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Innledning
Et vellykket omstillingsarbeid bidrar til å skape nye og sikre eksisterende
arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke
utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. Dette er en viktig og
krevende jobb.
Innovasjon Norge har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for
lokalt omstillingsarbeid av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal vi sammen med fylkeskommunen bidra til en god og målrettet næringsutvikling.
Hensikten med INTRO er å formidle erfaringer, dele gode tips og presentere
nyttige verktøy i omstillingsarbeidet. Vi har også utviklet nettstedet
regionalomstilling.no der du finner mer informasjon om omstillingsprosessen
og kan laste ned nyttige verktøy.

INTRO består av to deler:
Del I Kommuner og næringsliv i omstilling – hva nå? redegjør for hvem som
får innvilget omstillingsmidler, hva omstillingsmidlene kan brukes til og hvorfor
solid forankring og god samhandling er viktig. Den beskriver også de mest
sentrale aktørene i omstillingsarbeidet.
Del II Omstilling i praksis tar for seg omstillingsperiodens fire faser. Her identifiserer vi hva resultatene av hver fase skal være, hvilke oppgaver som må løses
og hvem som har ansvaret for gjennomføringen.
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Kommuner og næringsliv
i omstilling – hva nå?

INTRO

For å avdekke behovet for et ekstraordinært arbeid med næringsutvikling
samarbeider kommunen med fylkeskommunen om å dokumentere og analysere
områdets nærings- og sysselsettingsutvikling. Dersom søknad om omstillingsmidler fra fylkeskommunen blir innvilget, er det kommunens utviklingsmuligheter som skal kartlegges. For å lykkes er det viktig å informere, inkludere og
engasjere næringslivet og befolkningen. Dette gir et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å utvikle gode planer for næringsutviklingen, og det kan arbeides
målrettet med å gjøre det attraktivt å drive bedrift, besøke og bo i kommunen.

Nye tider – vi er i omstilling!
Hvem får innvilget omstillingsmidler og hvorfor?
Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale
næringslivet forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser
går tapt. Kommuner med omstillingsstatus får overført ekstraordinære midler
fra fylkeskommunen over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til
omstillings- og nyskapingsarbeid. De kommer med gitte rammer og krav til
resultater.
Omstillingsarbeidet skal bidra til:
— Å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser
— Et mer robust og variert næringsliv
— Økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen

Hvem gjør hva i omstillingsprosessen?
Det er mange aktører involvert i omstillingsarbeidet. Roller og oppgaver bør
derfor avklares tidlig for å sikre en effektiv og god prosess.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):
Finansierer ordningen
— Vurderer behov for omstillingsmidler som er meldt inn fra
fylkeskommunen
— Bevilger midler til fylkeskommunen til omstillingsarbeid i
kommunen
— Har gitt Innovasjon Norge rollen som nasjonalt kompetansesenter
for lokalt omstillingsarbeid
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INTRO

Fylkeskommunen:
Oppdragsgiver for omstillingsarbeidet
— Overordnet ansvar for en helhetlig regional utviklingspolitikk
— Fastsetter kriteriene for tildelingen av omstillingsmidlene
— Behandler søknader og avklarer om et område oppfyller kriteriene
— Tildeler midler og avgjør omfanget av arbeidet
— Gir oppdrag til Innovasjon Norge for å kvalitetssikre og følge
opp arbeidet
— Observatør i omstillingsstyret
Kommunen:
Eier av omstillingsprogrammet
— Ansvarlig for den tildelte bevilgningen
— Bevilger egne midler og ressurser
— Vedtar strategier og mål for omstillingsarbeidet
— Oppnevner prosjektorganisasjon og omstillingsorganisasjon
— Søker årlige midler fra fylkeskommunen og følger opp
omstillingsarbeidet
Omstillingsorganisasjonen:
Gjennomfører og realiserer planene
— Utfører vedtatte planer og rapporterer på måloppnåelse
— Engasjerer næringslivet og andre relevante, lokale aktører i
prosessen
— Følger opp enkeltprosjekter aktivt
— Utarbeider nødvendige beslutningsgrunnlag til styret
Styret for omstillingsarbeidet:
Beslutter og rapporterer
— Ansvarlig for at omstillingsmidlene forvaltes i tråd med planene
— Profilerer omstillingsarbeidet utad
— Representerer eierne i strategiske diskusjoner
— Oppretter arbeidsutvalg med fullmakt til å innvilge mindre
prosjektsøknader
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INTRO

Innovasjon Norge:
Rådgiver og kvalitetssikrer
— Pådriver i omstillingsarbeidet
— Gir erfaringsbaserte råd og veiledning
— Vurderer fremdrift og resultater
— Observatør i omstillingsstyret

Viktige prinsipper i omstillingsarbeidet
Politisk eierskap
Det er kommunen(e) som eier omstillingsprogrammet. Eierskapet er i første
rekke et politisk ansvar som må bygges og forsterkes gjennom hele omstillingsperioden, samt gjennom medbestemmelse, deltakelse og god kommunikasjon.
Vi ser også at en sterk eierskapsfølelse blant lokalpolitikerne bidrar til god
videreføring av arbeidet etter at omstillingsperioden er over.
Identifiser og mobiliser sentrale aktører
Omstillingsarbeidet skal være et felles lokalt løft. Det skal engasjere både
næringslivet, politikerne, kommunen og innbyggerne. Ettersom målet med
omstillingsarbeidet er å bidra til nye, samt sikre arbeidsplasser, vil de konkrete
tiltakene typisk være utviklingsprosjekter i bedrifter samt samarbeidsprosjekter
mellom kommunen og det lokale næringslivet. Samtidig er hele lokalsamfunnet
i omstilling og utvikling. Derfor er det viktig å skape engasjement og finne
metoder for å involvere ulike sektorer, samfunnsgrupper og befolkningen.
Etabler en felles virkelighetsforståelse
Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling.
Når alle involverte innser og forstår utfordringene, er det enklere å bli enige
om mål og strategier. En felles virkelighetsforståelse legger grunnlaget for god
samhandling. Derfor bør ledelsen for omstillingsarbeidet synliggjøre trusler og
muligheter ved hjelp av dokumentasjon og grundige analyser, og kommunisere
dette tydelig og overbevisende til omverdenen.
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INTRO

Lag gode planer
Omstillingsarbeidet gjennomføres i tråd med Omstillingsplan og årlig Handlingsplan. Disse skal være målrettet, og prioriterte innsatsområder med tilhørede
ressursbruk skal være nøye beskrevet. Planene bidrar til å realisere målene
for omstillingsarbeidet og svare på utfordringene fra analysearbeidet.
Bygg nettverk
Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap, og kan gi gode utviklingsmuligheter.
Ledelsen for omstillingsarbeidet bør etablere og følge opp nettverk mellom de
ulike aktørene, som kommunen, det lokale næringslivet og kompetansemiljøer
i regionen.
Mer regionalt samarbeid
Næringsutviklingen kan organiseres som et samarbeid mellom kommuner,
slik at de sammen fungerer som én større geografisk enhet. Ved å samarbeide
kan omstillingsmidlene benyttes der de vil ha størst effekt, og på den måten
bidra til større verdiskaping for bedrifter og næringsliv.

Omstillingsarbeidet skal bidra til
å skape nye og sikre eksisterende
arbeidsplasser.
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Omstilling i praksis – fasene
i omstillingsarbeidet

OMSTILLINGSPROSESSEN

Omstillingsarbeidet organiseres i fire faser
I Avklaringsfasen utarbeides en konsekvensanalyse for å dokumentere situasjonen for næringslivet og sysselsettingen i det aktuelle omstillingsområdet.
Så kommer Strategi- og forankringsfasen der det gjennomføres analyser og
aktiviteter for å vurdere omfanget av et ekstraordinært arbeid for næringsutvikling. I Gjennomføringsfasen realiseres planene for omstillingsarbeidet,
og til sist, i Avslutningsfasen, videreføres kompetanse og erfaring fra
omstillingsperioden til ordinær drift.

1. AVKLARING

2. STRATEGI- OG
FORANKRING

3. GJENNOMFØRING

4. AVSLUTNING

Prosjektlederprosessen (PLP)
Omstillingsarbeidet skal gjennomføres ved bruk av PLP – en prosjektlederprosess som eies av Innovasjon Norge. Med PLP får ledere av omstillingsarbeid
og av enkeltprosjekter i omstillingskommuner innføring i et velutprøvd verktøy
for prosjektstyring, og et felles språk om temaet.
Metodikken bygger på noen sentrale prisipper for god prosjektledelse:
— Oppbygging av alle prosjekter i tre faser, herunder en forstudie,
et forprosjekt og et hovedprosjekt.
— Forpliktende og avtalt samspill i prosjektet og med prosjekteier.
— Oppfølgning og kvalitetssikring gjennom måldefinering,
beslutningspunkter, milepæler og kritiske suksessfaktorer.

Analyser i Panda
Panda er et plan- og analysesverktøy som brukes i omstillingsarbeidet. Det er
utviklet egne funksjoner for hver fase. Arbeidet med Panda gjøres i samarbeid
med fylkeskommunen.

Verktøy, veiledere og maler til bruk i omstillingsarbeidet
Innovasjon Norge har utviklet verktøy, veiledere og maler til bruk i alle de fire
fasene. Disse er tilgjengelige på regionalomstilling.no.
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Avklaringsfasen

1. AVKLARINGSFASEN

Slik gjennomføres Avklaringsfasen
Fylkeskommunen overvåker utviklingen til sine kommuner, og har et særlig
ansvar for å avdekke sårbarhet. Dersom lokale omstillingsbehov identifiseres,
skal en samfunnsmessig konsekvensanalyse utarbeides. Denne danner grunnlag for søknaden om omstillingsmidler for kommunen eller regionen.
Normal gjennomføringstid for fasen er mellom to og tre måneder.
Hva er Konsekvensanalysen i Panda?
Analysen i Panda skal beskrive konsekvenser ved bortfall av arbeidsplasser for
bestemte indikatorer. Den danner grunnlaget for dokumentasjon av omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling 10 år tilbake og frem i tid. Viktige
indikatorer som vurderes er arbeidsplassutvikling, demografi, pendling og
utdanning. I tillegg inneholder den en framskrivning av kommunens økonomi.

Hvem gjør hva i Avklaringsfasen?
Fylkeskommunen er ansvarlig for gjennomføringen
av Avklaringsfasen.
Kommunen birar med lokalkunnskap og dokumentasjon for å sikre en realistisk og felles forståelse
av situasjonen i næringslivet.
Innovasjon Norge bistår både fylkeskommunen og
kommunen i forbindelse med gjennomføringen av
Avklaringsfasen.

Verktøy til bruk i
Avklaringsfasen:
• Konsekvensanalysen
i Panda
Kontakt din regionale rådgiver

Leveranse fra Avklaringsfasen
—
—

Konsekvensanalysen i Panda
Søknad om midler til gjennomføring av Strategi- og forankringsfasen

Fra Avklaringsfasen til Strategi- og forankringsfasen
Dersom Konsekvensanalysen dokumenterer en vesentlig negativ utvikling for
næringslivet og sysselsettingen i kommunen, bevilger fylkeskommunen midler
til gjennomføring av Strategi- og forankringsfasen. Nå skal omfanget av arbeidet
med ekstraordinær næringsutvikling avklares og planene for perioden utvikles.
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2

Strategi- og
forankringsfasen

2. STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN

Slik gjennomføres Strategi- og forankringsfasen
Strategi- og forankringsfasen organiseres som to delprosjekter, henholdsvis
Utviklingsanalysen i Panda og Mobiliserings- og innspillsprosjektet ledet av en
ekstern prosjektleder. Dette danner grunnlaget for utvikling av Omstillingsplan
og første års Handlingsplan.
Normal gjennomføringstid for fasen er mellom tre og fire måneder.
Hva er Utviklingsanalysen i Panda?
Analysen i Panda skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen de senere
årene. Den skal også redegjøre for behov og identifisere lokale muligheter for
å etablere lønnsomme og vekstkraftige bedrifter.
Utvalgte indikatorer for analysen er:
— Arbeidsplasser: Sysselsettings- og befolkningsutvikling
— Robusthet: Sammensetningen av næringsstrukturen og
soliditeten i porteføljen
— Utviklingsevne: Evne og vilje til å prioritere utviklingsarbeidet
Hva er Mobiliserings- og innspillsprosjektet?
Mobiliserings- og innspillsprosjektet skal få innspill og engasjement fra lokalt
næringsliv og befolkningen om muligheter for utvikling av næringslivet og
samfunnet for øvrig. Delprosjektet gjennomføres ved bruk av innspillsmøter,
workshops, intervjuer og direkte kontakt med næringsliv, innbyggere og
kommunen.
Omstillingsplan
Omstillingsplan er det sentrale styringsdokumentet i omstillingsarbeidet. Den
må svare på utfordringene som Utviklingsanalysen og Mobiliserings- og
innspillsprosjektet har avdekket og prioritere innsatsområder. Planen skal dekke
hele omstillingsperioden, men kan vurderes årlig.
Omstillingsplan skal beskrive:
— Bakgrunn for omstillingsarbeidet
— Visjon og mål
— Innsatsområder – normalt tre til fire
— Organisering
— Ressursinnsats og finansiering
— Kommunikasjonsstrategi
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2. STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN

Hva er første års Handlingsplan?
Handlingsplan skal utarbeides årlig og er det operative dokumentet som skal
bidra til å nå målene for omstillingsarbeidet.
Handlingsplan skal beskrive:
— Kort om Omstillingsplan
— Resultater fra tidligere omstillingsår
— Strategier og tiltak for hvert innsatsområde
— Budsjett og finansiering
— Kommunikasjonsplan
Hvorfor er det viktig med strategier og planer for kommunikasjon?
Når et område får innvilget omstillingsmidler, skaper det ofte forventninger
om snarlige resultater. Det er derfor viktig å utvikle en strategi for god kommunikasjon, og identifisere gode kommunikasjonstiltak. Det bør også etableres
rutiner som sikrer god informasjonsflyt til alle interessenter. Slik kan man selv
ta styring over kommunikasjonen, og skape trygghet, forankring og engasjement.
Omstillingsmidler er offentlige midler, og er underlagt kravene til offentlighet i
henhold til offentlighetsloven.
Viktige kommunikasjonsprinsipper i omstillingsarbeidet:
— Klargjør rollen og målene til omstillingsprogrammet
— Forstå målgruppene og interessentenes behov og forventninger
— Rett kommunikasjonen mot prioriterte målgrupper
— Beskriv vilkår til aktører som mottar finansiering
— Skap en tydelig visuell profil
— Motiver aktører til å bidra

Hvem gjør hva i Strategi- og forankringsfasen
Kommunen oppnevner prosjektorganisasjonen for Innspills- og mobiliseringsprosjektet, behandler og godkjenner Omstillingsplan og Handlingsplan, søker
fylkeskommunen om omstillingsmidler og klargjør roller mellom interessenter
i omstillingsarbeidet.
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2. STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN

Prosjektorganisasjonen er ansvarlig for gjennomføringen av de to delprosjektene samt utarbeidelse av forslag til Omstillingsplan og første års
Handlingsplan.
Fylkeskommunen bidrar i prosjektarbeidet, ivaretar regionale mål og
vurderer søknad fra kommunen om medfinansiering av omstillingsarbeidet.
Innovasjon Norge bidrar aktivt i etableringen og gjennomføringen av fasen,
samt uttaler seg om kommunens søknad om midler til omstillingsarbeidet.

Råd og tips for Strategi- og forankringsfasen
Styr forvetningene
— Skap realistiske forventninger blant involverte aktører og i befolkningen til hva omstillingsstatusen innebærer og vil føre med seg
— Spre konkret og lettfattelig informasjon om hva som vil skje
når, og hva som kreves av innsats for å lykkes
— Bruk flere kanaler og gjenta budskapet
Solid lokal medvirkning
— Involver og engasjer lokalbefolkningen og viktige interessenter
gjennom hele omstillingsprosessen
— Sørg for at flest mulig engasjerer seg og uttrykker enighet om mål
og innsatsområder for omstillingsarbeidet
Finn de riktige personene og avklar rollefordeling
— Prosjektorganisasjonen må bestå av personer med prosjekterfaring, kommunikasjonsevner og innsikt i næringslivet
— Definer tydelig hvem som har ansvaret for å drive arbeidet
fremover, hva mandatet er og hva som skal foreligge ved
fasens avslutning
Hold fokus på innsatsområdene
— Ikke spre innsatsen for tynt utover for mange områder
— Fokuser på de viktigste innsatsområdene i tråd med
realistiske lokale forutsetninger
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2. STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN

PROSJEKTORGANISERING
Eksternt
Kommunen

Internt
Prosjektorganisasjonen

Prosjekteier

Oppdragsgiver

Styringsgruppe
Prosjektansvarlig
Prosjektleder

Prosjektmedarbeidere

Referansegruppe

Oppdragsgiver – Omstillingskommunen
Prosjekteier – Omstillingskommunen
Prosjektansvarlig – Kommunedirektør eller annen medarbeider i kommunen
Prosjektleder – Ekstern rådgiver
Styringsgruppe – Kommunen representert ved administrativ og politisk ledelse
samt representanter fra næringslivet
Referansegruppe – Deltakere på innspillsmøter og lokalt næringsliv
Prosjektmedarbeidere – Ekstern rådgiver og bistand fra omstillingskommunen
ved praktisk tilrettelegging av møter m.v.
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2. STRATEGI- OG FORANKRINGSFASEN

Leveranse fra Strategi- og forankringsfasen
—
—
—
—

Omstillingsplan med tilhørende kommunikasjonsstrategi
Første års Handlingsplan med tilhørende kommunikasjonsplan
Forslag til organisering av omstillingsprogrammet
Søknad om midler til fylkeskommunen

Fra Strategi- og forankringsfasen til Gjennomføringsfasen
Når fylkeskommunen har gitt tilsagn om finansering og fastsatt vilkår for denne,
kan neste fase i omstillingsarbeidet starte. Kommunen velger da en organisasjonsform og oppnevner et styre for det videre arbeidet. Omstillingsstyret ansetter
deretter en programleder som har ansvar for å realisere planene som er vedtatt
av kommunestyret. Nå kan Gjennomføringsfasen begynne.
Organisasjonsformer – hvilke alternativer finnes?
Valg av organisasjonsform varierer med lokale forhold. Omstillingsarbeidet kan
være organisert som et interkommunalt foretak, et kommunalt foretak, en
kommunal avdeling, et aksjeselskap eller som et program. Når omstillingsoppgavene legges til en eksisterende organisasjon, er det viktig å sørge for at
omstillingsarbeidet får høy nok prioritet. Omstillingsorganisasjoner som velger
aksjeselskap som organisasjonsform må være 100 prosent eid av det offentlige.

Verktøy til bruk i
Strategi- og forankringsfasen:
• Maler til etablering av fasen
Kontakt din regionale rådgiver
• INTRO-kurs for Strategi- og forankringsfasen
• Utviklingsanalysen i Panda
• Omstillingsplan
• Handlingsplan
• Prosjektlederprosessen (PLP)
• Maler til prosjektledelse
• God kommunikasjonspraksis
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Gjennomføringsfasen

3. GJENNOMFØRINGSFASEN

Slik gjennomføres Gjennomføringsfasen
Det er i Gjennomføringsfasen det målrettede arbeidet med næringsutvikling
starter. Nå skal omstillingsmidlene forvaltes gjennom konkrete prosjekter og
tiltak for å løfte næringslivet i kommunen.
Normal gjennomføringstid for fasen er på inntil seks år.
Realisering av målene for omstillingsarbeidet
Aktivitetene i Gjennomføringsfasen skal være i tråd med godkjent Omstillingsplan og første års Handlingsplan fra Strategi- og forankringsfasen. I tillegg skal
det utarbeides ny Handlingsplan for hvert omstillingsår som beskriver og
prioriterer innsatsområder med tilhørende ressursbruk. Alle prosjektene og
tiltakene skal vurderes på om de bidrar til å realisere målene for omstillingsarbeidet, slik de er beskrevet i planene.

Hvem gjør hva i Gjennomføringsfasen?
Kommunen behandler årsrapporter og forslag til årlig Handlingsplan fra
omstillingsorganisasjonen, sender søknad om midler til fylkeskommunen,
bevilger egenandel og følger opp omstillingsarbeidet.
Omstillingsstyret er ansvarlig for omstillingsorganisasjonen, vedtar planer
og rapporterer resultater fra omstillingsarbeidet.
Omstillingsorganisasjonen utarbeider forslag til årlig Handlingsplan
og realiserer målene i Omstillingsplan.
Fylkeskommunen er observatør i omstillingsstyret, vurderer Omstillingsog Handlingsplan, og gir tilsagn om årlige omstillingsmidler. I tillegg anbefales
det at fylkeskommunen gjennomfører en midtveisevaluering for å vurdere
resultater av arbeidet.
Innovasjon Norge er observatør i omstillingsstyret, gir råd og veiledning i nært
samarbeid med fylkeskommunen, kommunen og omstillingsorganisasjonen, og
kvalitetssikrer arbeidet gjennom hele omstillingsperioden.
Innovasjon Norges regionkontor bidrar med rådgivning og søknadsbehandling
i prosjekter fra omstillingsområdene.
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3. GJENNOMFØRINGSFASEN

ORGANISERING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET
Omstillingsprogrammet
Prosjektorganisasjonen

Kommunen
Kommunen

Omstillingsstyret
Eier
Programleder

Styreleder
Oppdragsgiver
Prosessveileder

Oppdragsgiver – Kommunedirektør
Eier – Kommunen representert ved kommunestyret
Styreleder – Ansvarlig for omstillingsprogrammet
Programleder – Daglig leder for omstillingsprogrammet
Omstillingsstyret – Personer som utgjør styret, normalt forsterket med observatører
Prosessveileder – Ekstern konsulent, leder programstatusvurdering
Omstillingsledelsen – Omstillingsstyret og omstillingsorganisasjonen
Omstillingsorganisasjonen – Programleder og ansatte i omstillingsprogrammet
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3. GJENNOMFØRINGSFASEN

Året i omstilling
Det anbefales at omstillingsstyret lager et årshjul for å sikre fokus på de riktige
oppgavene i omstillingsarbeidet. Årshjulet er illustrert under.
Desember
Kommunen søker om
nye omstillingsmidler

November/desember
Styreseminar
Revidering av Omstillingsplan
og ny Handlingsplan

Januar/februar
Iverksette godkjent
Handlingsplan

Februar/mars
Omstillingsorganisasjonen
presenterer årsrapport og
regnskap for kommunestyret

Oktober/november
Programstatusvurdering

August
Halvårsrapport og regnskap
til kommunen (eierne)

Mai/juni
Oppfølging av Handlingsplan

Programstatusvurdering (PSV)
PSV er en årlig egenvurdering av arbeidet i omstillingsprogrammet i regi av
Innovasjon Norge. Deltakerne er omstillingsledelsen, observatører fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge, og ledes av en ekstern prosessveileder.
Innholdet inkluderer vurdering av resultatoppnåelse, konstruktive tilbakemeldinger og forslag til forbedringer som skal innarbeides i neste års
Handlingsplan.
Årlig styreseminar
I det årlige styreseminaret utarbeides neste års Handlingsplan, Omstillingsplan vurderes og styrets arbeidsform og samarbeid diskuteres.
Årsrapport
Omstillingsledelsen skal hvert år rapportere til fylkeskommunen om status for
arbeidet sett opp mot målene i Omstillingsplan og årets Handlingsplan.
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Måling av resultater
Gjennom hele Gjennomføringsfasen skal omstillingsorganisasjonen vurdere
fremdrift og måloppnåelse opp mot årlig Handlingsplan.
Måling av resultatet bør inneholde:
— Visjon for omstillingsarbeidet med en beskrivelse av ønsket fremtidig
tilstand
— Effektmål som beskriver hva som skal realiseres som følge av omstillingsarbeidet – gjerne tre til fem år etter at omstillingsperioden er avsluttet
— Resultatmål for hvert innsatsområde som beskriver hva som skal være
oppnådd for hvert enkelt år i omstillingsperioden
— Prosjektmål for iverksatte tiltak, enkeltprosjekter og prosjektfaser
Omstillingsorganisasjonens innsats og måloppnåelse skal vurderes årlig og
dokumenteres i to rapporter: Programstatusvurdering og årsrapport.
Porteføljestyring
Ved hjelp av god porteføljestyring skal styret for omstillingsarbeidet vurdere
utviklingen i innsatsområdene. Porteføljeoversikten forteller hvor mange forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter som til enhver tid pågår under hvert
innsatsområde, totalkostnader og andel omstillingsmidler. Porteføljerapporten
skal oppsummere økonomi og måloppnåelse for hvert enkelt prosjekt. Den
skal struktureres i forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt for hvert enkelt
omstillingsprosjekt, i tråd med Prosjektlederprosessen (PLP).

Utvikling av prosjekter med vekstpotensial
Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som ønsker å starte eller utvikle
en virksomhet i en kommune eller region som har fått innvilget omstillingsmidler, kan søke om økonomisk bistand. Midlene skal være et supplement til
andre offentlige virkemidler fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen, Norges
forskningsråd eller SIVA. Det er den enkelte fylkeskommunen som fastsetter
rammen og legger føringer for hvordan midlene skal brukes. Målet er å utvikle
mange gode prosjekter som kan bidra til å skape vekst.
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Retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene
Midlene skal benyttes til ledelse av omstillingsprogrammet og bedriftsutvikling.
All støtte til enkeltbedrifter skal gis som bagatellmessig støtte og være innenfor
gjeldende lovgivning, som offentlighets- og forvaltningsloven. Styret vedtar
egne retningslinjer for tildeling av midler.
Eksempler på hva midlene kan brukes til:
— Nettverksbygging mellom bedrifter
— Kompetanseutvikling
— Mobilisering og tiltaksarbeid
— Administrative kostnader til ledelse av
omstillingsprogrammet

Administrative rutiner – oppstartshåndbok for programledere
Søknadsbehandling
Søknader om omstillingsmidler til enkeltprosjekter behandles av styret for
omstillingsarbeidet, et arbeidsutvalg eller programleder etter fullmakt fra styret.
Dokumentasjon av søknader
Behandling av prosjektsøknader må dokumenteres. Gode rutiner og maler må
på plass for å sikre at søknader blir forsvarlig behandlet.
Mottak av søknader
Alle skriftlige henvendelser til omstillingsorganisasjonen skal besvares skriftlig.
Dersom et prosjekt ikke er relevant for omstillingsarbeidet må begrunnelse
foreligge og eventuelt henvises til annen finansieringsmulighet. For saker som
skal behandles i omstillingsstyret, må det legges frem en innstilling til vedtak
og en søknad knyttet til målene for omstillingsarbeidet.
Klagebehandling
Alle avslag og reduserte bevilgninger kan påklages og behandles av styret for
omstillingsarbeidet. Dersom avslaget opprettholdes, kan saken fremmes for
kommunens klageorgan.
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Oppfølging av innvilgede søknader
Programlederen skal være en aktiv medspiller for støttemottaker og følge opp
utviklingen av prosjektet i tråd med omstillingsmålene.
Utbetalingsrutiner
Utbetaling skjer som hovedregel etter avsluttet prosjekt. Før utbetaling må
prosjektledelsen levere sluttrapport og bekreftet prosjektregnskap. Det kan
gjøres delutbetalinger på inntil 75 prosent av tilsagnsbeløpet.
Tilbakeføring av tildelte midler
Midler som ikke er brukt, skal tilbakeføres.
Sluttrapport for enkeltprosjektene
Rapporten skal være i henhold til Prosjektlederprosessen (PLP), inneholde
vurderinger av prosjektmål, samt regnskap og revisjon i tråd med kravene i
tilsagnsbrevet.
Avslutning og ferdiggjøring av prosjektet
Prosjektdokumentasjon skal arkiveres.
Prosjektlederrapporten
Rapporten skal gi en endelig vurdering av avsluttet prosjekt og prosjektresultatet i forhold til målene i Omstillings- og Handlingsplan.

Leveranse fra Gjennomføringsfasen
—
—

Realisering av målene i Omstillingsplan og årlig Handlingsplan
Årlige rapporter med resultater fra arbeidet med omstilling

Fra Gjennomføringsfasen til Avslutningsfasen
Erfaring fra arbeidet i Gjennomføringsfasen er grunnlaget for et eget prosjekt
med mål om å videreføre omstillings- og næringsutviklingsarbeidet. Omstillingsstyret, i samarbeid med kommunen, er ansvarlig for gjennomføring av dette.
Forslaget fra prosjektet arbeides videre med i siste fase, Avslutningsfasen.
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Verktøy til bruk i Gjennomføringsfasen:
Oppstartshåndbok – Maler og rutiner for omstillingsarbeidet
Kontakt din regionale rådgiver
INTRO-kurs for Gjennomføringsfasen – Innføringskurs for styret og
administrasjonen i omstillingsprogrammet (her)
Programstatusvurdering (PSV) – Årlig egenvurdering av arbeidet i
omstillinsprogrammet (her)
Årlig styreseminar – Vurdering og utvikling av planene for neste års
omstillingsarbeid (her)
Næringsvennlig kommune – Prosessutviklingsverktøy for kommuner
som vil styrke seg som samarbeidspartner for lokalt næringsliv (her)
Næringsvennlig region – Prosessutviklingsverktøy for kommuner,
regionale enheter og fylkeskommuner som ønsker å realisere planer om
samarbeid for næringsutvikling (her)
SMB-utvikling – Prosjektverktøy for SMB-bedrifter med vekstpotensial
(her)
Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen – Program for
å styrke konkurransekraften og lønnsomheten for bedrifter i bransjen
(her)
Prosjektlederprosessen (PLP) – Sentrale prinsipper for god
prosjektledelse (her)
Maler til prosjektledelse – Standard mal til prosjektmandat,
prosjektplan og rapporter (her)
God kommunikasjonspraksis – Strategier og planer for
kommunikasjonsarbeidet (her)
*Innovasjon Norge ved Regional omstilling kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene til bruk av våre
verktøy. Søknaden fra omstillingsprogrammet behandles av Regional Omstilling.
27

3. GJENNOMFØRINGSFASEN

Råd og tips for Gjennomføringsfasen
Vellykkede omstillingsprogrammer kjennetegnes ved:
— Godt samarbeid mellom lokalt næringsliv, ressursmiljøer
og kommunen
— Reell forankring av Omstillings- og Handlingsplan
— Prosjektdrevet omstillingsarbeid styrt ved hjelp av
Prosjektlederprosessen (PLP)
— Klare mål og strategier
— Godt informasjons- og kommunikasjonsarbeid
Jobb aktivt med utviklingsprosjekter
— Benytt det ordinære virkemiddelapparatet for finansiering hvis mulig
— Ha en proaktiv holdning til å identifisere og videreutvikle gode
prosjekter
— Etabler nettverk for bedrifter, lokalt og i regionen
Jobb helhetlig og bredt, ikke spredt
— Sørg for at omstillingsarbeidet er godt forankret i det lokale
næringslivet
— Jobb helhetlig for å skape bredt engasjement og involver
flere aktører
— Tenk helhetlig innenfor de valgte innsatsområdene
— Arbeid både kortsiktig og langsiktig
— Sørg for at det legges tilrette for viktige funksjoner i næringslivet
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Slik gjennomføres Avslutningsfasen
Omstillingsområdet skal nå forberede videre utviklingsarbeid uten ekstraordinære midler. I overgangen fra omstillingsperiode til ordinær drift er det lett
å falle tilbake til de arbeids- og tenkemåtene som rådet før omstillingsperioden
startet. Senest to år før omstillingsperioden er over bør omstillingsorganisasjonen,
i samarbeid med kommunen, etablere et prosjekt for videreføring av omstillingsarbeidet. Innovasjon Norge har laget en prosessbeskrivelse for hvordan dette
kan gjøres. Arbeidet organiseres i tre faser: Forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt, i tråd med Prosjektlederprosesen (PLP). Det anbefales at en ekstern
prosjektleder engasjeres for å gjennomføre de to første fasene.
Normal gjennomføringstid for fasen er fire til seks måneder.
Videreføring
Utviklingsprosjekter som ikke blir ferdigstilt i løpet av omstillingsperioden må
fullføres i etterkant. Kommunen og næringslivet i området må realisere effektmålene i Omstillingsplan. Dersom det gjenstår disponible omstillingsmidler på
avslutningstidspunktet, skal disse benyttes i samsvar med Handlingsplan. I løpet
av Avslutningsfasen må kommunen utvikle en plan for dette arbeidet.
Det er avgjørende at kommunen klarer å mobilisere lokalt næringsliv og
ressursmiljøer til et forpliktende samarbeid etter endt omstillingsperiode.
Ivareta lokal kompetanse
I løpet av omstillingsperioden opparbeides det verdifull kompetanse og erfaring
rundt næringsutviklingsarbeid, og det etableres viktige nettverk som kan bidra
til verdiskapingen i området. Det er viktig å ta vare på, og videreutvikle denne
kompetansen etter at perioden er avsluttet.
Når eksterne konsulenter engasjeres til å lede omstillingsprosesser, anbefales
det at en lokal konsulent deltar i prosjektene. På denne måten opparbeides
det kompetanse lokalt, og kompetansen blir værende i regionen etter at
omstillingsarbeidet er avsluttet.
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Videreføring etter omstillingsarbeidet
I Avslutningsfasen skal omstillingsorganisasjonen utarbeide en sluttrapport med
fullstendig regnskap for hele omstillingsperioden. Sluttrapporten rapporteres
til fylkeskommunen og behandles av kommunen. Innovasjon Norge skal også
vurdere effekten av omstillingsarbeidet, måloppnåelsen og overføringsverdi til
andre områder i en sluttevaluering.

Spørsmål som bør vurderes i videreføringen
—
—
—
—

Hvordan kan kommunen tilrettelegge for næringsutvikling?
Hvilken kompetanse og erfaring har omstillingsorganisasjonen
bygd opp?
Hva kan vi gjøre for å ta vare på og videreutvikle denne
kompetansen?
Hvordan kan arbeidsmetoder fra omstillingsarbeidet videreføres?

Råd og tips for Avslutningsfasen
—
—
—
—
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Benytt en ekstern prosjektleder til å gjennomføre forstudien
og forprosjektet for fasen
Engasjer en konsulent i prosjektarbeidet som kan ivareta
lokalkunnskap
Planlegg hvordan resultatene fra omstillingsarbeidet skal
fanges opp, løftes frem og utnyttes
Formaliser avslutningen av fasen for å sikre god videreføring
til nye aktører

Hvem gjør hva i Avslutningsfasen?
Omstillingsorganisasjonen etablerer prosjektet og beskriver videreføringen av omstillingsarbeidet, samt utarbeider sluttrapport.
Kommunen har det operative ansvaret for å videreføre omstillingsarbeidet.
Innovasjon Norge gjennomfører en sluttevaluering av omstillingsarbeidet.

Leveranse fra Avslutningsfasen
—
—
—

Sluttrapport med fullstendig regnskap
Sluttevaluering
Videreføring

Verktøy til bruk i
Avlsutningsfasen:
•
•
•
•
•

Videreføring av omstillingsarbeidet
Sluttevaluering av omstillingsarbeidet
Tidligere sluttevalueringer
Prosjektlederprosessen (PLP)
Maler til prosjektledelse
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