Når det gjelder deltakere fra næringslivet har det også vært stor kontinuitet i utvalget, men 

med enkelte utskiftninger underveis. En representant fra Næringsforeningen hadde for øvrig i en periode 

observatørstatus i utvalget. Denne rollen ble avsluttet etter initiativ fra næringsforeningen selv, med 

enighet fra begge parter begrunnet i at det var ressurskrevende for næringsforeningen og hadde begrenset 

verdi. Det påpekes at utvalget evnet å opprettholde et godt samarbeid og forankring i næringslivet også 

uten foreningen som observatør.  

I sum må det sies å ha vært god kontinuitet i styresammensetningen, der flere av medlemmene og obs-

ervatører har sittet tilnærmet hele omstillingsperioden. Både nåværende og tidligere utvalgsdeltakere 

beskriver selv at styret har fungert på en god måte, og det støttes også opp av informanter som har hatt 

rolle som observatør i utvalget. Samlet beskrives et velfungerende og engasjert omstillingsstyre, med 

gode diskusjoner. Observatørene fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen har fungert som gode 

rådgivere og aktive ressurser i programgjennomføringen. Dialogen mellom observatørene, omstillings-

utvalget og programledelsen har vært åpen og konstruktiv. 

 

3.1.3 Styringsdokumenter, programstatusvurdering og midtveisevaluering 

I forbindelse med oppstart av omstillingsprogrammet ble det utarbeidet kunnskapsgrunnlag i tråd med 

Innovasjon Norges anbefalte steg i omstillingsprogrammet. Det ble bestilt og utarbeidet en strategisk 

utviklingsanalyse, som ble overlevert i desember 2012. Institutt for organisasjonsutvikling- IFO fikk i 

oppdrag å utarbeide denne. Videre utarbeidet Sintef en forenklet Panda-analyse for Rollag der 

samfunnsmessige virkninger av en nedleggelse av KA Rollag ble beskrevet. Dette viser at en eventuell 

nedleggelse var på agendaen allerede tidlig i omstillingsperioden.  

Samme år ble også Maximite AS engasjert for å utarbeide omstillingsplanen. Planen ble som normalt i 

omstillingsområder utarbeidet med bakgrunn i resultater fra nevnte utviklingsanalyse. Planen ble 

utformet også med bakgrunn i arbeidsmøter i interimsstyret for omstillingsarbeidet og arbeidsseminar 

der representanter fra næringsliv og øvrig samfunnsliv var invitert6. Prosessen i oppstartsfasen av 

omstillingsprogrammet i Rollag blir av informantene beskrevet som bred og inkluderende. Det var også 

viktig at omstillingsplanene bygde videre på en nylig rullering av kommuneplanenes samfunnsdel – en 

prosess som også hadde involvert samfunnsliv i bredt. Det var dermed i liten grad store diskusjoner 

rundt retningen i omstillingsarbeidet, fordi arbeidet da fikk en tydelig sammenheng med kommunens 

 
6 Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 – april 2014 
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øvrige planarbeid. Dette blir av informantene trukket frem som viktig for god forankring av 

omstillingsarbeidet i kommunen.  

Omstillingsplanen har vært revidert og endret på ulike tidspunkter. Den første versjonen gjaldt for årene 

2012-2017. Planen ble revidert i 2014, og det ble vedtatt ny plan gjeldene 2014-2017. Samtidig har det 

vært vedtatt årlige handlingsplaner. Etter forlenget omstillingsperiode ble det utarbeidet ny 

omstillingsplan for 2018-2020. 

Det er blitt gjennomført årlige programstatusvurderinger, med IFO AS som ekstern prosessleder. 

Deltakerne i programstatusvurderingene har i hovedsak vært programleder, styreleder og observatører 

fra Innovasjon Norge og rådmann, i tillegg til nevnte eksterne prosjektressurs. Øvrige styremedlemmer 

har i mindre grad deltatt i programstatusvurderingene. Oxford Research gjennomførte en 

midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i 2014. Evalueringen pekte på gode resultater og lå til 

grunn for beslutningen om videreføring av programmet i tre nye år. Videre trekkes frem at prosessleder 

fra IFO, ovenfor omstillingsprogrammet gjennom den siste PSV-prosessen, pekte på at det har blitt 

arbeidet godt og konsistent med å adressere utviklingsanalysen fra start til slutt i programmet.   

3.2 Budsjett 

Programmet ble gjennomført med et budsjett på ca. 28,3 millioner kroner, hvorav 20,4 millioner kroner 

(72 prosent) var midler overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via fylkeskommunen, 

og ca. 2 millioner kroner (7 prosent) var Buskerud fylkeskommunes egne midler. Inntektene fordelt på 

kilde og år kommer frem av tabell 2 under. Buskerud fylkeskommune har tidligere supplert KMD-

midlene med egne midler til omstillingsprogrammer i fylket, og har samtidig ikke krevd kommunal 

medfinansiering av omstillingsprogrammene. De senere årene er det ikke supplert med slike 

omstillingsmidler fra fylket, samtidig har fylket bidratt i form av tilskudd til spesifikke prosjekter 

(fremkommer i kolonne fem). Kolonnen egne midler er kommunene egen bruk av midler, inkludert 

midler til næringsformål og differensiert arbeidsgiveravgift. Tilsagn fra innovasjon Norge er faktisk 

utbetalte midler og fraviker noe fra vedtatt tilsagnsbeløp som kommer frem i neste tabell.  

Tabell 1: Omstillingsprogrammets inntekter fordelt på kilder. 2011-20. Kroner. 

År Midler fra KMD Buskerud 
fylkeskommune 
midler til 
omstilling 

Egne midler Annen inntekt 
 inkl. tilskudd fra 
fylkeskommunen 

Tilsagn fra 
Innovasjon 
Norge 

Totalt 

2011 2 000 000  -  -  - 115 000 2 115 000 

2012 2 000 000 500 000  -  - 787 500 3 287 500 

2013 2 000 000 500 000  - 57 600  - 2 557 600 

2014 2 000 000 500 000  - 15 000 65 000 2 580 000 

2015 2 371 666 562 500  - 14 523 449 050 3 397 739 

2016 2 071 667  - 897 511 420 200  - 3 389 378 

2017 2 000 000  - 895 000 382 500  - 3 277 500 

2018 2 000 000  - 895 000 -   - 2 895 000 

2019 2 000 000 0 415 000 300 000 50 000 2 765 000 
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2020 2 000 000 0  - 8 761 0 2 008 761 

Sum 20 443 333 2 062 500 3 102 511 1 198 584 1 466 550 28 273 478 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Rollag 

 

 

Omstillingsprogrammet har fått innvilget om lag 1,6 mill. kroner fra Innovasjon Norge, i forbindelse 

med anvendelse av ulike verktøy som er tilgjengelig for omstillingsprogrammer. Dette gjelder blant 

annet utviklingsanalyse, SMB-utvikling, Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen og 

Videreføring av omstillingsarbeidet. Beløpene er tilsagnsbeløp, ikke realisert beløp. Tilsagnene fremgår 

av tabell 3. Omstillingsprogrammet i Rollag har ifølge informantene vært en aktiv bruker av de 

mulighetene som finnes i verktøykassen for omstillingsprogrammer. 

 

 

Tabell 2: Tilsagn fra Innovasjon Norge. Prosjekter, tildelingsår og tilsagnsbeløp. 

Prosjekt/aktivitet År Beløp 

Strategisk utviklingsanalyse  2011 115 000 

Utarbeidelse av styringsdokumenter for omstillingsarbeid 
(omstillingsplan) 

2012 50 000 

Forstudie SMB utvikling 2012 137 500 

Forprosjekt SMB utvikling 2012 400 000 

Kompetanseprogram for handel og servicebedrifter 2012 200 000 

Miljøbru 2014 50 000 

Styreseminar og rullering av omstillingsplanen for Rollag 2014 27 500 

Mulighetsanalyse Industrietablering 2015 108 500 

SMB utviklingsprogram i Rollag kommune 2015 366 250 

Forstudie - Videreføring av omstillingsarbeidet 2019 50 000 

Forstudie - Videreføring av omstillingsarbeidet Del 2 2020 125 000 

Totalt 1 629 750 

Kilde: Innovasjon Norge – listen er basert på vedtak og ikke faktisk utbetalt. Det kan derfor forekomme noen forskjeller. 

 

 

3.3 Programmets forankring 

Omstillingsprogrammet har vært formelt forankret i Rollag kommune ved kommunestyret, som er eier 

av programmet med ansvar for å vedta styringsdokumenter og velge omstillingsutvalg. 

Omstillingsutvalget har på sin side hatt beslutningsmyndighet for programmet. Sittende ordførere har 

som nevnt hatt rollen som leder for utvalget, mens rådmannen har vært observatør i utvalget. Det 

trekkes frem av deltakere i omstillingsutvalget at programleder og utvalgsleder jevnlig har informert 

kommunestyret og relevant kommunalt utvalg på vegne av omstillingsutvalget. Det har i tillegg også 

vært gjennomført arbeidsmøter med kommunestyret.  

Relasjonen mellom omstillingsutvalget og kommunestyret har vært preget av tillitt, noe som trekkes 

frem som en styrke for programmet. Videre beskrives det at personene som representerte kommunen 
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som deltaker og observatør i omstillingsutvalget, gjennom sine roller tok et aktivt eierskap til pro-

grammet.  

Rollag kommune var før omstillingsprogrammet uten eget næringsutviklingsapparat eller 

næringskonsulent/rådgiver, og omstillingsprogrammet har dermed i praksis innehatt en form for rolle 

som kommunens næringsutviklingsapparat.  

Omstillingsprogrammet har vært organisert som en integrert del av kommunens organisasjon og har 

vært fysisk lokalisert til kommunehuset. Omstillingsplaner har også vært sett tett opp imot eksisterende 

planverk, hvor omstillingsplan opprinnelig ble utarbeidet i forlengelsen av en prosess med rullering av 

kommuneplanens samfunnsdel. Dette var en prosess som betegnes som omfattende og å ha involvert 

nærings- og samfunnsliv i bredt.  Fra starten av programmet var det videre klart at man ønsket et 

omstillingsprogram som en integrert del av kommunes virksomhet. Dette betegnes av flere informanter 

som et godt grep, og som har gjort at omstillingsprogrammet var godt forankret både i kommunens 

administrasjon og blant politikere. Det betegnes også som et viktig grep for å legge til rette for omstilling 

som en helhetlig prosess, hvor en så næringsutvikling i sammenheng med det øvrige 

samfunnsutviklingsarbeidet som var viktig i Rollag.  

Omstillingsprogrammet beskrives av informantene også å ha oppnådd en god forankring i næringslivet. 

Blant annet betegnes det som vesentlig at næringslivet var godt representert som deltakere i 

omstillingsutvalget. I en liten kommune har programmet mobilisert et betydelig antall næringsaktører, 

gjennom SMB-utvikling, bruk av bedriftsutvikler, tilskuddsordning og andre bedriftsrettede aktiviteter. 

Til sammen har en rekke bedrifter mottatt bistand fra omstillingsprogrammet, enten i form av 

kompetansehevingstiltak eller økonomisk støtte, eller begge deler.   

Det fremholdes at det innledningsvis i omstillingsarbeidet ble gjort et godt stykke informasjons- og 

forankringsarbeid blant nærings- og samfunnsliv, både gjennom folkemøter og direkte oppsøkende 

kontakt fra programleder til bedrifter i kommunen. Flere informanter forteller om at folkemøter var et 

godt grep som bidro til å gjøre omstillingsarbeidet kjent og mobilisere og skape engasjement i 

befolkningen. Prosjekttilfanget til tilskuddsordningen beskrives også av informantene som godt. I 

Oxford Researchs midtveisevaluering blir det påpekt at det i 2014 ble gitt tilsagn om kun et svært lavt 

beløp totalt sett, og at informantene var samstemte i at tilfanget av prosjektideer hadde vært svært 

begrenset i programmets tredje år. Det er ingen av informantene som representerer omstillingsstyret i 

dag som påpeker at det har vært særskilte utfordringer med å rekruttere bedrifter til deltagelse, men at 

tilfanget av prosjekter i en lang omstillingsperiode likevel kan ha variert noe, uten at det betegnes å ha 

vært opplevd som «prosjekttørke» underveis. Oppfatningen blant informantene, både 

utvalgsmedlemmer, observatører og bedriftene som er intervjuet, er at omstillingsprogrammet lykkes i 

å mobilisere næringslivet. Det ble gjort direkte oppsøkende arbeid både i starten og underveis i 

omstillingsperioden.   

Det regionale perspektivet kom etter hvert også mer på agendaen for omstillingsprogrammet. Det ble 

etablert samarbeid med flere regionale organer, slik som Næringssamarbeidet i Kongsbergregionen og 

Buskerud Næringshage. Det ble videre også etablert samarbeid på kompetanseutviklingssiden med 

Fagskolen Tinius Olsen og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Et mer regionalt blikk ble funnet viktig 

i sammenheng med at det i 2014 ble kjent at KA Rollag skulle avvikles. Det beskrives av informanter 

(som i kraft av rolle) ser programmet mer utenfra, at samarbeid innenfor næringsutvikling mellom 

kommunene i Numedal historisk sett har vært begrenset, og at dette er en utfordring som også i dag gjør 

seg gjeldene. Samtidig beskrives det at Rollag har gjort ulike fremstøt som gjør at kommunen blir 

oppfattet som en fremoverlent aktør på næringsutviklingsfeltet.       
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3.4 Videreføring 

Når det gjelder videreføring etter endt omstillingsperiode, er det en del som ikke er formelt avklart.  Det 

er imidlertid kommunenes intensjon om også i fremtiden å påta seg rollen som tilrettelegger for 

næringsutvikling, men hvordan dette konkret skal løses er ikke endelig avklart. Det er avsatt 750 000 

kr. årlig til næringsarbeid, og en stilling til videreføring. Stillingsinstruksen er ikke konkretisert, hvorvidt 

det blir en egen stilling som næringsutvikler, nærings- og samfunnsutvikler, eller om en slik funksjon 

kan legges til en eksisterende stilling i kommunen, er eksempel på hva som diskuteres. Kommunen har 

dermed tatt grep for at man skal kunne følge opp videreføring på en god måte. 

Videreføring etter omstilling er et konsept som inngår i verktøykassen for omstillingsprogrammer som 

er gjennomført i Rollag. Tinkr var engasjert som prosjektleder for forstudien. Det ble i forbindelse med 

videreføringsprosjektet gjennomført flere workshoper med næringsliv og kommunestyret. Dette 

utviklingsarbeidet beskrives i rapporten, og av informanter, å ha foregått i tett dialog med 

omstillingsutvalget og det lokale næringslivet7.  Rapporten fra Tinkr ble levert i januar 2020 og var oppe 

til behandling i kommunestyret kort tid etter. I rapporten ble det gitt anbefalinger til alternativer for 

veien videre etter endt omstillingsperiode. Rapporten anbefaler blant annet å jobbe videre med å utvikle 

forutsigbare samarbeidsformer mellom næringsliv og offentlig sektor, en næringsnøytral tilnærming til 

utvikling, og arbeide videre med å etablere samarbeidskonstellasjoner også utenfor kommunen. Ifølge 

informantene ga denne utviklingsprosessen viktige innspill til videreføring. Anbefalingene og funn fra 

rapporten legger grunnlaget for hvordan Rollag kommune tenker å organisere næringsarbeidet etter 

omstilling.  

Videre er det per i dag et pågående arbeid med Næringsplan for Rollag kommune 2021-2024, som del 

av videreføringsarbeidet. Næringsplanen bygger videre på anbefalinger i Tinkr-rapporten, og senere 

vedtak som ble gjort i kommunestyret i den forbindelse. Det foreligger nå et utkast som er ute på høring. 

Det er omstillingsprogrammet som startet denne prosessen når programmet var i en avslutningsfase. 

Næringsplanen skal gi retning på næringsarbeidet i Rollag, når omstillingsarbeidet går fra program til 

ordinær kommunal drift.8   

I sum pekes det på som svært positivt at man i Rollag har evnet å se omstillingsarbeidet i sammenheng 

med øvrig planprosesser i kommunen, og at man i forlengelsen har lykkes med å koble øvrig 

samfunnsutvikling tett med næringsutvikling, gjennom omstillingsprogrammet. Flere informanter 

trekker frem at et av de viktigste resultatene av omstillingsprogrammet er at man har skapt en kultur for 

utvikling, og at kommunens rolle som medspiller for næringslivet er styrket. Både kommunen selv og 

næringslivet beskrives som langt mer fremoverlent og løsningsorientert. Også aktører utenfor Rollag 

peker på en endring i Rollag i retning av å være en mer offensiv aktør i nærings- og samfunnsutviklingen. 

Det pekes på at det eksisterer en positivitet og et engasjement å bygge videre på fremover. Kommunen 

er i prosess med å etablere en ny organisering av næringsutviklingsressursene i kommunen, men hvor 

en lander og hva som besluttes er altså ikke helt avgjort. En kjensgjerning er at betydelig midler gjennom 

omstillingsprogrammet nå forsvinner og at videreføring også blir et spørsmål om prioritering av 

ressurser. Man synes å ha styrket kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet, og har som nevnt 

også avsatt årlige midler til formålet i det videre.   

 

 
7 Wengen, A. (2020) Omstillingsprogrammet etter 2020 Rapport fra forstudiet. Tinkr 
8 Rollag kommune. Høring - Næringsplan for Rollag kommune 
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4. Bakgrunn, målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og inn-

retting, og porteføljen av prosjekter.  

4.1 Bakgrunn for omstillingsprogrammet 

Rollag fikk omstillingsstatus med bakgrunn i nedgang i sysselsetning og befolkning over en 

tiårsperiode. En viktig faktor for sysselsettingsnedgang var nedbemanning i hjørnestensbedriften 

Kongsberg Automotive Rollag, samt øvrig tap av arbeidsplasser i næringslivet og offentlige 

arbeidsplasser. I 2018 ble driften ved KA Rollag helt avviklet og omstillingsarbeidet ble i den 

konteksten forlenget til utgangen av 2020. Beslutningen om nedleggelse var tatt allerede i 2014. 

Rollag kommune har dermed hatt omstillingsstatus i perioden 2011-2020.  

I en konsekvensanalyse av nedleggelse av KA Rollag som ble utarbeidet av SINTEF i 2011, oppgis at 

det på tidspunktet var 113 sysselsatte ved KA Rollag, noe som utgjorde 18 prosent av den totale 

sysselsettingen i kommunen. I tillegg ble det beregnet en indirekte virkning av nedleggelse på 17 

arbeidsplasser i kommunen.9  Forventet tap av arbeidsplasser i forbindelse med endelig nedleggelse av 

driften utgjorde dermed en betydelig andel av arbeidsplassene i kommunen.  

Rollag hadde opplevd minkende befolkning og tap av arbeidsplasser frem mot omstillingsstatus. I 2010 

var det 637 arbeidsplasser og om lag 745 yrkesaktive i Rollag.10 Det var videre netto utpendling på 94 

personer i 2010.  

Driften ved KA Rollag ble som nevnt helt avviklet i 2018, noe som har bidratt til færre arbeidsplasser i 

kommunen og høyere utpendling. I 2017 var det 675 sysselsatte i Rollag og i 2020 hadde antall 

sysselsatte sunket med over 10 prosent til 604. Arbeidsledigheten fikk en raskt topp etter nedleggelsen, 

men sank kort tid etter og har i hele omstillingsperioden vært lav, med unntak av senere utvikling i 

forbindelse med Covid19-pandemien. Antall personer som pendler ut av kommunen har økt, noe som 

har bidratt til at en ikke har opplevd betydelig økt ledighet.  

Arbeidsledighet har som kjent økt drastisk i hele landet det siste året i forbindelse med Covid-19. 

Fritidsbeboermarkedet, som både omfatter service og handel, overnatting og servering, er av næringene 

som er rammet hardt og som er en viktig næring i Rollag kommune. Registrerte arbeidsledige i 

kommunen ble mer en doblet mellom november 2019 og november 202011. Det er verdt å merke seg at 

utviklingen i kommunen har vært positiv i omstillingsperioden, frem til nevnte hendelser med stor 

negativ betydning.  

4.2 Målstruktur 

Utviklingsanalysen fra 2011 sammen med målsettinger i kommuneplanen lå til grunn for valg av 

satsingsområder og formulering av målsettinger i omstillingsprogrammet. Fra den første 

omstillingsplanen var det langsiktige målet med omstillingsarbeidet å bidra til økt sysselsetting og 

 
9 Stokka, Bull-Berg, Johansen (2011) Sintef Teknologi og samfunn.  
10 SSB. Yrkesaktive, summen av antall sysselsatte og arbeidsledige. Arbeidsledige er tall fra 2011 da tall for 2010 mangler 
11 SSB tabell 10593. Registrerte arbeidsledige økte fra 1,7 prosent til 3,7 prosent 
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befolkningsutvikling. Dette ønsket man å oppnå gjennom en helhetlig tilnærming til omstilling, hvor 

fokuset ikke var begrenset til direkte næringsrettet støtte, men inkluderte samfunnsutvikling i bredt. 

Dette er i tråd med den såkalte BANK-modellen, hvor bostedskvalitet, arbeidstilbud, næringsstruktur 

og kunnskapsmiljø er bestanddeler og ses i sammenheng.  

Den første versjonen av omstillingsplanene formulerte konkrete målsettinger om å bidra til minst 25 nye 

lønnsomme arbeidsplasser, og bidra til at 10 familier flyttet til Rollag innen utgangen av 2014. Det ble 

senere funnet behov for å gjøre omstillingsplanen mer operativ, og med periodiserte målsettinger. Planen 

ble revidert med bistand fra ekstern prosessleder (IFO) og ble vedtatt av kommunestyret i 2014. 

Satsningsområdene lå fast i ny omstillingsplan, men målsettinger ble revidert.  Omstillingsplanen for 

Rollag (2014-2017) definerte tre innsatsområder:  

• Næringsutvikling  

• Stedsutvikling i Rollag og Veggli 

• Bolyst 

I tillegg ble det senere inkludert et fjerde innsatsområde som følge av beslutningen om å legge ned KA 

Rollag, det ble kaldt «industriutvikling». I de reviderte omstillingsplanene vises det videre til 

kommuneplans målsettinger og at omstillingsarbeidet skal bidra til å realisere kommuneplanenes mål 

om befolkningsvekst. I tabellen under fremkommer de tre satsningsområdene med tilhørende 

resultatmål, slik det er beskrevet i omstillingsplanen.  

Tabell 3: Innsatsområdene i omstillingsprogrammet 

 

Av omstillingsplanen (2012-17) fremgår følgende hovedmålsettinger: 

• Bidra til minst 25 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014  

• Bidra til at 10 familier flytter til Rollag innen utgangen av 2014 

I februar 2014 ble hovedmålsettingene endret til: 

• Bidra til at skapes minst 20 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2014 og 50 innen 

utgangen av 2017 

Innsatsområde Beskrivelse av resultatmål 

A: Næringsutvikling Bidra til å skape 50 nye arbeidsplasser innen utgangen av 2017. Støtte til bedrifter som vil og kan 
utvikle seg. Fokus på støtte til utviklingsprosjekter i forstudie- og forprosjektfase. Bygg og anlegg, 
handel og service, samt mat/grønt reiseliv utpekt som prioriterte sektorer, men også bedrifter i andre 
bransjer skal kunne støttes. Legge til rette for økt kompetanse innen prioriterte områder som gir økt 
profesjonalitet i bedriftsstyrer og ledelse, større utviklingsevne og mer faglig dyktige og kompetente 
virksomheter. Utvikle et mer robust og differensiert næringsliv.   

B: Stedsutvikling i Rollag og 
Veggli 
 

Bevare og videreutvikle tettstedenes funksjoner, gjennom vektlegging av estetikk og økt trivsel i begge 
tettsteder. Økt bolyst gjennom flere møteplasser og bredere aktivitetstilbud. Bedre boligtilbud i form av 
varierte og attraktive boliger tilpasset målgruppenes behov. Økt omsetning i handel og service i Veggli 
gjennom bredere tilbud, flere butikker, samlokalisering av bedrifter i to handelssentre; tyngre handel 
på industriområdet og detaljhandel i sentrum. 

C: Bolyst   
 

Oppnå et fungerende boligmarked med private boligaktører og et variert boligtilbud. Kunne 
dokumentere økning i boligpriser på salg og utleie gjennom omstillingsperioden. Økt boligbygging; 
oppstart av minst fire boliger pr år. Økt bolyst og framtidstro blant innbyggere generelt og ungdom 
spesielt. Økt folketall; netto innflytting og spesielt økning i aldersgruppa 20-40 år. Bedre markedsføring 
og synliggjøring av de boligtilbud og fritidstilbud som finnes. 

Kilde: Omstillingsplanen i Rollag 2014-2016 
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• Bidra til en økning av folketallet over årene 2014-2017 ut fra en prognose på at en ny 

arbeidsplass utgjør en befolkningsvekst på to innbyggere  

 

Som følge av utvidet omstillingsperiode etter 2017, ble omstillingsplanen på nytt revidert. Den siste 

omstillingsplanen ble kalt Rollag 2020, og har vært gjeldene for 2018-2020. Det legges en helhetlig 

tilnærming til omstilling til grunn for arbeidet også i denne omgangen, hvor det pekes på behov for å se 

bostedsattraktivitet og næringsattraktivitet i sammenheng. Planen viser til at en skal fortsette arbeidet 

med å legge til rette for vekst og utvikling og samtidig arbeide for å etablere bærekraftige strukturer for 

at omstillingsarbeidet kan videreføres etter omstillingsprogrammets slutt. Det påpekes av informanter 

at revidering av planene ikke representerte en egentlig retningsendring på omstillingsarbeidet, men 

heller forsøk på å strukturere og konkretisere arbeidet.  

 

Omstillingsplanen for 2018-2020 har følgende fem innsatsområder: 

• Styrking og vekst i enkeltbedrifter; 

• Samarbeide og gjøre ting på nye måter for å møte framtidens konkurransesituasjon; 

• Identifisere og videreutvikle ettermarkedet på fjellet; 

• Utvikle attraktivitet og Rollag kommune som opplevelsesarena; og 

• Næringsvennlig kommune. 

Av omstillingsplanen (2018-20) fremgår følgende hovedmålsettinger: 

• bidra til at det skapes ytterlige 22 årsverk, som vil resultere i, 

• måloppnåelse av omstillingsprogrammet hovedmål for hele omstillingsperioden på totalt 70 nye 

årsverk. 

 

4.2.1 Programstatusvurderinger og midtveisevaluering 

Det er gjennomført årlige programstatusvurderinger i regi av Innovasjon Norge. 

Programstatusvurderinger er et av Innovasjon Norges verktøy for omstillingsprogrammer og IN har 

ansvar for at disse gjennomføres i samtlige omstillingsprogrammer.  I slike vurderinger fokuseres det 

på mulige forbedringspunkter i leveransen av programmet. Vurderingsteamet har bestått av 

omstillingsleder, utvalgsleder, observatører (BKF, Rådmann, IN) og ekstern prosesskonsulent.  I 2013 

løftet programstatusvurderingen frem behovet for å definere målbare mål i handlingsplanene og 

periodiserer arbeidsplassmålet, og dette var igjen blant temaene i 2014. Det gjorde seg utslag i 

revidering av omstillingsplanen. På tidspunktet for PSV i 2014 var det kjent at KA Rollag skulle 

avvikles, og det ble som konsekvens trukket frem viktigheten av et økt regionalt perspektiv i 

omstillingsprogrammet, og behov for å satse på kompetanseutvikling fremover.  Både i 2016 og 2017 

blir det anbefalt å etablere et revidert system for rapportering av arbeidsplasser og samtidig jobbe 

videre med metodikk for rapportering av arbeidsplasser som er skapt og sikret som følge av 

omstillingsprogrammet. I 2018 ble det blant annet påpekt behov for en nærmere oppføling av 

nyetableringer, knoppskytinger og samarbeidsprosjekt, og en nærmere oppfølging av bedrifter for å 

legge til rette for forstudier og hindre «prosjekttørke». Programleder har informert om at kommunen i 

utgangspunktet ikke delte bekymringen om «prosjekttørke» med bakgrunn i at næringslivet i stor grad 

gjennomførte forstudier på egenhånd. Det har vært et relativt jevnt antall prosjekter igjennom 

omstillingsperioden som kan tyde på at det ikke var betydelig prosjekttørke i programmet. Fra 2018 av 



Evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 

21 

virker det også å være økt søkelys på videreføring etter endt omstillingsprogram, blant annet gjennom 

iverksetting av Næringsvennlig region og i 2019 iverksetting av Forstudie videreføring.  Det påpekes 

av programleder at ekstern prosessleder har vært svært positiv til omstillingsprogrammet og utrykt at 

omstillingsprogrammet har vært drevet på en god måte. Informanter peker også på at PSV prosessene 

ble opplevd som nyttige.       

Oxford Researchs midtveisevaluering ga en positiv vurdering av programmet, og påpekte blant annet 

at omstillingsprogrammet i Rollag var en vellykket virkemiddelsatsing og at gjennomføringen av 

programmet var solid. Videre peker evalueringen på at programmet kunne vise til god 

resultatoppnåelse. Det ble anbefalt å prioritere innsatsen rettet mot næringsutvikling ovenfor de andre 

to innsatsområdene.     

4.3 Omstillingsprogrammets innretting 

Omstillingsprogrammet i Rollag er gjennomført i tråd med Innovasjon Norges anbefalinger til 

omstillingsprosesser. Gjennom programperioden har man arbeidet etter en faseinndeling bestående av 

avklaringsfase, strategi og forankringsfase, gjennomføringsfase, og en avsluttende fase hvor det er tatt 

i bruk verktøy som skal bidra inn i arbeidet med å opprettholde omstillingsarbeid etter endt 

omstillingsprogram. Blant Innovasjon Norges verktøy er enkelte obligatoriske planverktøy, mens 

andre er frivillige å bruke. I Rollag ble det tidlig avklart at en ønsket å følge et standard 

arbeidsopplegg for regional omstilling, gjennom å ta i bruk de ressurser og metoder som er utviklet for 

omstillingsarbeid. Dette var en tilnærming som i stor grad synes å ha blitt fulgt gjennom hele 

omstillingsperioden. Av flere informanter blir det påpekt at man ikke så behovet for å finne opp 

«kruttet på nytt», slik det formuleres, men heller ønsket å bygge på etablerte verktøy. Da er det dels et 

unntak at man i Rollag valgte å engasjere en egen bedriftsutvikler på timebasis. Dette var basert på et 

ønske fra bedriftene om en ressurs som var bedriftsindividuelt tilpasset. Denne personen synes å ha 

fått en viktig rolle i omstillingsarbeidet fra 2016 og utover.  

Aktivitetene i omstillingsprogrammet i Rollag kan grovt sett deles inn i tre hovedelementer: (i) søkbar 

tilskuddordning til bedrifter (til forstudie og forprosjekt), (ii) tilretteleggende prosjekter og (iii) 

bedriftsutvikler. I tillegg ble det tidlig i programmet gjennomført ulike forstudier for å avdekke behov 

i næringslivet og mulige tiltak for å imøtekomme disse. Eksempelvis forstudie SMB-utvikling for å 

kartlegge vekstpotensial og satsningsviljen til virksomhetene i kommunen, forstudie for Grønt reiseliv 

(senere også forprosjekt). I forlengelse ble det også gjennomført Kompetanseprogram for handels- og 

servicenæringen og Mulighetsanalyse for Industrietablering.12 Det er også gjennomført en revidert 

handelsanalyse i 2020. Videre ble det arrangert ulike møteplasser for befolkning og næringslivet med 

mål om å skape tilslutning og bygge nettverk for bedrifter. Det ble også utover i programmet 

gjennomført en rekke ulike utviklingsprosjekter og forstudier.13  

 
12 Omstillingsprogrammet (2012) Omstilling og nyskaping rapport for 2012 
13 Her kan nevnes en rekke tiltak. Blant annet; Forstudie faghandelssenter, Fritidsbeboerundersøkelse 2018, 
Mulighetsstudie for Numedalsbanen 2018,  Forstudie Vegglifjell som sykkeldestinasjon 2018 
Styrekurskompetanse, Forstudie Vegglifjell som sykkeldestinasjon 2018, Styrekurskompetanse (x 2), etc. 
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I delkapitlene under beskrives de mest sentrale aktivitetene i omstillingsprogrammet nærmere. Det 

fremholdes av omstillingsprogrammet at man helt fra starten har prioritert arbeid med bedriftsutvikling 

og kompetanseheving høyt.14  

Fordelingen av midlene på omstillingsprogrammets ulike hovedaktiviteter fremkommer i tabellen under. 

Fordeling av midlene var følgende:  

Tabell 4: Fordeling av midler på hovedaktiviteter. Antall prosjekter, samlet beløp og andel. 

 

4.3.1 Søkbar tilskuddsordning for bedrifter fra Rollag 

Omstillingsprogrammet i Rollag har tilbudt søkbare midler til forstudie og forprosjekt. Midlene har 

hatt som formål og stimulere til utvikling og skape sysselsettingseffekter, og sikre eksisterende 

arbeidsplasser.15 Omstillingsprogrammet ga tilskudd til 73 bedrifter, med et totalt tilsagnsbeløp på om 

lag 9 millioner kroner. Tabellen under viser fordelingen av tilsagn til bedrifter, fordelt på antall og 

samlet tildelt beløp per år. Tilsagnsbeløpene varierte fra 10 000,- kroner til 450 000,- kroner, med et 

gjennomsnitt på 123 947,- kroner.  

Tabell 5: Tilsagn fra tilskuddsordningen per år. Antall og beløp. 

 

 
14 Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 – april 2014 
15 Omstillingsprogrammet i Rollag. Årsrapport 2018 

Budsjettpost Antall prosjekter Samlet beløp Andel 

Administrasjon av omstillingsarbeidet - 8 926 641 31,6 

Søkbar tilskuddsordning 73 9 048 185 32,0 

Tilretteleggene prosjekter 25 6 263 021 22,2 

Bedriftsrådgiver 44 2 878 018 10,2 

Øvrig - 1 157 614 4,1 

Totalt 142 28 273 478 100 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Rollag 

Årstall Antall tilsagn til bedrifter Samlet beløp for året 

2011 0  

2012 5 765 000 

2013 5 950 000 

2014 5 780 000 

2015 10 1 280 975 

2016 6 610 750 

2017 10 1 188 200 

2018 11 1 399 675 

2019 10 910 125 

2020 11 1 163 460 

Totalt 73 kr 9 048 185 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Rollag 
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De seks bedriftene som mottok størst samlet tilsagnsbeløp, fremkommer i tabellen under. Til sammen 

mottok disse seks bedriftene 43 prosent av de søkbare midlene. Antall tilsagn og samlet tilsagnsbeløp 

kommer også frem av tabellen under. tallene er vedtak om tilsagn og ikke faktisk realisert beløp. 

Tabell 6: Største tilsagnsmottakere. Antall og beløp. 

 

I intervjuene betegnes tilfanget av søknader i sum å ha vært bra gjennom hele omstillingsperioden. Det 

blir i imidlertid påpekt av enkelte, at en periodevis også har opplevd noe lavere søknadstilfang og 

følgelig færre støttede prosjekter. Det blir også påpekt i PSV både i 2014 og 2018 at det er viktig å 

opprettholde trykk i dialogen med næringslivet for å unngå prosjekttørke. Omstillingsprogrammet har 

ifølge informantene tatt en aktiv rolle får å rekruttere bedrifter med egnede utviklingsprosjekter.  

4.3.2 SMB-utvikling 

Omstillingsprogrammet har gjennomført konseptet SMB-utvikling to ganger, der deltakende bedrifter 

mottar bistand til å identifisere og følge opp utviklingsidéer i egen bedrift. Forstudie og forprosjekt ble 

første gang gjennomført i perioden 2012-2013, med tre eksterne prosjektressurser som bidragsytere. 

Disse personene var engasjert gjennom Innovasjon Norges gruppe av bedriftsrådgivere. Prosjektet ble 

støttet av Innovasjon Norge med 537 500,- kroner.  

Utvelging og mobilisering av bedrifter ble foretatt i samarbeid mellom omstillingsprogrammet og 

Innovasjon Norges representanter. I forstudien deltok 27 bedrifter, som ble vurdert til å være et høyt 

antall bedrifter, gitt næringslivets størrelse i Rollag. I forlengelsen av forstudien ble det senere iverksatt 

forprosjekt SMB utvikling og Kompetanseprogram for handels- og servicebedrifter.  

Det var 11 bedrifter som gikk videre til forprosjektfasen i SMB-utvikling. Av disse var det senere en 

deltaker som trakk seg. Også dette vurderes som et høyt antall bedrifter og flere av utviklingsprosjektene 

ledet videre til tilskudd gjennom den søknadsbaserte ordningen. Omstillingsprogrammet peker på at 

SMB-utvikling både bidro til nyetableringer og 13 skapte arbeidsplasser innen midten av 201416. For 

øvrig er det verdt å nevne at kompetansehevingstiltak, slik SMB-utvikling representerer, også må ses 

som et steg i en langsiktig utviklings- og endringsprosess. Når bedrifter tilføres kompetanse, kan 

resultater tenkes å manifesteres lenge etter tiltaket er gjennomført.  

I forlengelsen av SMB-utvikling forstudie, ble det gjennomført Kompetanseprogram for handels- og 

servicenæringen Dette prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge med 200 000 kr. 13 bedrifter ble tatt 

med i programmet hvorav 12 bedrifter gjennomførte. 

 
16 Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 – april 2014 

Bedrift Antall tilsagn Samlet beløp 

Rollag Næringsforening 6 1 023 000 

Numedal Element 4 850 000 

Idrettskolen 5 606 300 

Matopplevelser 8 555 000 

Lende Hytter 2 450 430 

Veggli Handel 2 410 200 

Øvrige bedrifter 67 5 153 255 

Totalt 94 kr 9 048 185 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Rollag - Tallene er basert på vedtak og ikke faktisk utbetalt. Det kan være noe forskjeller. 
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Det ble senere i programmet gjennomført en ny runde med SMB-utvikling, som ble tilført 366 250 kr. i 

eksterne midler fra Innovasjon Norge. Dette ble gjennomført i 2016. Gjennom forstudien ble det 

identifisert ni bedrifter som gikk videre i deltakelse i forprosjekt, og det ble i tillegg gjennomført et eget 

prosjekt for Idrettskolen Numedal Folkehøyskole. PWC var engasjert som ekstern prosjektleder.   

Omstillingsprogrammet gjennomførte også andre bedriftsrettede tiltak. Det ble gjennomført møter med 

enkeltbedrifter, det er etablert ulike møteplasser for næringslivet og det er gjennomført PLP-kurs i 

omstillingsorganisasjonen, samt PLP-kurs for deltakere fra næringslivet.  

4.3.3 Tilretteleggende prosjekter 

Omstillingsmidler kan i tillegg til å finansiere prosjekter i næringslivet benyttes til tilretteleggende 

prosjekter i kommunene. Dette kan være knyttet til utvikling av infrastruktur eller andre 

samfunnsoppgaver, gitt at tiltaket har betydning for næringslivet i området17.  Som del av aktivitetene 

under omstillingsplanens satsning på stedsutvikling og bolyst, er det gjennomført ulike prosjekter som 

faller inn under dette begrepet og som omstillingsprogrammet har vært med å initiere og støtte opp 

om.   

Omstillingsorganisasjonen har vært en pådriver og tilrettelegger, blant annet gjennom å iverksette 

analyser som har utgjort et viktig kunnskapsgrunnlag for å realisere de ulike bo- og 

stedsutviklingstiltakene. Informanter peker på at det var viktig for omstillingsprogrammet å ta rollen 

med å identifisere behov og spille opp initiativ, men at selve gjennomføring av mange av tiltakene ble 

ansett å være ordinære kommunal oppgave som kommunen dermed måtte ta hånd om selv.  Det blir 

opplyst om at omstillingsprogrammet i den forbindelse hadde en bevissthet på å ikke ta 

prosjektlederrollen i slike utviklingsprosjekter, begrunnet i at omstillingsmidler er ekstraordinære 

midler som ikke skal benyttes til ordinær kommunal oppgaveutførelse.    

Med grunnlag i utviklingsanalysen ble det avdekket flere forhold som gjorde at det ble iverksatt 

prosjekter. Blant annet ble det avdekket at det sto dårlig til med boligmassen i kommunen og at det var 

mangel på egnende boliger for unge- og barnefamilier.  Dette resulterte i revisjon av kommunens 

boligplan. Gjennom omstillingsprogrammet stimulerte man samtidig private aktører til å ta del i 

utvikling av boligmassen.  

Gjennom handelsanalysen ble det avdekket betydelig handelslekkasje og uforløst potensial for 

omsetning blant hytteeier. Det resulterte i satsning på stedsutvikling i Rollag og Veggli. Utvikling av 

tettsteder har gitt resultater i form av estetiske oppgraderinger og forskjønnende tiltak. Slik det 

påpekes i revidert handelsanalyse fra 2020, har det i omstillingsperioden vært store endringer. Blant 

annet er det etablert et mini- kjøpesenter og etablering av miljøgater både i Rollag og Veggli, samt 

etablert aktivitetspark i Veggli. Videre ble det arbeidet med å utvikle et faghandlesenter som resulterte 

i nye lokaler for en byggevareforetning. Omstillingsprogrammet tok initiativ til å opprette 

velforeninger som fungerer som samarbeidspartner med kommune og omstillingsprogrammet. 

Etableringen av mini-kjøpesenter og byggevarehandel beskrives som betydningsfulle tiltak for 

utvikling av handelsnæringen i kommunen. Flere butikker som etablerte seg i de nye lokalene 

opplevde betydelig omsetningsvekst, noe som ga flere nye arbeidsplasser i kommunen. Dette sammen 

med regulering av arealer til handel og påfølgende etableringer har gitt økt «stoppeffekt». 

Handelsanalysen fra 2020 peker på at man har lykkes i å øke omsetningen både blant kommunens 

 
17 Innovasjon Norge Omstilling i praksis. 
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egne innbyggere og blant de som ferierer i Rollag.  Samtidig peker den også på at det fortsatt er et 

udekket omsetningsgrunnlag og dermed et potensial for videre vekst i handelsnæringen.  

En prosess som trekkes frem som vellykket fra flere informanter, er omstillingsprogrammet initiativ 

og bidrag til etableringen av bedriftsnettverket STIM, innenfor bygg og anleggssektoren. Både 

programleder og bedriftsutvikler bisto i rådgivning og tilrettelegging.  Det ble blant annet dekket 

kompetansetiltak og bistått i å søke IN, etc. Prosessen startet med frokostmøter hvor en diskuterte hva 

de gamle KA Rollag lokalene kunne benyttes til, som videre utviklet seg til samarbeid med flere 

bedrifter, og samarbeid om etablering av ny bedrift. Tanken bak nettverket var å skape synergi og løfte 

aktørene til å møte fremtidens behov, i tråd med en næringsklyngetankegang. Av en informant som 

representerer en av bedriftene i nettverket fremholdes at nettverket og bedriftsetableringer ikke hadde 

vært realisert uten omstillingsprogrammet. Det pekes videre på at arbeidet har skapt entusiasme blant 

bedriftseiere og bevist at det er mulig å få til noe lokalt, slik det formuleres.    

4.3.4  Bedriftsutvikler 

Omstillingsprogrammet i Rollag valgte å engasjere en egen bedriftsutvikler på timebasis. Dette var 

basert på et ønske fra bedriftene i kommunen om en ressurs som var mer bedriftsindividuelt tilpasset 

enn hva tilfellet er i mer strukturerte og flerbedriftsrettede programmer, slik som SMB -utvikling. 

Ambisjonen med bedriftsutvikler var videre at det også skulle utgjøre en uformell resurs som 

samtalepartner for bedriftene og bidra med innspill til utviklingsarbeid i bedriftene. Oppdraget ble lyst 

ut på anbud, og man lykkes med å engasjere en ressurs som beskrives å ha god kompetanse gjennom 

lang erfaring fra bedriftsutvikling i små- og mellomstore bedrifter, og som gründer fra næringslivet.  

Bedriftsutvikler synes å ha fått en særlig sentral posisjon og utgjorde en viktig bestanddel i den direkte 

bedriftsrettede innsatsen fra 2016 og utover. Omstillingsleder hadde ansvaret for å løfte fram bedrifter 

som var identifisert til å ha behov for en slik støtte, men omstillingsutvalget valgte også å gi 

bedriftsutvikler en relativ autonom rolle. Bedriftsutvikler fikk dermed mandat til å følge opp bedrifter 

som han selv mente passet, i dialog med omstillingsleder. I tillegg ble bedriftsutvikler også gitt 

oppdrag fra omstillingsleder. Bedriftsutvikler var et tilbud som var tilgjengelig for alle bedrifter som 

ønsket det. 

Det trekkes også frem at det var viktig å ha en ha relativ lav terskel for å inkludere bedrifter. Denne 

rådgivningen ble levert både til mer etablerte bedrifter og til oppstarts- og gründervirksomheter. 

Rådgivningen har følgelig spent bredt fra mindre til mer omfattende prosesser. Antall bedrifter som 

har mottatt denne støtten er 44.  Bedriftsutvikler har også bidratt med rådgivning i forbindelse med 

bedriftssamarbeid, slik som STIM-nettverket og var tilgjengelig for andre møteplasser slik som 

Matopplevelser og for Næringsforeningen i tillegg til å ha bidratt med kurs i styrekompetanse.  

Utlysningsdokumentet var styrende for rollen til bedriftsutvikler, men det pekes også på at rollen ble 

utviklet underveis i tett samarbeid med omstillingsleder, og det har også vært tett samarbeid og dialog 

med omstillingsutvalget og kommuneledelsen om oppdraget. Bedriftsutvikleren har bistått bedrifter 

både som en samtalepartner, med generell rådgivning og for å tilrettelegge for strukturerte 

strategiprosesser i bedriftene. Det pekes på at bedriftsutvikler kunne gå relativt detaljert til verks for 

eksempel for å se hvilke grep som kunne tas for å bedre lønnsomheten, rådgivning i forbindelse med 

investeringer og hvordan bedriftene kunne strukturere utviklingsarbeidet. Både informanter som 

representerer omstillingsorganisasjonen og bedrifter som har mottatt bistand fra bedriftsutvikler viser 

til bedriftsutvikler som en vellykket satsning i programmet. Det er også gitt tilbakemelding fra 
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næringslivet til omstillingsorganisasjonen at rollen har vært viktig, og det beskrives av en informant 

som «rett person, på rett plass til rett tid».  
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5. Utvikling og resultater 

I dette kapittelet beskrives faktisk utvikling i næringslivet i kommunen, resultater og måloppnåelse i 

omstillingsprogrammet og næringslivets utviklingsevne.  

5.1 Faktisk utvikling i kommunen 

Befolkningen i Rollag ble redusert fra 1484 1. januar 2004 til 1394 1. januar 2020, en nedgang på 90 

personer og 6 prosent. Befolkningsutviklingen har vært noe ujevn i denne perioden, men har stabilisert 

seg etter omstillingsperioden startet opp i 2011. Fra 2004 til 2010 ble befolkningen i Rollag redusert 

med 94 personer og 6,33 prosent. Etter at omstillingsprogrammet startet opp, snudde etter hvert en 

negativ befolkningsutvikling til en positiv oppgang. Fra 2013, når omstillingsprogrammet var etablert 

og i full drift og frem til 2018, økte befolkningen med nesten 60 personer (4,3 prosent). Fra 2018 har 

man etter perioden med positiv utvikling sett en svak negativ befolkningsutvikling, noe som må ses i 

sammenheng med at det forsvant et stort antall arbeidsplasser fra kommunen i 2018.  

Figur 1: Befolkningsutvikling i Rollag. 2004-20, per 1. januar. 

 

Figur 2 viser registrert arbeidsledighet i Rollag (i prosent), blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 

2004-20 (november). Arbeidsledigheten i Rollag har vært relativt lav i hele perioden, men økte med 

hele 2,2 % fra 2007 til 2009. Som kjent opplevde man i 2008 en global finanskrise som også kan ha 

påvirket bedrifter i Rollag. Fra 2010 til 2017 var arbeidsledigheten stabilt lav med et gjennomsnitt på 

0,95 %. Arbeidsledigheten økte likevel til 3,4 % i 2018 da hjørnesteinsbedriften KA Rollag ble avviklet 

i utgangen av 2017, men gikk relativt raskt ned i takt med at antall som pendlet ut av kommunen økte. 

I november 2020 hadde arbeidsledigheten doblet seg fra året før, noe som må ses i sammenheng med at 

den globale Coved19-pandemien rammet. Nedstengingen har naturligvis påvirket kommuner hvor 

fritidsbeboere er en viktig næring.   
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Figur 2: Registrert arbeidsledighet i Rollag per år. 2004-20 (i prosent). 

 

Figur 3 viser sysselsettingsutviklingen i Rollag i tidsrommet 2008-20. Sysselsettingstallene er basert på 

arbeidssted (ikke bosted). I 2008 var det 671 sysselsatte (arbeidsplasser) i Rollag, mens det i 2019 var 

591, en nedgang på 80 sysselsatte (11,92 prosent). I omstillingsperioden fra 2011 til 2019 sank antall 

arbeidsplasser i kommunen fra 635 til 591, som er en nedgang på 44 arbeidsplasser (6,93 prosent). Antall 

arbeidsplasser i 2019 var godt under toppåret 2016, da antall sysselsatte med arbeidssted i Rollag var 

675. Den store reduksjonen i antall sysselsatte fra 2017 til 2019 må ses i sammenheng med nedleggelsen 

av KA Rollag.  Det er interessant å merke seg er at antall arbeidsplasser økte med 14 fra 2019 til 2020.   

Figur 3: Antall sysselsatte med arbeidssted Rollag per år. 2004-20. 

 

 

Kilde: SSB 

2,5

2,0

1,5

0,6

1,8

2,8

1,4

0,8

1,1

0,7

1,0

0,7
0,6

1,1

3,4

1,7

3,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

Kilde: SSB 

671

621

637

635

611

642

634

667

675

663

604

591

605

540

560

580

600

620

640

660

680

700

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



Evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 

29 

Figur 4 viser omfanget av pendlingen i Rollag i perioden 2004-19. Innpendling er andelen som har 

arbeidssted i Rollag og bosted utenfor regionen av det totale antallet sysselsatte med arbeidssted i Rollag.   

Utpendling er andelen som har arbeidssted utenfor Rollag og bosted i regionen av det totale antallet 

sysselsatte med arbeidssted i Rollag. Hovedbildet er at Rollag har en betydelig utpendling, og at denne 

har økt fra 37 % til 45 % i perioden 2008-19. Muligheten for utpendling innebærer en robusthet for 

kommunen, i den forstand at eventuelle arbeidsledige kan absorberes i et større arbeidsmarked. Samtidig 

er det et antall personer som pendler inn i kommunen. Nettopendlingen har i omstillingsperioden ligget 

mellom -6 % og -21 %. Det foreligger ikke tall for innpendling for 2020, men kun for antallet som 

pendler ut. I 2020 pendlet 248 personer ut av kommunen, sammenlignet med 261 året før. Utpendlingen 

hadde dermed sunket samtidig som det var en liten økning i antall arbeidsplasser i Rollag i 2020.  

Figur 4: Innpendling, utpendling og netto innpendling for Rollag per år. 2008-19. 

 

Figur 5 viser samlet verdiskaping for bedriftene i Rollag i perioden 2011 til 2019. Verdiskapning 

kalkuleres ved å summere lønnskostnader og driftsresultat for alle bedrifter som er registrert i regionen. 

Dersom én eller flere bedrifter går med underskudd kan den samlede verdiskapningen bli negativ. 

Underavdelinger er ikke inkludert i beregningen. Figuren viser en betydelig økning i verdiskaping siden 

oppstarten av omstillingsprogrammet i 2011. 

 

Kilde: SSB 

22%
26%

24%

37% 36% 45%

-15%
-10% -21%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Innpendling Utpendling Nettopendling



Evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 

30 

Figur 5: Samlet verdiskapning i Rollag per år. 2011-19. Tall i tusen kroner.  

 

Soliditeten i bedriftsporteføljen er et element i robustheten til næringslivet i en kommune eller region, 

og en indikator på soliditet er andel bedrifter med positivt driftsresultat. Data for perioden 2010 til 2019 

fremgår av figur 6. For perioden fra 2010 til 2013 var det en nedadgående trend, fra 73 prosent i 2010 

til 61,7 prosent i 2013. Trenden fra 2014 til 2019 er mer stabil, sett bort ifra 2015 hvor andelen bedrifter 

med positivt driftsresultat var på 70,4 prosent.   
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Figur 6: Andel bedrifter med positivt driftsresultat i Rollag per år. 2010-19. 

 

Dersom man benytter Herfindahl/Hirschmann-indeksen som en indikator for å vurdere 

næringsdifferensiering har Rollag et moderat differensiert næringsliv. Figur 7 presenterer en 

Herfindahl/Hirschmann-indeks (HHI) for næringsstrukturen i kommunen. Framgangsmåten innebærer 

å kalkulere prosentandelen av samlet lønnskostnader de ulike hovednæringene etter NACE-

klassifikasjonen, kvadrere disse og summere dem. Skalaen kan variere fra 0 til 10 000, hvor 0 indikerer 

fullstendig dispersjon på de ulike næringene, og 10 000 indikerer at alle bedriftene tilhører samme 

næring. En HHI på under 1500 regnes vanligvis for å innebære lav konsentrasjon, mellom 1500 og 2500 

for å være moderat og over 2500 regnes som høy konsentrasjon. Rollags HHI-verdi for 2019 er 1789, 

som altså indikerer moderat konsentrasjon i næringsstruktur. Det er imidlertid viktig å merke seg at for 

eksempel et selskap som driver hyttebygging, et som driver overnatting og en butikk som selger 

matvarer havner i ulike næringskategorier (NACE), men likevel kan sies å være en del av det samme 

næringsmessige økosystemet. Omsetting i alle disse er avhengig av Rollag som besøksdestinasjon, og 

informantene fremholder gjennom intervjuene at næringslivet i Rollag fremdeles i stor grad er sentrert 

rundt Rollag som hyttekommune.   
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Figur 7: Herfindahl/Hirschmann-indeks for hovednæringer i Rollag. 2010-19. 

 

5.2 Resultater av omstillingsprogrammet 

Det er gjennomført spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt støtte fra omstillingsprogrammet. 

Disse dataene utgjør et viktig grunnlag for å vurdere resultater av omstillingsprogrammet. 

Undersøkelsen er både sendt bedrifter som har mottatt finansiell støtte gjennom den søkbare ordningen 

og rådgivende støtte gjennom SMB-utvikling, bedriftsrådgiver etc. Vi omtaler dette videre med 

samlebetegnelsen «bistand fra» omstillingsprogrammet.  

I spørreundersøkelsen ble det undersøkt om det aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt 

realisert uten støtten (figur 8). Dette omhandler satsingens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den 

offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige 

virkemidler for næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 62 

respondenter som har svart på undersøkelsen, svarer 22 at prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten 

støtten fra programmet og 23 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av støtten. 

Totalt 45 av 62 respondenter (72 prosent) svarer dermed at støtten var viktig for at prosjektene ble 

iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som høy.  
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Figur 8: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er realisert (figur 9). Av 61 

respondenter svarer 38 at effektene i hovedsak er realisert, mens 11 forventer at effektene inntreffer 

senere. Totalt 49 av 61 respondenter (80 prosent) av respondentene gir dermed uttrykk for at deres eget 

prosjekt er gjennomført som planlagt, og har eller vil medføre de effektene som var ønsket og forventet.  

Figur 9: Realisering av effekter 

 

Respondentene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde medført ulike typer effekter for 

virksomheten (figur 10). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor grad» eller «i 

noen grad», ser man at effekten har vært størst for «styrket produksjon-/tjenesteutvikling» (66 prosent), 

«forbedret produkter/tjenester» (64 prosent) samt «nye produkter/tjenester» og «økt lønnsomhet» (63 

prosent). 

Det er også viktig å merke seg støtten har hatt betydning for en del andre sentrale i bedriftene. Den har 

både hatt vesentlig betydning for å styrke overlevelsesevnen (60 prosent), å styrke konkurranseevnen 

(58 prosent) og å øke kompetansen om innovasjon (58 prosent). 
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Figur 10: Effekten av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene (prosent) 

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet (figur 11). 83 prosent av re-

spondentene mener at programmet i stor eller noen grad totalt sett var et godt tiltak for kommunen, 

hvorav 59 prosent i stor grad. Tilsvarende mener 62 prosent at programmet i stor eller noen grad har 

gjort kommunen mer attraktiv som et sted å bosette seg, hvorav 32 prosent i stor grad.   

Figur 11: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

5.3 Rapportert sysselsetting 

Som del av evalueringsarbeidet er det innhentet data for hvor mange nye arbeidsplasser støtten fra 

omstillingsprogrammet har bidratt til å realisere. Spørreundersøkelsen omfatter bedrifter som har fått 

ulike former for bistand fra omstillingsprogrammet. Hva slags type støtte det er gitt, varierer mellom de 

enkelte bedriftene. For noen er støtten avgrenset til rådgivningsstøtte, eller deltakelse på SMB-utvikling, 

mens andre har fått økonomisk tilskudd. De fleste av de som har fått tilsendt spørreundersøkelse har 

antageligvis mottatt flere former for bistand, men det er ikke utarbeidet en uttømmende oversikt over 

hva den enkelte bedrift har mottatt av støtte. Spørreundersøkelsen ble distribuert til 92 unike bedrifter.   

 

 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Kilde: Oxford Research AS 



Evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 

35 

Det ble stilt spørsmål om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet 

har bidratt til å realisere i bedriften. Det var 46 bedrifter som besvarte spørsmålet, og disse rapporterer 

til sammen om 42,5 etablerte årsverk. Arbeidsplasser oppgis å være realisert i 22 bedrifter, mens 24 

bedrifter rapportere at støtte fra omstillingsprogrammet ikke har bidratt til å skape nye årsverk. Tallene 

kommer frem av tabell 6.  

Det er naturligvis metodiske og analytiske utfordringer ved å måle sysselsettingseffekter av støtten 

begrunnet i en rekke årsaker. Foruten at det er få incentiver for en bedrift å rapportere lave tall, er det 

en rekke andre utfordringer som kan gjøre at tallene i realiteten både kunne vært høyere og lavere. 

Arbeidsplasser kan for eksempel være skapt tidligere i omstillingsprogrammet, for senere å forsvinne, 

eller det kan tenkes at resultater i form av sysselsetting realiseres et stykke lengre frem i tid. Videre kan 

det for en bedrift som har opplevd vekst og utvikling være utfordrende å isolere betydning av støtten fra 

omstillingsprogrammet fra andre faktorer som har gitt en positiv utvikling. Analytisk sett er det heller 

ikke mulig å vurdere resultatene ut fra en kontrafaktisk situasjon – en kan tenke seg at en bedrift som 

har opplevd sysselsettingsvekst som følge av et prosjekt som er støttet fra omstillingsprogrammet hadde 

iverksatt enten det samme eller annet utviklingsarbeid som hadde gitt resultater. Dette er noen eksempler 

som illustrere at det er stor usikkerhet knyttet til rapportering av sysselsettingstall og at tallene derfor 

må tolkes med varsomhet. Usikkerheten kan for øvrig gå begge retninger, og det er en naturlig 

tilnærming å undersøke virkningene av støtte ut fra bedriftenes egen oppfatning.  

Vi er kjent med at rapporterte tall i denne undersøkelsen er lavere enn hva omstillingsprogrammet selv 

har fått innrapportert fra bedrifter. Det virker dels å skyldes at enkelte av bedriftene har rapportert lavere 

tall i spørreundersøkelsen enn det som tidligere er oppgitt til omstillingsprogrammet, men det motsatt 

er også tilfelle. I hovedsak virker det å skyldes at et visst antall bedrifter som har rapportert tall til 

omstillingsprogrammet tidligere, ikke har svart på denne undersøkelsen. Det er også ifølge 

omstillingsprogrammet metodiske forskjeller på hva som måles hvor omstillingsprogrammet har prøvd 

å måle direkte og indirekte effekt, mens denne evalueringen ser på direkte effekt. 

Omstillingsprogrammet måler også brutto skapte arbeidsplasser, det vil si at en arbeidsplass som er 

skapt tidlig i programmet kan ha forsvunnet på tidspunkt for sluttevaluering.  

Dersom det stipuleres at effekten var lik for de øvrige 46 unike bedriftene som mottok spørreunder-

søkelsen, er effekten i form av nye arbeidsplasser på 85 årsverk. Merk at det er problematisk å anta at 

de som har valgt å ikke svare på dette spørsmålet, eller de som har valgt å ikke svare på 

spørreundersøkelsen i sin helhet, jevnt over ville ha samme resultater av støtten som de som har valgt å 

svare. Det er imidlertid viktig å få frem at vi er kjent med at det finnes bedrifter som tidligere har 

rapportert sysselsettingseffekter som ikke har svart på denne undersøkelsen.  

Videre har 47 av bedriftene gitt tilbakemelding på hvor mange årsverk de forventer at 

omstillingsprogrammet vil bidra til å realisere i løpet av de neste tre årene, hvor bedriftene samlet 

forventer å realisere 81,9 årsverk (1,7 årsverk i gjennomsnitt per bedrift). 

Tabell 7: Etablerte årsverk med støtte fra omstillingsprogrammet  
Kategori Antall bedrifter Totalt antall årsverk 

Ingen skapte årsverk 24 0 

0,1 til 1,0 skapte årsverk 12 8,2 

Flere enn 1,0 skapte årsverk 10 34,3 
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Totalt 46 42,5 

Kilde: Oxford Research AS 

 

Det er videre spurt om hvor mange arbeidsplasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt 

til å sikre. De 46 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om totalt 114,8 sikrede årsverk. 

Dersom det stipuleres at effekten var lik for de øvrige 46 bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, 

er effekten i form av sikrede arbeidsplasser på 229,6 årsverk. Også her er det viktig å merke seg at det 

er stor usikkerhet knyttet til de stipulerte tallene og at tallet over utgjør en så betydelig prosentandel av 

de private arbeidsplassene som finnes i kommunen at det ikke fremstår som realistisk.  

Et poeng som er relevant å trekke frem i forbindelse med diskusjon om arbeidsplassvekst er at mange 

små kommuner i distriktene opplever at tilgangen på relevant arbeidskraft er en stor utfordring. Dette er 

en debatt som er tatt opp i ulike meldinger og utredninger, slik som Distriktsmeldingen,18 

Distriksdemografiutvalget19 og Bærekraftig byer og sterke distrikt 20. Utfordringen er knyttet til at det 

ikke nødvendigvis er mangel på arbeidsplasser som skaper lav eller negativ befolkningsutvikling og lav 

sysselsettingsvekst, men at bedrifter med arbeidskraftbehov ikke har tilgang til arbeidskraft. 

Programleder i Rollag peker på at bedrifter i Rollag kommune, særlig innenfor bygg og anlegg, viser til 

at de har store utfordringer med å rekruttere arbeidstakere. Dette bekreftes også av en bedrift i sektoren. 

Dette er en relevant diskusjon i en omstillingsregion - tilgang på kompetent arbeidskraft er et viktig 

fundament både for omstilling i eksisterende næringer og for fremtidig etablering og utvikling21.  

5.4 Næringslivets utviklingsevne 

Det er gjennomført ulike bedriftsrettede aktiviteter som tar sikte på å bidra til å styrke bedriftenes 

utviklingsevne. Det er blant annet gjennomført PLP-kurs i regi av omstillingsprogrammet. Flere 

bedrifter har deltatt på SMB-utvikling, kompetanseprogram for handels og servicenæringen, samt at det 

fra 2016 av ble engasjert en bedriftsutviklinger som bidra med individuelle rådgivning.  

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmets betydning for styrking av bedrifters ut-

viklingsevne (figur 12). Svarene viser at 38 av 53 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller 

noen grad av betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne. 72 prosent av de deltakende bedriftene 

kan dermed sies å ha styrket sin utviklingsevne som følge av støtten fra omstillingsprogrammet.  

 
18 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden  
19 NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene 
20 Meld. St. 18 (2016–2017) Bærekraftige byer og sterke distrikt 
21 Ibid 
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Figur 12: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 

 

En indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall bedriftsetableringer. Antall bedriftsetabler-

inger (AS og ENK) i Rollag per år i perioden 2007-19 fremgår av figur 13. Antallet varierer mellom 4 

og 23 i perioden, med en relativt ujevn stigning i perioden. Gjennomsnittlig antall etableringer i omstil-

lingsperioden 2014-19 var 14,6, hvilket er noe høyere enn i perioden 2007-13, da gjennomsnittet var 

11,7 etableringer årlig. Det er dermed ingen markant endring i antall bedriftsetableringer i perioden.  

Figur 13: Antall bedriftsetableringer i Rollag per år. 2007-19. 

 

En annen indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall innvilgede søknader om tilskudd fra 

Innovasjon Norge, og beløpsmessig omfang av samlet støtte. Figur 14 viser antall tilsagn og samlet 

tilsagnsbeløp til aktører i Rollag, årlig i perioden 2010-20. Gjennomsnittlig antall tilsagn per år er 5,3, 

og gjennomsnittlig årlig tilsagnsbeløp 2,6 millioner kroner. Tendensen i perioden er negativ. I perioden 

2010-15 var det i snitt 7,3 tilsagn og det gjennomsnittlige samlede årlige tilsagnsbeløpet var 3,5 million-

er kroner. For perioden 2016-20 var dette redusert til 3 tilsagn og et samlet tilsagnsbeløp på 1,7 millioner 

kroner i snitt per år.   
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Figur 14: Innovasjon Norges tilsagn til aktører i Rollag. 2009-2018. Antall og beløp i tusen kroner.  

 

Tilsvarende kan antall innvilgede søknader til Skattefunn være en indikator på utviklingsevne. Det har 

derimot kun vært to Skattefunn søknader i Rollag kommune mellom 2002 og 2020. Begge søknadene 

var fra samme selskap henholdsvis i 2016 og 2017. Dette taler for at omstillingsprogrammet i liten grad 

har bidratt til en økning i Skattefunn søknader.  
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6. Evaluators oppsummering og vurdering 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurdering av omstillingsprogrammet i 

Rollag, basert på data presentert i de foregående kapitlene. Evalueringen har innhentet både kvantitative 

og kvalitative data, for å sikre et godt grunnlag for vurderingen av resultater som er skapt i forbindelse 

med omstillingsprogrammet.  

6.1 Vurdering av organisering og drift 

Basert på funnene oppfatter Oxford Research at omstillingsprogrammet i Rollag har hatt en god og 

hensiktsmessig organisering og gjennomføring. Det var enkelte utskiftninger i posisjonene som 

programleder gjennom omstillingsperioden, men ikke mer enn at det kan karakteriseres som at det har 

vært kontinuitet i rollen. Samlet gis et bilde av en kompetent programledelse som har evnet å 

gjennomføre omstillingsprogrammet i henhold til planer, retningslinjer og diskusjoner i 

omstillingsutvalget. Innovasjon Norge og fylkeskommunen som observatør i omstillingsprogrammet 

viser også til en god gjennomføring av omstillingsprogrammet i Rollag, og at leder har fungert godt i 

rollen.  

Omstillingsstyret synes også å ha fungert på en god måte. Det var organisert som et kommunalt utvalg 

med beslutningsmyndighet. Det blir av de fleste informanter vist til en hensiktsmessig sammensetning 

med deltakelse fra bedrifter, politisk ledelse og observatører. Observatørene har tydelig vært viktige 

ressurser og bidragsytere, som har bidratt til å gi retning på arbeidet. Det synes å ha vært lite 

utfordringer med sammensetning og deltakelse i omstillingsstyret. Sammensetning har bidratt til 

forankring på tvers av omstillingsorganisasjon, kommunal ledelse og det lokale næringslivet. De årlige 

programstatusvurderinger utgjorde viktige prosesser som ga gode diskusjoner og som har bidratt til 

innspill til revideringer av omstillingsplaner og retningsjusteringer underveis i omstillingsperioden.  

Rollag kommune har vært eier av omstillingsprogrammet og programmet var organisert som et 

kommunalt prosjekt i hele perioden. Dette har vært et bevist valg for å styrke kommunens kompetanse 

på næringsutvikling og legge til rette for at arbeidet med næringsutvikling kunne videreføres etter endt 

omstillingsprogram. Kommunen hadde en aktiv rolle i programmet ved at sittende ordfører var leder 

for utvalget og at rådmannen deltok som observatør. Det vises til et tett samarbeid mellom 

omstillingsleder og ordførere, men også rådmann. Aktørene er av en oppfatning at kommunens rolle 

som næringsutviklingsaktør er styrket. Det virker i stor grad å ha eksistert konsensus blant aktører om 

planer, strategier og virkemiddelbruk. Det kan ses i lys av at omstillingsprogrammet ble sett i 

sammenheng med kommunens øvrige planverk og strategier.   

6.2 Vurdering av innretting og måloppnåelse 

Oxford Research oppfatter at omstillingsprogrammet i Rollag er gjennomført med stor kontinuitet i 

arbeidsmetoder og tilnærming. Det har fra start til slutt ligget en rød tråd i at omstillingsprogrammet 

har tilnærmet seg omstillingsarbeidet på en helhetlig måte. Med det menes at man gjennom perioden 

har sett næringsutviklingen i tett sammenheng med den øvrige samfunnsutviklingen. Det ble lagt vekt 

på et behov for å styrke rammebetingelser i kommunen, i form av å tilrettelegge for en 

utviklingskultur og infrastrukturtiltak for boliger, næring og stedsutvikling.    



Evaluering av omstillingsprogrammet i Rollag 

40 

Samtidig var et stort antall bedrifter og personer i direkte inngripen med omstillingsprogrammet, og fikk 

tilført kompetanse gjennom deltakelse i SMB utvikling, PLP-kurs og individuell rådgivning gjennom 

bedriftsutvikler. Det ble videre gitt 73 tilskudd til 42 ulike aktører. Det blir påpekt i enkelte 

programstatusvurderinger22 at rekrutteringen av nye bedrifter til søknadsbasert tilskuddordning var 

utfordrende i perioder og det blir da understreket viktigheten av å opprettholde rekrutteringsarbeidet. 

Samtidig er informantene samstemte i at det har vært godt tilfang av prosjekter i hele perioden, slik at 

det ikke har blitt oppfattet som et betydelig problem.   

Basert på en rekke evalueringsrapporter fra omstillingsprogrammer, avhenger næringslivets involvering 

i stor grad av vekstkraften og utviklingsevnen i næringslivet, det vil si bedriftenes evne og vilje til vekst. 

Utgangspunktet i Rollag må sies å ha vært utfordrende. På starten av omstillingsprogrammet ble det 

anslått at om lag 18 prosent av den totale sysselsettingen i Rollag var i en enkelt bedrift, og dette utgjør 

en enda større andel av den private sysselsettingen. Når man i omstillingsperioden opplevde at disse 

arbeidsplassene forsvant, er det åpenbart at både kommune og omstillingsprogram har stått ovenfor 

betydelig utfordringer. Informantene viser videre til at det forut for omstillingsprogrammet eksisterte 

liten kontakt mellom bedrifter, få arenaer for å møtes, og et generelt lite utviklingsorientert næringsliv.  

Sammenholder man at antallet bedrifter som på ulike måter har hatt en relasjon til 

omstillingsprogrammet må sies å være høyt og at man gjennom spørreundersøkelsen ser positive 

resultater – taler det for at omstillingsprogrammet har bidratt til å skape en bedre kultur for vekst og 

utvikling. Bedrifter rapporterer om styrket utviklingsevne, økt entusiasme rundt utviklingsaktivitet i 

egen virksomhet og en rekke bedrifter gir tekstlige tilbakemeldinger i spørreundersøkelsen om at 

omstillingsprogrammet har påvirket bedriften på en svært positiv måte. Vi mener det er et tydelig funn 

at kompetanseheving og holdningsendringer i virksomheter og hos enkeltpersoner er blant 

omstillingsprogrammets viktigste bidrag. Næringslivet har samlet seg på nye arenaer, og det er etablert 

konkrete samarbeidsnettverk mellom bedrifter og man har lykkes i å etablere en fungerende 

næringsforening. Det er videre et læringspunkt at flere av informantene i spørreundersøkelsen i sine 

tekstlige beskrivelser gir tilbakemelding om at støtte fra omstillingsprogrammet, herunder individuelt 

rettet bedriftsutvikling, har gitt stor verdi for bedriftens evne til utvikling.  I en kommune med begrenset 

størrelse og antall aktører i næringslivet vurderer vi dette som svært positivt.  

Omstillingsplanene har gjennom perioden inneholdt relativt vide satsingsområder. Programmet har 

rettet seg mot næringsutvikling, stedsutvikling og bolyst med målsettinger knyttet til arbeidsplasstall og 

befolkningstall. Det har blitt gjort revisjoner i planer underveis, men man har beholdt en bred 

tilnærming. Måltall om sysselsetting ble utvidet underveis ettersom man, basert på innrapporterte tall 

fra bedriftene, nådde målsettingen. Mål om befolkningsutvikling ble ikke tallfestet, men formulert som 

at programmet skulle bidra til en positiv utvikling. Fra 2018 var befolkningsutvikling ikke lenger en del 

av programmets formulerte målsettinger. 

Kommunen opplevde en positiv vekt i sysselsetting og befolkningsutvikling fra 

omstillingsprogrammet startet opp i 2011 og frem til 2018, da KA Rollag ble nedlagt. Legger man til 

grunn SSB befolkningsframskrivinger for Rollag som kom frem i utviklingsanalysen i 2011, har 

Rollag opplevd en mer positiv befolkningsutvikling enn forventet på tidspunktet. Ser man på faktisk 

befolkningsutvikling hadde befolkningen sunket i tiårsperioden opp mot omstillingsstatus, men snudde 

til svak positiv vekst etter omstillingsstatus frem til 2020.  I omstillingsperioden økte befolkningen 

mellom 2011 og 2020 med 1,23 prosent, mens man tidligere mellom 2004 og 2011 hadde opplevd en 

 
22 PSV 2014 og 2018 
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befolkningsnedgang på 7,2 prosent. Rollag har dermed gått fra en tydelig negativ utvikling til en 

positiv utvikling i omstillingsperioden.  

Ser man på faktisk arbeidsplassutvikling i Rollag, var det en økning fra et bunnpunkt i 2009 (altså forut 

for omstillingsprogrammet) til et toppunkt i 2016. Antall sysselsatte med arbeidsted i kommunen hadde 

da økt med 54 personer.  I samme periode ble pendlingsunderskuddet også redusert. KA Rollag ble 

imidlertid nedlagt i 2018 og da forsvant arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene var ikke kompensert for i 

2020. Det var 71 færre arbeidsplasser i Rollag i 2020 enn i 2017. Etter nedleggelsen har antall personer 

med arbeidsted i kommunen dermed sunket, mens utpendlingen har økt og tilsvarende innpendling 

sunket. Det er imidlertid verdt å merke seg at faktiske sysselsatte steg jevnt fra omstillingsprogrammet 

startet opp og frem til nedleggelsen av KA Rollag. Fra 2019 til 2020 var denne trenden igjen snudd til 

positiv vekst. 

De fleste omstillingsprogrammer etablerer konkrete måltall om å skape arbeidsplasser. Det er stort 

fokus på sysselsettingstall i omstillingsprogrammene, men det er svært utfordrende generelt å tilskrive 

endringer i sysselsetting til det arbeidet som er gjort i programmet. Ikke minst er det ikke grunnlag for 

å vurdere det opp mot en kontrafaktisk situasjon – altså hva som ville vært tilfelle uten 

omstillingsprogrammet. Det er en lang rekke faktorer som påvirker den faktiske utviklingen - langt 

utover hva offentlige myndigheter kan kontrollere. Nedleggelse av hjørnestensbedriften og ikke minst 

over et år med Covid-19 er eksempler som har påvirket utviklingen.  

Hvorvidt man har nådd omstillingsplanens målsetting om en samlet etablering av 70 nye årsverk kan 

diskuteres. Bedriftene som har svart på denne undersøkelsen rapporterer om totalt 42,5 etablerte 

årsverk. Videre rapporterer bedriftene om en forventning om å realisere 81,9 årsverk de neste tre 

årene, som følge av omstillingsprogrammet. Ved bruk av spørreundersøkelse er man svært sårbar for 

hvilke bedrifter som svarer. Dersom bedrifter som tidligere har rapportert høye tall ikke svarer, gir det 

et annet bilde av resultatet. Det er identifisert fem bedrifter som ikke har svart på undersøkelsen som 

tidligere har rapportert om til sammen 36,5 arbeidsplasser. Inkluderer man disse er arbeidsplassmålet 

nådd. Det er også noen av de som har rapportert i denne undersøkelsen som oppgir noe lavere tall enn 

hva de tidligere har gjort ovenfor omstillingsprogrammet. Merk at i omstillingsprogrammene telles 

brutto skapte arbeidsplasser. Det vil si at en arbeidsplass som er skapt i eksempelvis år to av 

programmet, kan være forsvunnet ved avslutning flere år senere. Det kan bidra til forskjell på 

omstillingsprogrammets rapporterte arbeidsplasser, og de som rapporteres gjennom sluttevalueringen. 

Legger man til grunn at de som ikke har svart på undersøkelsen i gjennomsnitt ville rapporter det samme 

som de som har svart, ville arbeidsplassmålet også vært nådd og vel så det. Det er imidlertid sannsynlig 

at informanter som er særlig positive til omstillingsprogrammet er tilbøyelig til å svare på undersøkelsen, 

slik at det er problematiske sider ved å gjøre en slik beregning.    

Oxford Research vurderer samlet Rollag sine arbeidsplassresultater som gode. Omstillingsprogrammet 

har bidratt til et betydelig antall skapte og sikrede arbeidsplasser. Gitt Rollags utgangspunkt som en liten 

kommune med få innbyggere og et lite næringsliv, fremstår dette desto mer positivt.   

En viktig målsetting for omstillingsprogrammer er en permanent forbedring av kommunens utvikl-

ingsevne, det vil si det kommunale apparatet som arbeider med næringsutvikling. For Rollags del 

eksisterte ikke et eget næringsutviklingsapparat forut for omstilling, og programmet har dermed 

utgjort kommunens næringsutviklingsapparat i hele den tiårige omstillingsperioden. Måten 
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kommunene og omstillingsprogram har vært integrert, har bidratt til kompetanseheving og gir et godt 

grunnlag for videreføring. Utviklingsevnen for kommunen avhenger imidlertid av økonomiske 

ressurser, personell og kompetanse. Det anses som åpenbart at mye av kommunens evne som 

tilrettelegger for næringsutvikling vil forsvinne dersom det ikke avsettes økonomiske ressurser til 

formålet fremover. Slik tilfellet er for mange små kommuner synes man også avhengig av 

enkeltpersoner og dermed fremdeles en viss sårbarhet for at noe av den kompetansen som er 

opparbeidede gjennom omstillingsprogrammet vil forsvinne.   

6.3 Overordnet vurdering 

Omstillingsprogrammet har adressert de utfordringer som lå til grunn for etableringen av programmet, 

både direkte og i samarbeid med kommunen. Det er lagt til rette for samarbeid mellom bedrifter, 

arbeidsplassutvikling, boligsituasjonen i kommunen og utvikling av næringsarealer. Programmet har 

støttet opp om utviklingsprosesser i enkeltbedrifter, gjennom tilskudd, SMB-utvikling og individuell 

bedriftsrådgivning. Det er videre støttet opp om større utfordringer i kommunen blant annet gjennom 

utredningsarbeid. Omstillingsprogrammet har vært en ressurs for næringslivet i kommunen, og 

omstillingsprogrammet synes å ha et godt omdømme blant kommunens bedrifter og 

næringsutviklingsaktører utenfor regionen.  

Det er bred enighet blant informantene om at omstillingsprogrammet har tilført både nærings- og 

samfunnsliv et engasjement og økt utviklingsaktivitet og optimisme. Det pekes på av informanter at 

betydelige kulturendringer har funnet sted blant bedriftene. I sum har omstillingsprogrammet bidratt til 

det som omtales som et mer fremoverlent næringsliv, hvor utviklingsfokuset har kommet på agendaen. 

Det har resultert i en rekke konkrete samarbeid mellom bedrifter som tidligere ikke samarbeidet og at 

arbeidsplasser enten har blitt skapt eller sikret som følge av støtte fra omstillingsprogrammet. Flere 

bedrifter forventer også og realiserer arbeidsplasser fremover. Kompetansehevingen innebærer en 

adferdsendring for de involverte personene og bedriftene, og denne kan gi ytterligere resultater på sikt. 

Skapte arbeidsplasser som av bedriftene tilskrives støtte fra programmet ser ut til å være i tråd med 

målsettingen. Antallet er et godt resultat for et omstillingsprogram isolert sett, men også gitt Rollags 

utgangspunkt som en liten kommune, med få bedrifter og tidligere svært avhengig av en enkelt bedrift.  

En lærdom som kan trekkes frem fra Rollag er at omstillingsprogrammet synes å ha sett omstillingen 

inn i nær sammenheng med kommunens rolle som samfunnsutvikler i bred forstand. Utvikling i 

næring og samfunn henger sammen og innsatsområder i et omstillingsprogram må ta hensyn til 

kontekstuelle trekk i omstillingskommunen. I Rollag ser en ut til å ha nådd arbeidsplassmålene 

samtidig som det det har skjedd en hel del innenfor stedsutvikling.      

En annen lærdom som kan trekkes fra programmet i Rollag er at bedriftene opplevde 

omstillingsprogrammets tilbud om bedriftsutvikler som svært positivt. Dette kom i stand på bakgrunn 

av bedriftenes egne ønsker å viser således også omstillingsprogrammets evne til å tilpasse seg behovet 

som etterspørres. I intervjuer, og tekstlige beskrivelser i spørreundersøkelsen blir det fremholdt som et 

viktig grep at det ble tilbudt bedriftsutvikler som kunne bistå med relativt lav terskel og både til 

etablerte bedrifter og gründerbedrifter. Dette har tilført bedriftene i kommunen en profesjonalitet rundt 

å tenke utviklingsaktivitet. Det bidrar til å motivere den enkelte grunder, men også til å validere 

prosjekter og gi retning til gjennomføring av utviklingsprosjekt. Oxford Research vurdere dette 
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tilbudet som et godt grep, blant annet fordi det fremstår med lavere terskel og er direkte relatert til 

egen virksomhet. En slik rolle er imidlertid helt klart personavhengig. Det kan ha mye for seg å legge 

til rette for at bedrifter i kommunen også i fremtiden tar i bruk denne formen for ekstern rådgivning. Å 

legge til rette for kan for eksempel innebære å drive oppsøkende arbeid blant bedrifter og informere 

om de muligheter som finnes, eventuelt også offentlig delfinansiering.      

Forøvrig oppfordres det andre omstillingsområder å se til andre regioner når det gjelder 

kompetanseutviklingstilbud for bedrifter. Det eksiterer mange verktøy som er utviklet i forbindelse med 

omstillingsprogrammet. Rollag har lagt vekt på å benytte slike eksisterende verktøy.  Videre finnes også 

rekke tilbud fra ulike næringsutviklingsaktører. Det er utviklet interessante konsepter for 

bedriftsutvikling for eksempel gjennom omstillingsprogrammet i Ringerike, som også er gjennomført i 

Hallingdal med gode resultater. Innovasjonsverket som sikkert er kjent for både omstillingsprogrammet 

og blant bedrifter i Rollag, er også et eksempel på pågående aktivitet. Det er mange aktører som har en 

rolle i næringsutviklingsarbeid og som har verktøy som kan bidra til å holde liv i, og videreutvikle den 

utviklingskulturen som det vises til i Rollag. I dette arbeidet kan næringsforeningen også spille en rolle 

i markedsføring og rådgivningen.  

Et diskusjonspunkt som med fordel kan løftes opp for en større diskusjon omkring omstillingsarbeidet, 

er sammenheng og balanse mellom generelt samfunnsutviklingsarbeid og næringsutvikling. Det kan 

ses i konteksten av at programleder og bedriftene som er intervjuet, viser til at bedrifter i kommunen 

har utfordringer med å rekruttere arbeidstakere. Programleder påpeker at sysselsettingstallene kunne 

vært høyere dersom bedriftene hadde hatt tilstrekkelig tilgang på arbeidskraft. Det er altså ikke 

nødvendigvis arbeidsplasser som er mangelvare, men mennesker til å fylle dem. Dette er en interessant 

og relevant diskusjon for fremtidige omstillingskommuner og er også i tråd med pågående diskusjoner 

om utvikling i distriktene. Distriksdemografiutvalget23 løfter for eksempel frem at mangel på 

arbeidsplasser ikke er hovedforklaringen for befolkningsnedgang i distriktene, men at distriktene ikke 

reproduserer seg selv. Et springende punkt blir dermed hvordan man skal skaffe folk til 

arbeidsplassene. Likeledes peker NOU 2020:12 at arbeidsplassutviklingen i næringslivet i 

distriktskommunene bare forklarer en liten del av den svake befolkningsutvikling i distriktene, og at 

arbeid i mindre grad er utløsende for flytting enn man tradisjonelt har sett for seg. Det gjør at man må 

ha en sammensatt tilnærming til distriktsutvikling, som også inkluderer tiltak utover næringsutvikling, 

og som gjør det mer attraktivt å flytte til eller bli boende i distriktene24.  

Når det gjelder videreføring er det ikke kjent helt hvor kommunen lander rent organisatorisk, men de 

har avsatt 750 000 kr. årlig til næringsarbeid og en stilling til videreføring. Det er nokså åpenbart at 

denne finansieringen av utviklingsarbeid er en sentral faktor i videreføringen. Omstillingsprogrammet i 

Rollag gjennomførte en forstudie for videreføring av omstillingsprogrammer som ble avsluttet i januar 

2020. Dette arbeidet ser ut til å utgjøre et viktig fundament for kommunen videre. Dette benyttes som 

et kunnskapsgrunnlag i forbindelse med å etablere en næringsplan for Rollag. Selv om utfallet ikke er 

kjent fremstår det intuitivt som fornuftig å arbeide med ny næringsplan i direkte forbindelse med at 

omstillingsprogrammet avsluttes.    

   

 
23 NOU 2020:15 Det handler om Norge. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer 
i distriktene 
24 NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn s 63-64 
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