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Forord 

Meråker kommune har hatt omstillingsstatus i per-
ioden 2007-13. Denne rapporten inneholder en 
sluttevaluering av programmet. Formålet med 
evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, 
samt vurdere programmets organisering, innret-
ting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra 
til læring for Innovasjon Norges satsing på regional 
omstilling som helhet.  

Programmet er evaluert av Oxford Research AS. 
Oxford Research har omfattende erfaring med 
evalueringer og analyser innen temaer som nær-
ingsklynger, forskning og utvikling, innovasjon, 
regionalutvikling og kompetanseutvikling.  

Denne evalueringen er gjennomført i perioden fra 
oktober til desember 2013. Vår tilnærming har 
vært å benytte kvalitative og kvantitative metoder 
for å analysere prosjektets målsetninger og resul-
tater.  

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og 

senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 
evalueringen har vi hatt dialog med oppdragsgiver 
Jan Georg Langset i Innovasjon Norge og daglig led-
er Torbjørn Berg Strømstad i Meråker Utvikling AS.  
Vi takker for et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer 
og alle som har respondert på utsendte spørre-
skjemaer. En lang rekke personer har bidratt med 
informasjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, desember 2013 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evalue-
ring av programmet ved avslutning av omstillingspe-
rioden. Formålet med evalueringen er å vurdere re-
sultater av satsingen, samt programmets organise-
ring, innretting og måloppnåelse. 

Meråker kommune hadde omstillingsstatus i perio-
den 2007-13. Bakgrunnen for omstillingsprosjektet 
var nedleggelsen av Elkem Meråker AS i 2006. Tapet 
av arbeidsplasser ved nedleggelsen ble vurdert å 
ligge i størrelsesorden 150-160, medregnet service-
bedrifter og transportbedrifter. På selve Elkem Mer-
åker forsvant 125 arbeidsplasser. Nedleggelsen gjor-
de at 16 prosent av arbeidsstyrken ble uten jobb.  

Meråker kommune initierte prosessen som førte 
fram mot søknad om statlige omstillingsmidler, og 
kommunen ble innvilget omstillingsstatus i juni 2007.  

Omstillingsstatus medførte at Meråker kommune 
fikk tilført statlige omstillingsmidler. I tillegg måtte 
det framskaffes lokale og regionale virkemidler etter 
avtalt fordeling. Kommunen ble totalt tildelt et bud-
sjett for seksårsperioden på ca. 50 millioner kroner. 

Etter en noe trøblete oppstart utviklet programmet 
seg positivt, og kan ved avslutningen av perioden et-
ter Oxford Researchs vurdering betegnes som et vel-
lykket omstillingsprogram. Hovedmålsettingen om 
etablering eller sikring av 200 arbeidsplasser er på 
det nærmeste innfridd. Programmet har dermed bi-
dratt til å motvirke en negativ trend i antall arbeids-
plasser i kommunen. 

Innsatsen det første året omhandlet i all hovedsak 
akkvisisjon av industrivirksomhet for å erstatte avvik-
lingen av Elkem Meråker. Innsatsen førte ikke frem. 
Kommunen hadde verken erfaring med eller kompe-
tanse til å drive proaktivt, bedriftsrettet utviklingsar-
beid rettet mot det eksisterende næringslivet og 
etablerere i kommunen, og man manglet er faring 
med den arbeidsformen som Innovasjon Norge an-
befaler for satsingen. 

Kompetanse knyttet til PLP som verktøy for pro-
sjektgjennomføring ble anskaffet til programmet, og 
fra 2009-13 er de fleste prosjekter definert som 

enten forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Av 
de 173 prosjektene som utgjør programmets porte-
følje er 98 forprosjekter. Hvert prosjekt er knyttet til 
ett av seks definerte satsingsområder for program-
met, hvorav enkelte ble nedtonet de siste par årene 
av perioden.  

Organiseringen av programmet er i betydelig grad 
preget av at kommunen var tett på satsingen.  Kom-
munens inngripen resulterte i en lite effektiv saksbe-
handlingsprosedyre og en tung organisatorisk struk-
tur. Prosedyren ble etablert som et kompromiss mel-
lom virkemiddelaktørenes føringer og kommunens 
ønske om kontroll med aktiviteten.  

Organisatorisk fremstår omstillingsprogrammet som 
en tilfredsstillende gjennomført satsing, der de ut-
fordringer som oppsto ble håndtert slik at program-
met fikk en organisasjon som fungerte, om enn ikke 
optimalt. Samarbeidet mellom Meråker kommune, 
omstillingsorganisasjonen og virkemiddelaktørene 
var konstruktivt. Virkemiddelaktørene var vokale i 
sine henstillinger til hvordan programmet burde org-
aniseres og innrettes, mens kommunen utviste 
sterkt eierskap til programmet og hadde klare prefe-
ranser når det gjaldt innhold og fremgangsmåte. I 
dette spennet fant programmet sin form, som fung-
erte til tross for noe uhensiktsmessig organisering. 

Næringslivet i Meråker kan hevdes å være mer ro-
bust ved utgangen av 2013 enn da søknaden om 
omstillingsstatus ble sendt i november 2006. Dette 
begrunnes med at næringsstrukturen er blitt mer 
differensiert, mens smelteverket tidligere var svært 
dominerende i kommunens næringsliv. 

Omstillingsprogrammet har medført en kompetan-
seheving når det gjelder kommunens utviklingsevne. 
Gjennom satsingen har kommunen fått erfaring med 
en bestemt arbeidsmetodikk for å støtte opp under 
sikring og skaping av arbeidsplasser, og den har også 
blitt bevisst at måten den arbeidet på tidligere ikke 
lenger er relevant. Meråker Utvikling AS er etablert 
som et verktøy i utviklingsarbeidet, men selskapets 
fremtid er usikker og i stor grad avhengig av finansie-
ring av videre næringsutviklingsaktivitet.  
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål og 
den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen 
av evalueringen. 

 

2.1  Evalueringens formål 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evalue-
ring av programmet ved avslutning av omstillingspe-
rioden. Formålet med evalueringen er å vurdere 
resultater av satsingen, samt programmets organise-
ring, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal 
også bidra til læring for Innovasjon Norges satsing 
«Regional omstilling» som helhet. Gjennom syste-
matisering av resultater og erfaringer vil evalue-
ringen gi innspill til fremtidig organisering av næ-
ringsutviklingsarbeidet i kommunene og gi Innova-
sjon Norge kunnskap som kan anvendes ved opp-
start av andre omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problem-
stillinger som er spesifisert i Innovasjon Norges krav-
spesifikasjon knyttet til «sluttevaluering av omstil-
lingsprogram».  

 

2.2  Evalueringsmetode 

I evalueringsarbeidet har Oxford Research benyttet 
både kvalitative og kvantitative tilnærminger, hvilket 
har bidratt til å sikre reliabilitet og validitet. 

2.2.1  Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra opp-
dragsgiver og fra omstillingsorganisasjonen ved opp-
start av evalueringen.  Følgende dokumenter er gjen-
nomgått av evaluator: 

 Søknad om omstillingsstatus 2006 

 Strategiske planer 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Årlige programstatusvurderinger 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettsiden til Meråker Utvikling AS 

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunnleg-
gende oversikt over omstillingsprogrammets målset-
tinger, organisering og aktivitet. Sammen med malen 
for evaluering av omstillingsprogrammer har doku-

mentene utgjort grunnlaget for utarbeidelsen av int-
ervjuguider og spørreskjema. 

2.2.2  Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører. Informantene 
ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra daglig 
leder i Meråker Utvikling AS. Informantene fremgår 
av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 Torbjørn B. Strømstad Meråker Utvikling – daglig leder 

2 Bård Langsåvold Meråker kommune – ordfører  

3 Henrik Vinje Meråker kommune – rådmann  

4 Bård Langsåvold 
Egil Haugbjørg 
Jon Petter Hernes 
Anne-Marit Heggem 
Marit Reppe 
Jorunn Braseth 
Torbjørn B. Strømstad 

Styringsgruppen 

5 Nils Karlsen Meråker Utvikling – Tidl. DL 

6 Knut Baglo Meråker Utvikling – Tidl. DL 

7 Anne K. Slungård Meråker Utvikling – Tidl. SL 

8 Jorunn Braseth NTFK  

9 Jan Georg Langset Innovasjon Norge 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig. 

2.2.3  Survey til tilsagnsmottakere 

Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av 
omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. 
Blant aktørene som har mottatt tilsagn fra omstil-
lingsprogrammet finnes 81 unike brukere (i tillegg til 
16 brukere/prosjekter definert som «ikke aktuell for 
survey» blant annet fordi tilsagnsbeløpene var svært 
lave), hvorav enkelte har mottatt flere tilsagn. De 
som har mottatt flere tilsagn ble bedt om å basere 
seg på det største tilsagnet ved utfyllelse av spørre-
skjemaet. 57 mottakere responderte, hvilket gir en 
svarprosent på 70. Dette er en høyst akseptabel 
svarprosent sammenlignet med tilsvarende under-
søkelser Oxford Research har foretatt tidligere.  
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Oxford Research har behandlet informasjonen fra 
informantene konfidensielt. Kun samlede resultater 
blir presentert i rapporten. 

2.2.4  Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk i Meråker er to register-
datakilder benyttet. 

For det første er det innhentet statistikk fra SSB 
knyttet til antall arbeidsplasser og arbeidsledighet i 
perioden 2000-12 i Meråker og Nord-Trøndelag. Tall-
ene er hentet fra SSBs Statistikkbank.  

For det andre er det innhentet regnskapstall for be-
driftene. Oxford Researchs egen foretaks- og regns-
kapsinformasjonstjeneste (ORBIT) har tilgang til 
komplett regnskapsinformasjon for alle norske regn-
skapspliktige bedrifter i perioden 1995-12. 

 

2.3  Rapportens oppbygging 

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). 
Informasjonen som presenteres i disse kapitlene er 
innhentet i dokumentgjennomgangen, surveyen til 

tilsagnsmottakere og intervjuene beskrevet over. 
Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og formu-
lert av Oxford Research og representerer en syntese 
av de utsagn som ble gitt. 

I kapittel 3 beskrives bakgrunnen for omstillingsstat-
usen, og omstillingsprogrammets organisering, sty-
ringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg omta-
les virkemiddelaktørenes rolle i programmet og pro-
grammets forankring.  

I kapittel 4 beskrives innholdet i omstillingsprogram-
met. Det gis først en beskrivelse av målsetningene 
som ble formulert for programmet, og de aktivitete-
ne og tiltakene som er gjennomført (omstillingspro-
grammets innretting). Deretter betraktes resultatene 
av omstillingsprogrammet, målt opp mot målset-
tingene for innsatsen og hva gjelder kommunen og 
næringslivets utviklingsevne. Til sist beskrives hvor-
dan utviklingsarbeidet i kommunen skal videreføres 
etter omstillingsperioden. 

Kapittel 5 inneholder evaluators vurdering av omstil-
lingsprogrammets organisering, aktivitet og målopp-
nåelse. 
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Kapittel 3.    Omstillingsorganisasjonen

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstil-
lingsstatusen, og omstillingsprogrammets organiser-
ing, styringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg 
omtales virkemiddelaktørenes rolle i programmet og 
programmets forankring. 

 

3.1  Bakgrunn for omstillingsstatus 

I januar 2006 ble det gjort kjent for Meråker kom-
mune at Elkem Meråker AS skulle legges ned et halvt 
år senere. Dette innebar at smelteverksdriften i 
Kopperå/Meråker ble avsluttet etter over hundre års 
virksomhet. Tapet av arbeidsplasser ved nedleggel-
sen ble vurdert å ligge i størrelsesorden 150-160 arb-
eidsplasser medregnet servicebedrifter og transport-
bedrifter. På selve Elkem Meråker forsvant 125 ar-
beidsplasser. Nedleggelsen gjorde at 16 prosent av 
arbeidsstyrken ble uten jobb, i henhold til en rapport 
fra Trøndelag Forskning og Utvikling. 

I 2006 hadde kommunen opplevd en nedgang i be-
folkningstallet på ca. 30 % de foregående 50 år og ca. 
8 % de foregående 15 år.  

Meråker kommune initierte prosessen som førte 
fram mot søknad om statlige omstillingsmidler. Søk-
naden ble sendt i november 2006, og kommunen ble 
innvilget omstillingsstatus gjennom brev fra Kom-
munal- og regionaldepartementet (KRD) til Nord-
Trøndelag fylkeskommune datert i juni 2007. De 
første midlene var tilgjengelig i 2008. Omstillingspe-
rioden var i utgangspunktet tenkt å vare til 2011, 
men er senere utvidet til 2013. 

Omstillingsstatus medførte at Meråker kommune 
fikk tilført statlige omstillingsmidler. I tillegg måtte 
det framskaffes lokale og regionale virkemidler etter 
avtalt fordeling. Kommunen ble totalt tildelt et bud-
sjett for seksårsperioden på ca. 50 millioner kroner.  

Meråker kommune hadde også omstillingsstatus fra 
sent på 80-tallet frem til 1993. 

 

3.2  Programmets organisasjon 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og Meruts styre, samt 
prosjektleder. 

3.2.1  Programeier 

Meråker kommune var formell eier av omstillingsar-
beidet. Kommunen, ved kommunestyret, var ansvar-
lig overfor fylkeskommunen angående bruk av om-
stillingsmidlene fra Kommunal- og regionaldeparte-
mentet og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Meråker 
kommune bevilget i tillegg egne midler til omstil-
lingsprogrammet. Omstillingsprogrammet har gjen-
nom hele perioden blitt fulgt tett av kommunen.  

Kommunen og Meråker Utvikling AS (Merut), som 
eksisterte som kommunens næringsutviklingsred-
skap allerede før omstillingssøknaden ble sendt, 
frontet omstillingsprosessen i Meråker. Meråker 
kommune eier 51 % av aksjene i Merut og 49 % eies 
av bedrifter og privatpersoner. Selskapet er imidler-
tid fullfinansiert av kommunen og det offentlige. 
Merut hadde våren 2013 ansatt to personer på hel-
tid, hvorav én person hadde som hovedoppgave å 
ivareta reiselivssatsingen i Meråker (denne stillingen 
eksisterer ikke lenger ved utgangen av 2013) og der 
lederen arbeidet på fulltid med løpende omstillings-
prosjekter. I omstillingsprosessen var Merut hoved-
kontakten mot næringslivet i kommunen.  

Meråker Utviklings formål er å bidra til nærings- og 
stedsutvikling i regionen gjennom samhandling med 
andre aktører. Meråker Utvikling skal blant annet 
koordinere og gjennomføre prioriterte tiltak i kom-
munens strategiske næringsplan, yte bedrifts- og 
etablererservice i førstelinje og fungere som kom-
munens fagenhet i næringsspørsmål. Merut arbeider 
med nyetableringer og bedriftsutviklingsprosjekter 
og har spesiell fokus på unge gründere og kvinner. 
Meråker Utvikling skal også bidra til å fornye kom-
munens næringspolitikk og strategiske plangrunnlag 
i takt med samfunnsutviklingen. 

Ved etableringen av programmet ble det i tillegg til 
omstillingslederen i Merut opprettet en hel stilling 
som «omstillingsleder» i rådmannens stab. Stillingen 
skulle i hovedsak styrke administrasjonens mulighe-
ter for å bringe klarhet i en rekke juridiske forhold 
rundt omstillingsarbeidet og være pådriver i infra-
strukturprosjekter som en ønsket å få realisert som 
en del av omstillingen i Meråker. Dette gjaldt tilret-
telegging med infrastruktur av industriområdene på 
Gudå, Merakernestrøa og i Kopperå, utbygging av 
Fagerlia/Grova og utbygging av Meråker videregåen-
de skole. I tillegg skulle det arbeides med å få etab-
lert nye statlige arbeidsplasser i Meråker. 
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3.2.2  Omstillingsstyret og Meruts styre 

Den endelige vedtakskompetansen hos forvaltningen 
av økonomiske virkemidler til omstillingsarbeidet og 
næringsutvikling for øvrig, som kommunen rår over, 
lå i kommunestyret. Kommunestyret delegerte myn-
digheten for omstillingsmidlene til omstillingsstyret, 
samtidig som større saker og bevilgninger ble be-
handlet av kommunestyret.  

Flere informanter bemerker at omstillingsarbeidet 
hadde en tungvinn saksbehandling. Saker ble forbe-
redt av administrasjonen i programmet, som var 
daglig leder i Merut, for så å gjennomgå en saksbe-
handling i styret i Merut. Meruts styre ga deretter en 
innstilling til omstillingsstyret, først direkte og senere 
i omstillingsperioden via rådmannen. Fra 2011 fikk 
rådmannen en rolle i saksgangen, som den som for-
melt innstiller til omstillingsstyret etter behandlingen 
i styret i Merut. Endringen ble foretatt på grunnlag 
av bestemmelser i Kommuneloven, og innebar en 
formell tilpasning til lovverket mer enn en reell end-
ring i styringen av omstillingsprogrammet. Rådmann-
en hadde i tillegg formelt sett observatørstatus i om-
stillingsstyret. Omstillingsprogrammet hadde i reali-
teten to styrer, ettersom saker i programmet ble be-
handlet både i omstillingsstyret og i styret for Meråk-
er Utvikling. Dette var en omfattende struktur, som 
informantene betegner som lite hensiktsmessig.  

Formannskapet fungerte som omstillingsstyre fra 
oppstarten i 2007 frem til april 2008. Våren 2008 
oppnevnte kommunestyret et omstillingsstyre bestå-
ende av ti personer. Disse var formannskapets fem 
faste medlemmer, to politisk oppnevnte medlem-
mer, samt tre næringsrepresentanter oppnevnt av 
styret i Meråker Utvikling AS. Styret var dermed rela-
tivt stort, hvilket ga forankring og bidro til å spre in-
formasjon om omstillingsprogrammet. Det fantes 
imidlertid et arbeidsutvalg på tre personer for be-
handling av mindre saker. 

Fylkeskommunen legger til grunn at styret for et om-
stillingsprogram skal bestå av maksimalt syv perso-
ner, og at både kommunepolitikere og næringslivs-
representanter er blant medlemmene. Det legges 
også til grunn at kommunen er eier av omstillings-
programmet og har ansvaret, mens fylkeskommunen 
er observatør og rådgiver. Fylkeskommunen valgte 
på grunnlag av denne rolleforståelsen å ikke være 
rigid angående styrets sammensetning.  

I januar 2012 ble sammensettingen av omstillingssty-
ret endret. I de siste to årene av omstillingsperioden 
besto styret av fem personer, som representerte bå-
de næringslivet og politikerne. Omstillingsstyret ble 
valgt av kommunestyret. I tillegg hadde Meråker Ut-

vikling ved styreleder, Meråker kommune (ved råd-
mann), Innovasjon Norge og Nord-Trøndelag fylkes-
kommune status som observatører omstillingsstyret. 
Endringen i styrets sammensetning kom etter på-
trykk fra virkemiddelapparatet, og etter vedtak i det 
nye kommunestyret etter valget i 2011.  

Omstillingsstyret blir av informanter betegnet som 
politisk og operativt, mer enn strategisk, til tross for 
deltakelsen av næringsaktører. Ordføreren var leder 
av omstillingsstyret. Styret i Merut blir beskrevet 
som strategisk og profesjonelt, og mindre politisk. 
Styret i Merut omfattet imidlertid én representant 
for kommunen, rekruttert fra kommunestyret. Det 
blir pekt på som en mangel at omstillingsstyret ikke 
hadde medlemmer med en særlig kompetanse knyt-
tet til programmets satsingsområder.  

Flere informanter fremholder at de opplevde kobl-
ingen mellom omstillingsprogrammet og kommunen 
som sterkere enn ønskelig. Programmet var svært 
politisert, hvilket primært manifesterte seg i form av 
kommunepolitikere representert i styret. Fra enkelte 
hold i kommunen, både politisk og administrativt, 
ble det argumentert for å legge hele omstillings-
programmet inn i kommunens ordinære administra-
sjon. Innovasjon Norge og fylkeskommunen, på sin 
side, kom med tydelige henstillinger om hvordan 
programmet burde styres og organiseres for å mar-
kere avstanden mellom programmet og kommunen. 
Virkemiddelaktørene var vokale på dette punktet, 
samtidig som de valgte å være noe tilbakeholdne 
med konkrete krav om endring. 

Gjennom hele perioden, inkludert i forbindelse med 
arbeidet med videreføringen av næringsutviklingsar-
beidet, har det vært en dragkamp mellom krefter 
som ønsker å samle alle ressursene i kommuneorga-
nisasjonen og krefter som ønsker en operatør for 
virksomheten utenfor kommunens organisasjon. Det 
er i programperioden fremkommet enkelte søknader 
fra kommunens administrasjon til prosjekter som av 
omstillingsstyret er vurdert å falle inn under kom-
munens ordinære drift. Disse søknadene ble ikke 
innvilget.  

Organiseringen av programmet inkludert ordningen 
med to styrer blir av informanter karakterisert som 
en hemsko og en uryddig måte å håndtere pro-
grammet på. Det var en uhensiktsmessig organise-
ringsform. Kommunen ønsket imidlertid en tydelig 
kontroll over og styring med programmet, og det ble 
nødvendig å inngå kompromisser om organiseringen 
for å komme videre med omstillingsarbeidet. Pro-
grammet fikk dermed en tung organisasjon. Det ble 
en løsning som verken kommunen eller virkemiddel-
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aktørene oppfattet som god, og det tok tid og inn-
sats for å få organisasjonsstrukturen på plass.  

Mens kommunen ønsket å ha kontroll over omstil-
lingsprogrammet arbeidet virkemiddelaktørene for å 
kutte båndene på det operative feltet og flytte orga-
nisasjonen ut av rådhuset. Virkemiddelapparatet 
argumenterte for at kommunens rolle skulle begren-
ses til strategisk styring og rapporteringsinstans, som 
eier av programmet. Kommunen mente manglende 
kontroll over programmet hemmet den omstillings-
innsatsen og det generelle næringsutviklingsarbeidet 
som kommunen gjennomførte i egen regi, og ønsket 
en sterkere samordning av innsatsen. 

Det ble brukt mye tid og ressurser på å diskutere 
programmets organisering og kommunens rolle i 
programmet. Informanter påpeker imidlertid at org-
anisasjonen fungerte, om enn ikke optimalt. 

3.2.3  Prosjektledelse 

Meråker Utvikling AS leverte prosjektledertjenester 
til Meråker kommune i forbindelse med administra-
sjonen av omstillingsprogrammet. Merut var også 
sekretariat for omstillingsstyret, og daglig leder i 
Merut var prosjektleder for omstillingsarbeidet. Pro-
sjektleder hadde delegasjon på inntil 50 000,- kroner 
per sak. 

Fram til april 2008 var det administrative arbeidet 
delt mellom Meråker kommunes omstillingsleder og 
daglig leder i Meråker Utvikling AS. Fra april 2008 var 
de administrative funksjoner (prosjektledelse) for 
omstillingsarbeidet tillagt daglig leder i Merut.  

Merut har gjennom hele omstillingsperioden vært 
samlokalisert med kommunen på rådhuset. Dette 
har knyttet næringsorganisasjonen og omstillings-
programmet tett til kommunen. Informantene be-
tegner samlokaliseringen som hensiktsmessig og pra-
ktisk. Samtidig pekes det på at en slik nærhet kan ha 
medført at prosjektledelsen ble farget av synspunk-
ter i kommunen.  

Omstillingsprogrammet og Meråker Utvikling har 
hatt fire ulike ledere i løpet av seksårsperioden. Enk-
elte informanter fremholder at diskontinuiteten har 
vært uheldig for gjennomføringen av programmet.  

Den første lederen satt i stillingen fra oppstarten av 
omstillingsprogrammet frem til august 2008, da per-
sonen gikk av med pensjon. I denne perioden ble 
programmet drevet uten et tydelig strategigrunnlag, 
og finansiert utelukkende av de kommunale midlene 
som ble bevilget til programmet. Prosjektlederen 
hadde erfaring fra et tidligere omstillingsprogram 
gjennomført i Meråker kommune. Både prosjektle-

deren og den omstillingsansvarlige i kommunens ad-
ministrasjon blir av informanter betegnes som sterkt 
influert av den tradisjonelle måten å tilnærme seg 
kommunalt støttet næringsutviklingsaktivitet i Mer-
åker kommune. Fokuset i denne perioden var på akk-
visisjon av ny industrivirksomhet i Meråker.  

Aktiviteten det første året ble av virkemiddelaktøre-
ne Innovasjon Norge og Nord-Trøndelag fylkeskom-
mune betraktet å ligge utenfor føringene for omstil-
lingsprogrammet, i tillegg til å mangle konkrete mål-
settinger, strategier og handlingsplan. Aktiviteten 
det første året ble gjennomført uten et tilfredsstil-
lende planverk, sett fra fylkeskommunens side. Bud-
sjettmidlene som ble benyttet det første året var 
midlene finansiert av Meråker kommune, og hele 
kommunens tilskudd på elleve millioner kroner ble 
anvendt i denne perioden. Ulike infrastrukturtiltak 
var blant tiltakene som mottok finansiering. Den 
manglende styringen og valget av tiltak medførte 
klare krav fra KRD og Nord-Trøndelag fylkeskommu-
ne om justeringer. Først da endringene knyttet til 
planverk og innretting var på plass ble midlene fra 
KRD og fylkeskommunen stilt til rådighet. 

I august 2008 ble en ny leder innleid fra innovasjons-
selskapet Proneo, som midlertidig leder i 60 % stil-
ling frem til februar 2009. Fylkeskommunen og Inno-
vasjon Norge var pådrivere for å innhente kompe-
tanse knyttet til drift av prosesser og prosjekter til-
svarende omstillingsprogrammet, etter at program-
met hadde vist manglende styring og forståelse for 
de føringer som var gitt for bruken av omstillings-
midler. Det var virkemiddelaktørene som tok kontakt 
med Proneo og fikk en slik løsning på plass.  

Den innleide lederens oppgave var å få på plass sty-
ringsdokumenter og strukturer for driften av omstil-
lingsprogrammet, i tillegg til å rekruttere en ny daglig 
leder. I tillegg ble det arbeidet med å utarbeide en 
oversikt over prosjektene i programmets portefølje. 
Den midlertidige lederen skulle rydde opp i pro-
grammet og overlate et ordnet bo til en ny leder i 
fast stilling. Med støtte fra virkemiddelaktørene og 
styret i Merut ble det utviklet retningslinjer for til-
skuddsberettigelse, saksbehandlingsprosedyrer, stra-
tegiplan og porteføljestyringsverktøy for program-
met. Det var nødvendig å definere grensene for om-
stillingsprogrammet og tydeliggjøre et skille til kom-
munens ordinære virksomhet, ettersom midler fra 
ulike kilder tidligere var benyttet sammen med om-
stillingsmidlene. 

Omstillingsstyret ble kurset i bruk av PLP (prosjektle-
derprosessen) som verktøy for prosjektstyring, med 
inndeling av prosjekter i faser, klargjøring av roller, 
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tydelige beslutningsprosesser og prosesser for kvali-
tetssikring. 

Konsulenten fra Proneo gikk over i en stilling som 
næringskonsulent i Meråker kommune i perioden 
mars-september 2009, og fungerte i denne perioden 
som ansvarlig for omstillingsarbeidet i kommunens 
administrasjon. Næringskonsulenten møtte som obs-
ervatør i omstillingsstyret, og rapporterte til ordfø-
rer. Den tredje prosjektlederen i omstillingsprogram-
met kom inn i stillingen i februar 2009. Rutiner og 
prosedyrer var på dette tidspunkt på plass, men det 
gjensto fremdeles en del oppryddingsarbeid i pro-
grammet.  

Den fjerde prosjektlederen kom fra en stilling som 
næringskonsulent i kommunen, og tiltrådte som dag-
lig leder i Merut i januar 2012. Fra etableringen av 
omstillingsprogrammet frem til januar 2012 hadde 
kommunen et årsverk allokert til omstillingsarbeidet 
i egen organisasjon. Stillingen som næringskonsulent 
i kommunen ble ikke opprettholdt, hvilket reduserte 

den totale næringsutviklingskapasiteten innen kom-
munen. Dermed var mye av tiden bundet opp i 
driftsoppgaver, hvilket ga mindre rom for å ta de 
store, strategiske grepene. Noe strategisk kompe-
tanse ble kjøpt inn, men den begrensede kapasiteten 
til utviklingsoppgaver innebar at aktiviteten fikk noe 
preg av å være ad hoc.  

I spørreskjemaet til tilsagnsmottakerne ble de bedt 
om å gi vurderinger av ulike trekk ved omstillings-
programmets organisasjon. Respondentene ble bedt 
om å angi i hvilken grad de er enige i ulike påstander 
om organisasjonen, på en skala fra «i stor grad» til «i 
liten grad». Svarene fremgår av figur 1. Omstillings-
organisasjonen får gjennomgående en god vurdering 
av tilsagnsmottakerne. Kun et fåtall respondenter gir 
en negativ tilbakemelding ved å svare «i liten grad» 
på de ulike spørsmålene, og organisasjonen for gode 
skussmål når det gjelder både kompetanse, saksbe-
handlingstid og service i form av tydelige begrunnel-
ser for beslutninger, oppfølging, veiledning og til-
gjengelighet. 

 

Figur 1: Vurdering av omstillingsprogrammets organisasjon 

 

  

 

Kilde: Oxford Research AS 
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Omstillingsselskapet etablerte en velfungerende 
struktur for mottak og behandling av søknader til 
omstillingsfondet. Informasjon og maler var tilgjeng-
elig på Meråker Utviklings nettside. 

Prosjektlederrapporten kom etter hvert på plass som 
et rapporteringsverktøy for det enkelte prosjekt som 
mottok tilsagn. Det ble etablert som en forutsetning 
for siste utbetaling at rapporten ble fylt ut og inn-
sendt. Verktøyet fungerte godt for de nyere prosjek-
tene. For å få et helhetsbilde krevdes det at samtlige 
prosjektledere rapporterte inn, også de tidlige pro-
sjektene. Dette ga en god mulighet til å sammenstille 
resultat på nyetableringer, sysselsetting (sikrede og 
nye arbeidsplasser), produktutvikling, konkurranse-
evne og lønnsomhet, samarbeid, kompetanseheving 
og økonomi. 

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 

Omstillingsprogrammet i Meråker hadde et totalt 
budsjett på 49,9 millioner kroner. Budsjettet fremgår 
av tabellen under. Programmet ble finansiert med 25 
millioner kroner fra KRD, mens Nord-Trøndelag fyl-
keskommune og Meråker kommune ga tilskudd på 
11 millioner hver til programmet. I tillegg kom ren-
temidler på 2,9 millioner kroner. Meråker kommune 
hadde noen midler til næringsutvikling tilgjengelig, 
og disse ble samkjørt med omstillingsprogrammet. 

Tabell 2: Budsjett 

Finansiør Millioner kroner 

KRD  25,0 

Nord-Trøndelag fylkeskommune  11,0 

Meråker kommune  11,0 

Rentemidler  2,9 

Totalt 49,9 
Kilde: Meråker Utvikling Handlingsplan 2013 

 

Regnskapet for programmet fremgår av tabellen 
under. Dette viser at totalt 12,4 millioner kroner gikk 
til administrasjon av programmet, fordelt på 11,215 i 
Merut og 1,125 i kommunens administrasjon.  

Regnskapet kan videre fordeles på de seks satsings-
områdene som har vært formulert for programmet. 
Industri utgjorde det største satsingsområdet med 
12,9 millioner kroner bevilget. Videre ble 10,9 mil-
lioner kroner benyttet til satsingsområdet reiseliv og 
3,4 millioner kroner til satsingsområde helse og re-
habilitering. Disse tre satsingsområdene ble benyttet 
i den siste fasen av perioden. I programmets tidlige-
re fase ble det i tillegg operert med satsingsområde-

ne kontor- og servicearbeidsplasser (2,3 millioner 
kroner), landbruksbasert næringsliv (1,3 millioner 
kroner) og kompetanse og utviklingsprosjekter (5,8 
millioner kroner). Innen det siste av disse områdene 
ble det gitt tilsagn også i 2012-13, blant annet til 
SMB-utvikling. 

Tabell 3: Regnskap 

Post Kroner 

Administrasjon Merut 11 215 000 

Administrasjon Meråker kommune 1 152 092 

Industri 12 854 951 

Reiseliv 10 903 544 

Helse og rehabilitering 3 423 702 

Kontor- og servicearbeidsplasser 2 284 096 

Landbruksbasert næringsliv 1 337 185 

Kompetanse og utviklingsprosjekter 5 825 406 

Totalt 48 995 976 
Kilde: Meråker Utvikling AS 

 

Totalt viser dette regnskapet utgifter på 49 millioner 
kroner per desember 2013. Det gjenstår noen ube-
nyttede midler i programmet ved avslutningen av 
omstillingsperioden ved utløpet av 2013. Disse mid-
lene vil benyttes til å avslutte enkelte av prosjektene 
i porteføljen våren 2014. 

 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 

Informanter fremholder at Innovasjon Norge og 
Nord-Trøndelag fylkeskommune har fungert godt i 
sine roller i Meråker og støttet opp under omstil-
lingsprogrammet på en god måte. Virkemiddelaktø-
renes roller kan sies å være tosidig.  

For det første skal de markere føringene for pro-
grammet i etableringen av omstillingsorganisasjonen 
og programmets plandokumenter. I denne rollen må 
de balansere mellom å gi rom for kommunens funk-
sjon som programeier, der et visst spillerom skal gis, 
og være tydelig når det gjelder hvilke forhold ved 
programmets organisasjon og funksjon som er abso-
lutte krav som ikke kan omgås.  

Virkemiddelaktørene var pragmatiske i sin inngripen 
med omstillingsprogrammet. Rapporteringskravene 
fant sin form etter hvert, og det ble gitt rom for til-
pasninger ved de ulike aspektene av programmet.  

Samtidig påpekes det at virkemiddelaktørene gjerne 
kunne vært enda tydeligere i sin rådgivningsrolle. 
Representantene for virkemiddelaktørene oppfattes 
av andre involvert personer som ekspertene på gjen-
nomføring av omstillingsprogrammer. Flere infor-
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manter etterlyser en noe mer fremtredende rådgi-
vende rolle for virkemiddelaktørene, samtidig som 
den pragmatiske tilnærmingen beholdes. Dette kan 
innebære informasjon om beste praksis slik det er 
observert i andre omstillingskommuner, og om verk-
tøy som er tilgjengelige som en del av omstillings-
programmet.  

Innovasjon Norge har imidlertid ikke sanksjonsmid-
ler, og kan ikke tvinge gjennom sine løsninger. NTFK 
hadde muligheten for å holde tilbake budsjettmidler, 
hvilket også ble gjort i 2008 i påvente av at akseptab-
le plandokumenter ble utformet og vedtatt.  

For det andre skal de bidra med sin kompetanse som 
rådgivere i styret i den kontinuerlige og ordinære 
gjennomføringen av programmet. Begge virkemid-
delaktørene blir oppfattet som viktige ressurser og 
medspillere i form av observatørstatusen i styret og 
rollen som informerte og kompetente rådgivere. 
Virkemiddelaktørenes kompetanse og rådgivning var 
viktig blant annet i forbindelse med beslutninger der 
det var tvil om søknaden var tilsagnberettiget. Ob-
servatørene hadde kompetanse til å identifisere 
eventuelle formelle mangler ved søknader i forbin-
delse med behandling i styret.  

 

3.5  Programmets forankring 

Et omstillingsprogram bør være godt forankret både 
i næringslivet og befolkningen, som mottaker av 
satsingen, og i kommunen, som eier av programmet. 

Forankringen av programmet blant næringsaktørene 
i kommunen var ikke god nok, og det manglet en til-
fredsstillende kommunikasjonsstrategi for satsingen. 
Kommunen og omstillingsorganisasjonens mangl-
ende forståelse av programmet i den første tiden 
gjorde det umulig å kommunisere presist om mulig-
hetene ved satsingen til næringslivet. Informasjonen 
fra programmet til næringslivet kunne vært bedre i 
kvalitet og omfang. Dette blir trukket frem som en 
betydelig svakhet ved programmet. Forankringen ble 
noe styrket utover i programperioden, gjennom 
iverksettelsen av SMB-utvikling og andre bedriftsret-
tede prosjekter. I sum fikk programmet en tydelig 
bedriftsinnretting utover i perioden, og et stort an-

tall av de 173 prosjektene/tilsagnene som utgjorde 
programmets portefølje ble gjennomført av næ-
ringsaktører. Ved avslutningen av perioden var pro-
grammet godt kjent i kommunen, men informantene 
mener næringslivsforankringen kunne og burde vært 
sterkere. Et lite antall næringsaktører kom svært tett 
på programmet gjennom deltakelse i styret i Merut 
og omstillingsstyret. Informanter peker på at end-
ringene som ble foretatt når det gjelder sammenset-
ningen av omstillingsstyret bidro til å fremme næ-
ringslivets synspunkter sterkere i programmet.   

Forankringen blant politikerne var god, hvilket kan 
ses i sammenheng med at det var kommunestyret 
med ordføreren i spissen som arbeidet for å etablere 
omstillingsprogrammet i Meråker. Kommunen tok 
initiativ til og deltok i flere møter med KRD i Oslo og 
med fylkeskommunen i Steinkjer, og var den proak-
tive parten i etableringen av omstillingsprogrammet. 
Dette medførte et sterkt eierskap til og forankring av 
programmet i kommunen, ikke minst i kommunesty-
ret. Også den brede sammensettingen av omstil-
lingsstyret i programmets fire første år var medvirk-
ende til å forankre programmet blant politikerne i 
kommunen. Da styret ble nedskalert etter oppford-
ring fra virkemiddelaktørene, var programmet sterkt 
forankret blant politikerne og det var dermed en 
akseptabel løsning for disse. 

Forankringen av programmet i kommunens admini-
strasjon var svak gjennom hele omstillingsperioden, 
med unntak av for kommunens næringskonsulent, 
som også var kommunens omstillingsansvarlige. De 
to personene som etter tur innehadde denne posi-
sjonen i perioden fra mars 2009 til stillingen ble 
avviket ved utgangen av 2011, var også daglig leder 
for Merut og for omstillingsprogrammet i en gitt per-
iode. Men i hovedsak har administrasjonen i kom-
munen i liten grad hatt løpende eller dyp inngripen 
med programmet. Det var ikke satt av ressurser til å 
følge opp programmet, og det har ikke vært fokus på 
eller oppmerksomhet omkring dette. 

Det kan dermed sies at programmet primært var 
forankret i Merut og blant politikerne i kommunen, i 
tillegg til i varierende grad blant næringsaktører i 
kommunen.    
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet i Meråker. Det gis først en beskrivelse 
av målsetningene som ble formulert for program-
met, og de aktivitetene og tiltakene som er gjen-
nomført (omstillingsprogrammets innretting). Deret-
ter betraktes resultatene av omstillingsprogrammet, 
målt opp mot målsettingene for innsatsen og hva 
gjelder kommunen og næringslivets utviklingsevne. 
Til sist beskrives hvordan utviklingsarbeidet i kom-
munen skal videreføres etter omstillingsperioden. 

 

4.1  Målstruktur 

I det første året av omstillingsprogrammet ble det 
bevilget midler til store og små formål uten en tyde-
lig plan for arbeidet, og uten prosesser for utarbei-
delse av strategi- og handlingsplaner.  

 

En målstruktur var imidlertid formulert i omstillings-
søknaden fra 2006. Denne fremgår av boksen over. 

Aktiviteten ble gjennomført på grunnlag av hvordan 
kommunen tradisjonelt sett hadde drevet utviklings-
arbeid. Kommunen hadde verken erfaring med eller 
kompetanse til å drive proaktivt, bedriftsrettet utvik-
lingsarbeid rettet mot det eksisterende næringslivet 
og etablerere i kommunen, og man manglet er faring 
med den arbeidsformen som Innovasjon Norge an-
befaler for satsingen. 

Kommunen og omstillingsorganisasjonens manglen-
de fokus det første året, og innrettingen i form av 
innsats for å få industribedrifter til å etablere seg i 
Meråker, medførte at virkemiddelaktørene presiser-
te føringene for programmet. Også kommunens 
personell innså etterhvert at forsøk på å etablere 
nye industribedrifter på tuftene av det gamle verket 
ikke var en farbar vei å gå, og at tiden der Meråker-
samfunnet var sentrert rundt en hjørnesteinsbedrift 
var forbi. 

Det var noe uenighet om rammene for satsingen 
mellom kommunen og virkemiddelaktørene, pri-
mært representert ved fylkeskommunen som den 
virkemiddelaktøren som bevilger midler og dermed 
har sanksjonsmuligheter. I august 2008 ble fylkes-
kommunens tydelige krav presentert, og en endring i 
innretting sammenfalt med de organisatoriske juste-
ringene knyttet til styresammensetning, prosjektle-
delse og styringsredskaper. 

Programmet gikk bort fra akkvisisjons-strategien, og 
fikk tydeliggjort at føringene (se boks under) for 
programmet tilsa at midler ikke skulle benyttes til 
lån, aksjekapital, infrastrukturtiltak, etc., men i ste-
det til rådgivning og tilskudd. Kommunen hadde 
tidligere støttet lokale bedrifter med lån, og det ble 
uttrykt ønske om å kunne opprettholde en slik til-
nærming til næringsutviklingsinnsatsen, som en del 
av omstillingsprogrammet. En slik anvendelse av 
midlene ble i noen grad foretatt det første omstil-
lingsåret, med de kommunale omstillingsmidlene, 
men fylkeskommunen og KRD aksepterte ikke en slik 
virkemiddelbruk i fortsettelsen. Kommunen ønsket 
kontroll med programmet og hadde meninger om 
hvordan midlene skulle benyttes. Det var derfor en 
viss skuffelse i kommunen over det som ble oppfat-
tet som et diktat fra virkemiddelapparatet, både når 
det gjaldt innretting og organisering.  

Hovedmålsetting 

Etablere nye arbeidsplasser i bestående og nye 
bedrifter i Meråker (Kopperå), med en ramme 
på 100 nye arbeidsplasser fram mot år 2010 og 
150 arbeidsplasser fram mot år 2015.  

Delmål  

 Fokus på industrisatsing med basis i Elkems 
ressurser i Kopperå og Muruvika, samt se 
på mulighetene for å utvide aktiviteten på 
øvrige industriområder.  

 Fokus på bestående næringsliv – satsing på 
nye produkter. 

 Fokus på Meråker VGS. Utbygging av skole-
anlegg, videreutvikle de regionale tilbude-
ne samt høyskoletilbudene. 

 Skitunnel – Nasjonalt pilotprosjekt  

 Fokus på etablering av statlige arbeidsplas-
ser i Meråker, NAV – spesialenhet m.m.  

 Fokus på å utvikle hytteturisme, reiseliv 
(inkl. kulturbasert reiseliv), helse og idrett.  

 Fokus på Ung gründer/entreprenørskap.  

 Fokus på bosetting i Meråker – Eget boset-
tingsprosjekt.  

Kilde: Omstillingssøknad 2006 
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Målsetningen har hele perioden vært å sikre og ska-
pe attraktive arbeidsplasser til erstatning for de som 
er gått tapt ved nedleggelsen av smelteverket. Det 
ble valgt å satse på et utviklingsorientert næringsliv 
med betydelig vekstpotensial, og spesielt skulle man 
være åpen for nye næringer som vokser fram som en 
konsekvens av nasjonal og internasjonal miljøtenk-
ning. 

Søknaden om omstillingsstatus fra 2006 inneholdt en 
målsetning om å etablere eller sikre 150 arbeidsplas-
ser. Dette tallet ble etter hvert økt til 200. Bakgrun-

nen var et ønske om en mer offensiv holdning i pro-
grammet, der man ikke ønsket kun å erstatte de 
tapte arbeidsplassene, men i tillegg skulle «skape 
noe ekstra». Målsettingen innebar at Meråker skulle 
være bedre stilt næringsmessig og i antall arbeids-
plasser i 2013 enn i 2006.  

Det konkrete målet med omstillingsprosessen er at 
en gjennom den ekstraordinære satsingen i omstil-
lingsperioden skal bidra til å skape 200 arbeidsplas-
ser innen utgangen av 2013. Dette måltallet omfat-
ter både de arbeidsplasser som kommer som nyska-
ping og de utsatte arbeidsplassene som sikres. Mål-
tallet hensyntar forventet bortfall av arbeidsplasser 
som følge av reduksjon i og nedleggelse av eksiste-
rende virksomheter i omstillingsperioden. 

Det ble valgt seks satsingsområder for programmet. 
Disse ga seg langt på vei selv, ettersom de reflekte-
rer sektorer som har størst tyngde i kommunen. 
Satsingsområder var:  

 Industri 

 Reiseliv og hytteturisme 

 Helse og rehabilitering 

 Kompetanse‐ og utviklingsprosjekter 

 Landbruksbasert næring 

 Kontor‐ og servicearbeidsplasser 

Programmet opererte med aktivitetsmål, resultatmål 
og effektmål. Aktivitetsmål var antall og type pro-
sjektet som ble satt i gang og tildelt tilskudd, mens 
resultatmål var knyttet til umiddelbare virkninger av 
aktiviteten i omstillingsprogrammet. De 200 arbeids-
plassene var effektmål, det vil si virkninger som skul-
le inntreffe etter at forstudier og forprosjekter som 
støttes av omstillingsarbeidet er avsluttet. Det ble 
lagt til grunn at målet om 200 arbeidsplasser skulle 
realiseres som langsiktige effekter.  

Både høsten 2008 og våren 2012 ble det gjennom-
ført omfattende revisjoner i programmets plando-
kumenter. En programstatusvurdering i februar 2012 
medført følgende konklusjon: «Omstillingsarbeidet i 
Meråker kan synes å ha tatt et lite ”hvileskjær” i 
2011. Det er blant annet ikke utarbeidet en konkret 
handlingsplan for 2011 som styret har fulgt opp. På 
den annen side synes de forberedt til et krafttak i 
2012 med nytt og mer operativt styre og ny admini-
strasjon.» Arbeidet med programstatusvurderingen 
avdekket et behov for spissing og konkretisering av 
strategi- og handlingsplanen. 

Programstatusvurderingen ga følgende anbefalinger: 
«Målstruktur og resultatindikatorer er ikke konkreti-
sert/målsatt i handlingsplan for 2011. Styret har be-
handlet saker, men i liten grad drøftet strategi og 

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraor-
dinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og 
et supplement til de ordinære virkemidlene.  

Omstillingsmidlene kan brukes til administra-
sjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleg-
gende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere verktøy 
(SMB-utvikling, næringsvennlig kommune, sty-
reseminar) som kan gjennomføres med finan-
siering fra omstillingsprogrammet. 

Tilretteleggende prosjekter 

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres 
dersom de har stor betydning for en vellykket 
omstilling. Eksempler på slike prosjekter er: 

 Lokal mobilisering 

 Bygdeutvikling 

 Kompetanseutvikling 

 Utvikling av nettverk mellom bedrifter 

Bedriftsrettede prosjekter 

Midlene skal primært brukes til prosjekter i 
tidlig fase (forstudie og forprosjekt), for å avkla-
re potensial for hovedprosjekter. Midlene kan 
også gis til nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til: 

 Fysiske investeringer 

 Ekstraordinære etableringskostnader 

 Markedsundersøkelser 

 Prosess- og produktutvikling 

 Kompetanseheving 

 Konsulenthjelp 

Kilde: regionalomstilling.no 
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handlingsplan. Administrasjonen har arbeidet med 
et ”godt nok” rapporteringssystem, men det synes 
ikke innført i styrearbeidet. Prosjektlederrapporten 
er tatt i bruk, og det er utarbeidet en større spørre-
undersøkelse som vil være viktig som grunnlag for 
senere vurderinger av måloppnåelse. Videreføring av 
næringsutviklingsarbeidet etter omstillingsperioden 
er ikke påbegynt, men Proneo er engasjert med start 
i mars 2012».  

Det ble i mars 2012 gjennomført to strategisamlinger 
som sammen med allerede utarbeidede strategido-
kumenter og rapporteringer dannet grunnlaget for 
utforming av strategiene for de to siste årene med 
omstillingsarbeid. Både omstillingsstyret og styret i 
Merut var invitert og representert på de to samling-
ene, som resulterte i dokumentet «Strategisk plan 
2012-2013». Planen ble vedtatt først av omstillings-
styret og deretter av kommunestyret i april 2012. På 
grunnlag av den strategiske planen ble det deretter 
utarbeidet en handlingsplan for 2012, som ble ved-
tatt av omstillingsstyret og kommunestyret i juni 
2012.  

Arbeidet de to siste årene skulle konsentreres om-
kring satsingsområdene industri, reiseliv og hyttetu-
risme og helse og rehabilitering. I tillegg skulle arbei-
det legges opp slik at andre prosjekter som med 
enkle midler og med lav risiko kunne bidra til mål-
oppnåelse også kunne støttes av omstillingsarbeidet. 

På dette tidspunktet var det dokumentert etablering 
av 112 arbeidsplasser, og målsettingen om etable-
ring av 200 totalt i løpet av 2013 tilsa at det de to 
siste årene skulle etableres 88 arbeidsplasser.  

I handlingsplanen for 2013 var hovedmålsettingen 
formulert på følgende måte: «Det overordnede må-
let for omstillingsarbeidet i Meråker er å bidra til å 
skape lønnsomme arbeidsplasser og til at folk velger 
å bo i kommunen. Omstillingsarbeidet vil på denne 
måten styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bi-
dra til utvikling av en mer robust og bredere næ-
ringsstruktur i kommunen». 

Ved årsskiftet 2012-13 gjensto om lag 1,5 millioner 
kroner av budsjettmidlene til programmet. I 2013 
var aktiviteten i programmet liten, i den forstand at 
få nye prosjekter ble iverksatt. Det ble fra høsten 
2012 gjennomført forstudie og forprosjekt for «Vide-
reføring av omstillingsorganisasjonen», og forstudie 
og forprosjekt for «SMB-utvikling». I tillegg ble det 
arbeidet med å følge opp og avsluttet allerede påbe-
gynte prosjekter.  

 

4.2   Omstillingsprosjektets innretting 

Omstillingsprogrammer har et formelt regelverk å 
forholde seg til. Dette fremgår av boksen under. 

 

Da Meråker oppnådde omstillingsstatus «kastet man 
seg rundt» og iverksatte ulike forsøk på å erstatte 
den avviklede aktiviteten på Elkem med en tilsvar-

Retningslinjer for disponering av midler 

A. Krav til prosjektinnhold og gjennomføring: 

 Fokus på nyskapings- og utviklingsprosjek-
ter 

 Prosjektene skal ligge innenfor gjeldende 
satsnings- og utviklingsområder og bygge 
opp under prosjektets målsetting om etab-
lering av lønnsomme arbeidsplasser 

 Prosjektene skal i størst mulig grad organi-
seres og gjennomføres ifølge Innovasjon 
Norges mal for prosjektledelse (PLP)  

 Aktivt prosjekteierskap og egenandel i form 
av egeninnsats og evt. egenfinansiering er 
en forutsetning for at prosjekter skal støt-
tes fra de statlige og fylkeskommunale om-
stillingsmidlene 

B. Begrensninger i disponering av midlene: 

 Begrensninger i økonomisk støtte til en-
keltbedrifter gitt i EØS-avtalen. Maksimum 
støtte over en 3-års periode skal ikke over-
stige NOK 1 600 000 

 Fysiske investeringer i form av tekniske 
anlegg, bygninger, maskiner eller infra-
strukturanlegg er normalt ikke støtteberet-
tiget fra de statlige omstillingsmidlene 

 Det kan gjøres unntak for støtte til produk-
sjon av prototyp eller til infrastrukturanlegg 
når denne kan være avgjørende for realise-
ring av større etablering 

 Ordinær drift er ikke støtteberettiget 

 Omstillingsstyret skal kun ha prosjektporte-
følje – ikke aksjeportefølje 

C. Kommunalt budsjetterte midler: 

 Bruken av de kommunale omstillingsmidle-
ne vektes klarere mot grunnlagsinveste-
ringer i næringsarealer, infrastruktur, ut-
leiehaller m.m. 

 Kommunale midler kan unntaksvis brukes 
til aksjekapital, lån m.m.  
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ende industrivirksomhet. En ny industrietablering ble 
betraktet som løsningen på det problemet kommu-
nen sto overfor, og det ble ikke gjennomført strate-
giske prosesser for anvendelsen av ressursene som 
fulgte med omstillingsstatusen.  

Aktiviteten og innrettingen var politisk styrt, og det 
var ikke fokus på hvilken kilde midlene til innsatsen 
ble hentet fra. Kommunen og omstillingsorganisa-
sjonen manglet kompetanse til å iverksette omstil-
lingsprogrammet på en tilfredsstillende måte, og 
grunnleggende planarbeid var fraværende. Ved eta-
bleringen av programmet manglet kommunen en ak-
tiv og samstemt næringsforening, selv om Merut til 
en viss grad var en felles arena for næringslivet i 
form av felles eierskap. Næringslivet hadde dermed 
ikke et funksjonelt talerør inn i omstillingsprogram-
met og mulighet til å gå i dialog med og få sin stem-
me hørt fra etableringen av programmet.  

Informanter beskriver en kultur i Meråkersamfunnet 
der det historisk var en forventning om at «bruket» 
(Elkem) og senere kommunen skulle bevilge midler 
og «ordne opp». På dette grunnlag ble det bevilget 
midler til en rekke ulike prosjekter det første året av 
programmet. Nyheten om omstillingsstatus og til-
gjengelige midler genererte en rekke små og store 
søknader til programmet. Blant annet ble det delt ut 
mindre beløp som «sponsorstøtte» til idrettsung-
dom, hvilket av virkemiddelaktørene blir beskrevet 
som tydelig utenfor formålet til et ekstraordinært 
omstillingsprogram. Prosjekter ble rekruttert fra 
ulike kilder, inkludert næringslivet og kommunen. 

Programmet var karakterisert av en mangefasettert 
prosess for rekruttering av prosjekter. Prosjekter ble 
initiert av ulike aktører, inkludert næringslivet, om-
stillingsorganisasjonen og kommunen. De fleste pro-
sjektene er initiert av næringslivsaktører. Omstil-
lingsorganisasjonen mottok søknader om støtte, og 
arbeidet også til dels proaktivt for å få inn søknader 
fra næringslivet. I andre tilfeller ble det av organisa-
sjonen identifisert muligheter som ble fulgt opp 
gjennom prosjekter. Innenfor satsingsområdet reise-

liv hadde man et rammeprosjekt for en rekke mindre 
prosjekter. Tilfanget av prosjektideer betegnes av in-
formanter som tilfredsstillende, samtidig som til-
sagnsmidlene ikke har vært for små til å møte søk-
nadsomfanget. Balansen mellom budsjett og søkna-
der har vært god. Omstillingsorganisasjonen arbei-
det prosessuelt med søknadene, og var alltid invol-
vert i prosessen før endelig søknad ble levert. Det 
var kun et lite antall søknader som ble avslått etter 
behandling i omstillingsstyret, og årsaken var da som 
oftest formelle mangler ved søknaden. I styremøte-
ne var det ofte diskusjoner om prinsipper for tilde-
linger, og for eksempel i hvilken grad styret og Merut 
burde være proaktive i identifisering og iverksetting 
av prosjektideer.  

Prosjekter ble selektert på grunnlag av de definerte 
satsingsområdene og prosjektenes potensielle sys-
selsettingseffekter, og det ble i søknadsbehandling-
en referert til strategisk plan og på hvilken måte 
prosjektet støttet opp om denne. Enkelte prosjekter 
hadde ikke som målsetting å etablere arbeidsplasser, 
men derimot å sikre eksisterende arbeidsplasser 
gjennom effektiviseringstiltak. 

Den totale prosjektporteføljen for programmet om-
fattet 173 prosjekter. Fordelingen på seks satsings-
områder og type prosjekt (forstudie, forprosjekt, 
hovedprosjekt og annet) fremgår av tabellen under. 
De fleste prosjektene (98) var forprosjekter. 22 av 
prosjektene var hovedprosjekter. Flest prosjekter ble 
gjennomført innen satsingsområdet reiseliv og hyt-
teturisme (48), industri (38) og kompetanse- og ut-
viklingsprosjekter (36).  

I programmet var det en tendens til en høyere andel 
forstudier og forprosjekter utover i perioden, mens 
andelen hovedprosjekter ble redusert. Det var bety-
delig momentum i de siste årene av omstillingspro-
grammet. Informantene er samstemte i at arbeidet 
fikk en god innretting og profil i den siste delen av 
omstillingsperioden, og at arbeidet står seg ganske 
bra resultatmessig. 

 

Tabell 4: Satsingsområder og prosjekttyper 

 Hovedprosjekter Forprosjekter Forstudier Annet Totalt 

Industri  6 17 8 7 38 

Reiseliv og hytteturisme  6 32 8 2 48 

Helse og rehabilitering  2 13 4 0 19 

Kontor- og servicearbeidsplasser 4 13 0 1 18 

Landbruksbasert næringsliv 1 10 1 2 14 

Kompetanse og utviklingsprosjekter 3 13 2 18 36 

Totalt 22 98 23 30 173 
Kilde: Meråker Utvikling AS 
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Industri 

I den første perioden av prosjektet var man bundet 
til lovnader om å skape ny vekst i Kopperå, der El-
kem Meråker var lokalisert før avviklingen. Dette 
viste seg å være en ufarbar vei og gå, og det ble etter 
hvert klart at andre strategier måtte legges til grunn 
for satsingen. Det ble foretatt flere fremstøt knyttet 
til akkvisisjon av industribedrifter i 2007 og 2008, 
uten at disse førte frem. Satsingsområdet ble nedto-
net utover i programperioden, men har gjennom 
hele perioden vært sentralt i omstillingsprogrammet.  

Reiseliv og hytteturisme 

Meråker har et stort antall hytteturister, og det var 
naturlig for omstillingsprogrammet å velge reiseliv 
og hytteturisme som et satsingsområde. Kommu-
nens næringsliv for øvrig understøtter og er leveran-
dører til hytteturismen.  

Det ble iverksatt et rammeprosjekt innen reiseliv 
med et budsjett på to millioner kroner, med en egen 
medarbeider i Merut. Informanter gir uttrykk for at 
samarbeidsprosjekter innen reiselivsfeltet fremsto 
som spennende, og blir trukket frem som et positivt 
initiativ og en interessant arbeidsform. Innen sat-
singsområdet ble inkubatorsatsingen «Smeltedige-
len» gjennomført i perioden 2009-013.  

Det blir av informantene påpekt at omstillingspro-
sjektet ikke kan fremvise gode resultater innen dette 
satsingsområdet. Det fremholdes at det har skjedd 
lite næringsutvikling på feltet, og at aktivitetene ikke 
ga varige effekter etter prosjektavslutning. Utvik-
lingskompetanse har vært en mangelvare i reiselivs-
næringen i Meråker, og man lyktes ikke med å skape 
samarbeid mellom reiselivsbedriftene i kommunen. 

Enkelte informanter fremholder at Merut ikke hadde 
tilstrekkelig kompetanse innen dette satsingsområ-
det. Det ble etablert noen nye arbeidsplasser på 
feltet, men det er ellers få konkrete resultater å vise 
til. Et initiativ knyttet til bygging av en skitunell ble 
ikke realisert. Prosjektmidler ble over tid blitt gitt til 
fellesprosjekter som enda kan gi effekter som per i 
dag ikke er målbare. 

Helse og rehabilitering 

Innen satsingsområdet helse og rehabilitering var 
omstillingsprogrammet proaktivt, og var pådriver for 
etablering av tre prosjekter for bedrifter i segmen-
tet. Det ble gjennomført styrekurs og kurs i utfor-
ming av prosjektsøknader. Dette er avgjørende kom-
petanse for rehabiliteringsbedriftenes utvikling, der 
bedriftene konkurrerer om offentlige oppdrag. In-
formanter vurderer effekten av å støtte disse bedrif-

tene og dermed å bidra til å sikre arbeidsplasser er 
et godt resultat i programmet.  

I Meråker kommune er det lokalisert to store institu-
sjoner innen dette feltet. Resultatet innen Helse- og 
rehabilitering kommenteres med at det her er snakk 
om et stort antall sikrede arbeidsplasser innen de to 
store virksomhetene Meråker Sanitetsforenings Kur-
bad og Fossen Rusbehandling. Omstillingsprogram-
met har støttet godt opp under disse to bedriftene, 
som imidlertid er svært avhengige av offentlige ram-
mebetingelser og oppdrag.  

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling ble gjen-
nomført fra 2012 som en del av omstillingspro-
grammet.  

 

PWC ble engasjert som prosessleder for prosjektet. 
Invitasjon om deltakelse i prosessen ble sendt til ca. 
20 av bedriftene i Meråker som ble ansett å ha et ut-
viklingspotensial og kapasitet til deltakelse. Av disse 

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling er et 
utviklingsprogram for små og mellomstore be-
drifter med vekstpotensial. Programmet leveres 
som en rådgivningstjeneste og har som mål å 
utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjek-
ter i bedriftene. Verktøyet hjelper bedrifter 
med å realisere forretningsmuligheter.  

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstil-
lingsområdet. Det gjennomføres først en kart-
legging av hvilke virksomheter i kommunen som 
har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og 
gjennomføringsvilje. Bedriftene som etter den-
ne forstudien får tilbud om å delta i forprosjek-
tet, får hjelp til å utarbeide prosjektplaner for 
konkrete utviklingsprosjekter som skal gjen-
nomføres i hovedprosjektfasen.  

SMB-utvikling er avsluttet når forprosjektet er 
ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstil-
lingsprogrammet eller Innovasjon Norge om 
midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.  

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i 
regi av omstillingsprogrammet, men Innovasjon 
Norge bidrar i gjennomføringen, både operativt 
og finansielt, i forstudie- og forprosjektfasen av 
prosjektet. I praksis leveres SMB-utvikling av en 
ekstern konsulent.  

Kilde: regionalomstilling.no 
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var det 16 som meldte interesse for å delta i forstu-
dien. Av disse igjen var det ti som fikk tilbud om å 
delta i et forprosjekt, der egenandelen for de delta-
kende bedriftene var ti tusen kroner. Én bedrift har 
trukket seg i forprosjektfasen, slik at det ved avslut-
ningen av programperioden arbeides med ni bedrif-
ter. Av disse er flere aktuelle for hovedprosjekter, og 
denne prosessen pågår per desember 2013. 

Informanter fremholder at SMB-utvikling har vært et 
godt initiativ som er funksjonelt når det gjelder å få 
inngripen med næringslivet. Flere peker på at pro-
sjektet gjerne skulle vært igangsatt tidligere, etter-
som prosessene ikke blir tatt i mål innen tidsrammen 
for omstillingsprogrammet.  

Annet 

Omstillingsprogrammet har hatt noe aktivitet på 
etablerersiden, blant annet i form av bistand til ut-
forming av søknader til Innovasjon Norge. En egen 
personellressurs knyttet til prosjektet Smeltedigelen 
hadde som formål å bistå etablerere. Samtidig var 
det i 2006 relativt få gründere i kommunen, og blant 
personene som mistet jobben ved nedleggelsen av 
Elkem Meråker er det få som har etablert egen virk-
somhet. Elkem var aktiv med å bistå personene med 
å få nytt arbeid, og mye fagkompetanse forsvant ut 
av kommunen. Blant de 173 prosjektene i omstil-
lingsprogrammets portefølje er det få som støtter 
opp under konkrete bedriftsetableringer eller grün-
dervirksomhet. Programmet har lyktes bedre med å 
styrke eksisterende bedrifter enn å støtte etablering 
av nye bedrifter. Gitt kommunens næringsgrunnlag 
og potensial understrekes det fra informanters side 
at det var riktig å prioritere bistand til eksisterende 
bedrifter.     

Det er flere eksempler på at prosjekter i omstillings-
programmets portefølje har utløst supplerende fi-
nansiering fra virkemiddelapparatet. Blant annet er 
forstudier og forprosjekter i omstillingsprogrammet 
videreført som hovedprosjekter med støtte fra Inno-
vasjon Norge. 

Meråker Utvikling har fått utarbeidet en rekke rapp-
orter som i sum utgjør et faktagrunnlag for omstil-
lingsarbeidet. Som del av omstillingsprosjektet er det 
gjennomført flere kompetanseutviklingsaktiviteter, i 
form av etablering av kunnskapsgrunnlag. Omstil-
lingsorganisasjonen har blant annet fått gjennomført 
bransjeanalyser for både «Reiseliv og hytteturisme» 
og «Helse og rehabilitering». 

  

4.3  Måloppnåelse 

Det er gjennomført årlige programstatusvurderinger 
i samarbeid med Innovasjon Norge. På grunnlag av 
disse vurderingene er det foretatt revisjoner av stra-
tegisk plan.  

Meråker Utvikling har hatt fokus på å etablere et 
system for resultatrapportering, etter at dette ikke 
var på plass i første halvdel av prosjektperioden. 
«Prosjektlederrapporten» (etablert 2009) dokumen-
terer resultater på ulike parametere, som sysselset-
ting (sikre eksisterende og nye), produktutvikling, 
konkurranseevne, samarbeidsrelasjoner (ulike ni-
våer, også FoU), kompetanseutvikling (forskjellige 
områder), økonomi (omsetning, resultat, soliditet).  

Omstillingsprosjektet etablerte en omfattende pro-
sjektportefølje som det det var god styring på. Den 
direkte resultatmåling av omstillingsarbeidet var 
knyttet til måling av nye arbeidsplasser, dokument-
ert gjennom egen spørreundersøkelse (prosjektled-
errapport) samt sikrede arbeidsplasser dokumentert 
på samme måte.  

Tabell 5: Resultater – nye og sikrede arbeidsplasser 

 Målsetting Realisert per 2012 

Industri  70  47  

Reiseliv & hytteturisme  38  16  

Helse & rehabilitering  60  56  

Annet  32  32  

SUM  200  151  
Kilde: Handlingsplan 2013 

 

Måloppnåelsen er god, og programmet siktet i 2012 
mot å bidra til å etablere eller sikre nesten det antall 
arbeidsplasser man hadde målsetning om. Per 2012 
ble det dokumentert 151 sikrede eller etablerte arb-
eidsplasser, hvilket innebærer at programmet er 
nesten i rute for å nå målsettingen om 200 arbeids-
plasser.  

Omstillingsprogrammet kan vise til mange gode enk-
eltprosjekter. Flere informanter trekker frem SMB-
utvikling som et godt prosjekt. Det fremholdes sam-
tidig at denne satsingen burde vært gjennomført på 
et tidligere tidspunkt i omstillingsperioden, slik at 
deltakende bedrifter kunne vært fulgt opp over leng-
ere tid innenfor rammene av omstillingsprogram-
met.  

Det er metodisk utfordrende å isolere effekten av 
omstillingsprogrammet på næringslivet i Meråker. 
Men utviklingen for næringslivet har ifølge informan-
ter vært positiv i omstillingsperioden, og kommunen 
har lagt bak seg krisen som oppsto i forbindelse med 
avviklingen av Elkem Meråker.  
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For å kartlegge resultater og effekter av tilsagnene 
ble tilsagnsmottakerne gjennom evalueringens spør-
reundersøkelse bedt om å oppgi status for prosjektet 
som var støttet av omstillingsprogrammet. Svarene 
fremgår av figur 2. Av 56 respondenter svarer 30 at 
prosjektet er gjennomført og avsluttet, og ytterligere 
ti at prosjektet er underveis til å bli realisert i hen-
hold til plan. Syv prosjekter er forsinket i forhold til 
planlagt fremdrift, og kun ett prosjekt er avbrutt el-
ler henlagt. I sum er prosjektporteføljen dermed i all 
hovedsak implementert som forutsatt av styret i 
omstillingsprogrammet. 

I spørreundersøkelsen ble det videre undersøkt hvor 
viktig støtten fra omstillingsprogrammet var for å re-
alisere prosjektet. Dette omhandler satsingens inn-
satsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige 
støtten er avgjørende for at prosjektene ble iverk-

satt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virke-
midler for næringsutvikling blir gjerne legitimert på 
grunnlag av deres addisjonalitet. Svarene fremgår av 
figur 3. Av 56 respondenter svarer 21 at prosjektet 
ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra pro-
grammet, mens totalt 26 svarer at prosjektet er blitt 
fremskyndet og/eller oppskalert som følge av støt-
ten. Kun 7 respondenter sier at prosjektet ville blitt 
gjennomført uten endringer uten støtten fra pro-
grammet.  

Respondentene ble også spurt om prosjektets for-
ventede resultater er realisert. Svarene fremgår av 
figur 4. Av 57 respondenter svarer 30 at effektene i 
hovedsak er realisert, mens totalt 18 forventer at 
effektene inntreffer senere. Kun tre respondenter 
forventer ingen effekter mens seks respondenter 
svarer «vet ikke».  

 

Figur 2: Status for prosjekter støttet av omstillingsprogrammet 
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Figur 3: Omstillingsprogrammets addisjonalitet 

 

Figur 4: Realisering av effekter 
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4.4  Kommunens og næringslivets omstil-
lingsevne  

En viktig målsetning for omstillingsprogrammer er å 
bidra til å styrke næringsutviklingsevnen i området.  

4.4.1  Overordnede indikatorer 

For å belyse den overordnede næringsutviklingen i 
kommunene i perioden 2000-12 er fire indikatorer 
benyttet: 

 Sysselsetting 

 Arbeidsledighet  

 Bedriftenes omsetning  

 Andelen bedrifter som går med overskudd 

For hver av disse indikatorene sammenlignes utvik-
lingen i Meråker og Nord-Trøndelag som helhet. 

Sysselsetting  

Figur 5 viser sysselsettingsutviklingen i Meråker og 
Nord-Trøndelag i tidsrommet 2000-12. For å gjøre 
dataene lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan sysselsettingen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Sysselsettingstallene er basert på arbeidssted 
(ikke bosted). I år 2000 var det 1135 sysselsatte i 
Meråker. I perioden 2000-12 er sysselsettingen re-
dusert med 15 %, men kommunen ligger i 2012 på 
samme nivå som i 2006. For Nord-Trøndelag fylke 
har sysselsettingen i samme periode økt med 14 %. 

 

Arbeidsledighet 

Figur 6 viser arbeidsledighetstall i Meråker og Nord-
Trøndelag, blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 
2000-12. Gjennom hele perioden har Meråker stort 
sett hatt noe høyere arbeidsledighet enn fylkesgjen-
nomsnittet. I 2012 ligger arbeidsledigheten ett pro-
sentpoeng høyere enn i fylket.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 7 viser bedriftenes totale omsetning i Meråker 
og Nord-Trøndelag i perioden 2000-12. For å gjøre 
utviklingen lett å sammenligne, er tallene indeksert. 
Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan omsetningen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Kun omsetningstall for de virksomhetene som 
er regnskapspliktige er inkludert. I år 2000 omsatte 
bedriftene i Meråker for 653 millioner kroner. Om-
setningen har gått ned med 31 % frem til 2012, hvil-
ket er betydelig svakere enn for fylket som helhet. 
Bedriftene i Nord-Trøndelag har samlet hatt en 
svært sterk omsetningsøkning i perioden. Denne er 
først og fremst knyttet til noen få, store foretak.  

Bedriftenes lønnsomhetsutvikling 

Bedrifter er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet 
for å overleve på sikt. Figur 8 viser andelen bedrifter 
som går med overskudd i årene 2000-12 i Meråker 
og Nord-Trøndelag. I løpet av perioden har andelen 
bedrifter som går med overskudd i Meråker stort 
sett ligget lavere enn fylkesgjennomsnittet. I 2012 er 
det 7 prosentpoeng færre bedrifter som går med 
overskudd i Meråker enn det er i hele fylket.   

Figur 5: Indeksert sysselsettingsutvikling i Meråker og Nord-Trøndelag i perioden 2000-12. Sysselsetting etter ar-
beidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 
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Figur 6: Arbeidsledighet i Meråker og Nord-Trøndelag i perioden 2000-12. Prosent. 

 

 

Figur 7: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene i Meråker og Nord-Trøndelag i perioden 2000-12. Indeksverdi = 
100 i år 2000. 
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Figur 8: Andel bedrifter som går med overskudd i Meråker og Nord-Trøndelag i perioden 2000-12. Prosent. 

 

 

4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet har medført en kompetan-
seheving når det gjelder kommunens utviklingsevne. 
Gjennom satsingen har kommunen fått erfaring med 
en bestemt arbeidsmetodikk for å støtte opp under 
sikring og skaping av arbeidsplasser, og den har også 
blitt bevisst at måten den arbeidet på tidligere ikke 
lenger er relevant. Meråker Utvikling AS er etablert 
som et verktøy i utviklingsarbeidet.  

Tradisjonelt har Meråker vært en industrikommune 
og i liten grad vært preget av entreprenørskap. Kom-
munen kunne i stor grad lene seg på Elkem-verket. 

Meråker har historisk sett vært en noe innadvendt 
kommune, med lite samarbeid på tvers av kommu-
negrensen. Kommunen har imidlertid etablert sam-
arbeid om næringsfond med to andre kommuner.  

Kommunen har også hatt stor aktivitet på nær-
ingsutviklingsfeltet sammenlignet med andre kom-
muner, i særlig grad på politisk nivå. Dette var noe av 
bakgrunnen for kommunens ønske om en aktiv rolle 
i omstillingsprogrammet. Det ble i kommunen ansett 
at organisasjonen hadde en kompetanse på næ-
ringsutviklingsfeltet, og dermed kunne bidra positivt 
i programmet.   

Informanter påpeker at programmet har gitt en 
erkjennelse av at tiden for de store industribedrifte-
ne i kommunen er forbi, og at det i fremtiden må 
arbeides med næringsutvikling på en ny måte.  

 

Mentaliteten på dette feltet har endret seg i løpet av 
omstillingsperioden. Kommunen har fått erfaring 
med å arbeide prosjektbasert og målrettet med 
næringsutvikling, og har fatt erfaring med å arbeide 
systematisk med mål om å etablere flere arbeids-
plasser. Programmet har medført en bevissthet om 
hvilken ressurs som ligger i virkemiddelapparatet, og 
kompetanse til å dra nytte av denne.  

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Informanter argumenterer for at næringslivet i Mer-
åker ved utgangen av 2013 er mer robust enn da 
søknaden om omstillingsstatus ble sendt i november 
2006. Dette begrunnes med at næringsstrukturen er 
blitt mer differensiert, mens smelteverket tidligere 
var svært dominerende i kommunens næringsliv. 

Gjennom evalueringens spørreundersøkelse ble til-
sagnsmottakerne bedt om å oppgi i hvilken grad 
støttet hadde gitt ulike effekter for mottakers egen 
utviklingsevne. Svarene fremgår av figur 5. Dersom 
man slår sammen respondentene som har svart «i 
stor grad» eller «i noen grad» ser man at effekten 
har vært størst for «etablering av nettverk med 
andre aktører» (47 av 56 respondenter) og «økt 
kunnskap om prosjektgjennomføring» (44 av 57). 
Det overordnede bilde er at respondentene oppgir 
en betydelig effekt av omstillingsprogrammet på 
mottakernes utviklingsevne. Tett opp under 40 % 
oppgir at støtten i stor grad har gitt økt kunnskap om 
prosjektgjennomføring, hevet kompetansenivået hos 
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ledelse/ansatte og medført etablering av nettverk 
med andre aktører.       

I spørreundersøkelsen ble det videre undersøkt i 
hvilken grad respondentene mener omstillingspro-
grammet har påvirket kommunens næringsliv og att-
raksjon. Svarene fremgår av figur 6. Respondentene 
er mest enige i at programmet har bidratt til å sikre 
eksisterende arbeidsplasser (74 % oppgir i stor eller i 
noen grad) og til å styrke næringsutviklingen (70 % 
oppgir i stor eller noen grad). Noe færre (64 %) opp-
gir en tilsvarende effekt på oppmerksomheten om 
entreprenørskap. 37 % av respondentene oppgir at 
programmet i stor eller noen grad har gjort det mer 
attraktivt å bosette seg i kommunen. 

Til slutt ble respondentene spurt om deres over-
ordnede vurdering av programmet, både for egen 
del og kommunen som helhet. Svarene fremgår av 
figur 7. Hovedtrekket som fremgår av datamaterialet 
er positivt både hva angår egen deltakelse og for 
kommunen. 51 av 56 respondenter (91 %) vurderer i 
stor eller noen grad egen deltakelse i programmet 
som vellykket, hvorav 38 (68 %) i stor grad. 47 av 56 
respondenter (84 %) oppgir at programmet i stor 
eller noen grad ga mulighet til å gjennomføre utvik-
lingsarbeid som de ellers ikke ville hatt anledning til. 
44 av 56 respondenter (79 %) mener at programmet 
i stor eller noen grad totalt sett var et godt tiltak for 
kommunen. 

 

Figur 9: Effekt av støtte fra omstillingsprogrammet for tilsagnsmottakere 
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Figur 10: Effekt av omstillingsprogrammet for kommunen 

 

 

Figur 11: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 
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4.5  Videreføring av organisasjonen 

I forbindelse med avslutningen av omstillingsprosjek-
tet ble det initiert et arbeid for videreføring av utvik-
lingsarbeidet etter 2013. Gjennom omstillingsstyret 
benyttet kommunen verktøyet «Videreføring av om-
stillingsorganisasjonen», som tilbys av Innovasjon 
Norge til omstillingskommuner. Verktøyet består av 
flere trinn, i samsvar med PLP-metoden.  

Høsten 2012 ble forstudien «Omstillingsarbeid etter 
2013» gjennomført, med Proneo innleid som ekstern 
prosjektleder. Prosjektet bygde på en oppfatning om 
at forankring i næringslivet og blant politikerne var 
svært viktig, og prosessen startet derfor med en 
workshop for næringslivet og andre interesserte i 
september 2012. Mer enn 50 personer deltok på 
møtet, og Proneo var i tillegg i kontakt med en rekke 
personer fra næringslivet, kommunen og virkemid-
delapparatet. I forstudien ble flere alternativer for 
videreføring av utviklingsarbeidet i kommunen vur-
dert, der videreføring av Merut var ett alternativ. 
Arbeidet munnet ut i en rapport med en konkret an-
befaling, som kommunestyret vedtok i november 
2012. Anbefalingen var at Meråker Utvikling opprett-
holdes som Meråker kommunes næringsutviklings-
selskap. Næringslivet ga uttrykk for et tydelig organi-
satorisk skille mellom saksbehandlingsfunksjonen og 
utviklingsfunksjonen i kommunens arbeid.  

Rapporten fra forstudien var utgangspunkt for for-
prosjektet, som ble gjennomført i perioden mars-juni 
2013. Også i forprosjektet var Proneo innleid som 
prosjektleder. Problemstillingene i forprosjektet var 
knyttet til å avklare selskapets mandat, tjenester og 
finansiering. Arbeidet med forprosjektet resulterte i 
en forretningsplan for nye Merut, der det ble vekt-
lagt å utarbeide en tydelig bestilling og leveranse av 
næringsutviklingstjenester til Meråker kommune. 
Eierstrukturen skulle forbli som tidligere, men fokus 
flyttes fra omstillingsmidler og prosjektrapportering 
til næringsutvikling. 

Arbeidet med organisering og finansiering av nær-
ingsarbeid i Meråker vil fortsette, og det er ikke 
endelig avklart hvilken form og hvilket omfang næ-

ringsutviklingsinnsatsen får etter avslutting av om-
stillingsperioden. Etter forprosjektet stoppet arbei-
det med videreføringsarbeidet opp. Blant annet er 
det uenighet internt i kommunen om hvordan arbei-
det bør videreføres for å oppnå en mest mulig kost-
nadseffektiv drift med størst mulig effekt på kom-
munens næringsliv. Uenigheten bunner i ulike opp-
fatninger av om aktiviteten bør tillegges en ekstern 
organisasjon, eller bør inngå som en ordinær del av 
kommunens organisasjon. Dette er den samme 
konfliktdimensjonen som virket gjennom hele om-
stillingsperioden og påvirket programmets organise-
ring og innretting. 

Det er usikkerhet omkring finansieringen av virksom-
heten til det nye selskapet, men det synes avklart at 
kommunen må besørge en grunnfinansiering av sel-
skapet. Per desember 2013 er det kun én person an-
satt i organisasjonen. Merut vil i 2014 ha noe akt-
ivitet knyttet til avslutning av prosjekter iverksatt 
som en del av omstillingsprosjektet. Forvaltningen av 
det kommunale næringsfondet vil være aktuelt å 
plassere i selskapet. Da Elkem trakk seg ut av Mer-
åker kommunen ble tildelt en sum midler som ble 
plassert i et fond. Per 2013 har fondet en kapital på 
om lag fem-seks millioner kroner. Næringsutvikling 
er en ikke lovpålagt oppgave for kommunestyret, slik 
at ressurssituasjonen i stor grad vil avgjøre kommu-
nens videre aktivitet på dette feltet.  

Forøvrig vil aktiviteten finansieres av midler generert 
fra virkemiddelapparatet. En lærdom i omstillings-
prosjektet var at kompetanse på anvendelse av vir-
kemiddelapparatet er nyttig og viktig. Det ble erfart 
at virkemiddelapparatet utgjør en sentral ressurs, 
men at det har manglet kompetanse i omstillingsor-
ganisasjonen på utnyttelse av denne ressursen. En 
slik kompetanse anses dermed som viktig å besitte i 
det videre arbeidet. 

I mindre kommuner finnes begrensede ressurser til 
næringsutvikling, mens krav til kommunikasjon, 
kompetanse og kapasitet er på nivå med større en-
heter. Dette taler for samarbeid på tvers av kommu-
negrenser.   
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs vurde-
ringer av omstillingsprogrammet i Vanylven, basert 
på de data som er presentert i de to foregående kap-
itlene.  

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Smelteverket i Meråker var en hjørnesteinsbedrift i 
kommunen frem til nedleggelsen i 2006. Avviklingen 
av driften innebar at om lag en sjettedel av arbeids-
plassene i kommunen forsvant, og var den direkte 
foranledningen til at omstillingsprogrammet ble eta-
blert. Kommunens politikere, med ordføreren i spis-
sen, var proaktive i arbeidet med å oppnå omstil-
lingsstatus, og initierte blant annet flere møter med 
Kommunal- og regionaldepartementet og Nord-
Trøndelag fylkeskommune i anledning saken.  

Meråker kommune hadde før etableringen av om-
stillingsprogrammet en historie med en aktiv næ-
ringspolitikk sammenlignet med andre kommuner. 
Kommunen hadde støttet opp under næringslivet 
med lån og tilsagn, og særlig industrien hadde en 
sentral posisjon i kommunens næringsliv. Kommu-
nens tidligere erfaring med næringsutvikling og indu-
striens relative viktighet ga føringer for hvordan 
omstillingsinnsatsen ble innrettet, særlig i den tidlige 
fasen av satsingen. Kommunen og fylkeskommunen 
tilførte omstillingsprogrammet egne midler, slik at 
satsingens totale budsjett utgjorde 50 millioner kro-
ner. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Organiseringen av programmet er i betydelig grad 
preget av at kommunen var tett på satsingen.  Kom-
munens inngripen resulterte etter Oxford Researchs 
vurdering i en lite effektiv saksbehandlingsprosedyre 
og en tung organisatorisk struktur.  

Prosjektledelsen i programmet ble lagt til Meråker 
Utvikling AS (Merut), som er kommunens eget næ-
ringsutviklingsorgan. Merut var og er fremdeles fys-
isk lokalisert på rådhuset og er fullfinansiert med off-
entlige midler, men er delvis eid av næringslivsaktø-
rer. Dette var en praktisk og ressurseffektiv løsning, 
men bidro ikke til å markere programmets status 

som et ekstraordinært og tidsavgrenset virkemiddel 
avskåret fra kommunens øvrige næringsutviklings-
innsats. Kommunen hadde i tillegg en intern omstil-
lingsleder i rådmannens stab, frem til 2011.  

Vedtakskompetansen i programmet lå formelt sett i 
kommunestyret, men var delegert til et omstillings-
styre, og til prosjektleder for bevilgninger under en 
viss størrelse. Saker ble i tillegg først behandlet i 
Meruts styre, slik at saksbehandlingen besto av en 
omfattende prosess. Det var en utbredt oppfatning 
blant involverte personer om at denne prosedyren 
var langt fra optimal, men etablert som et kompro-
miss mellom virkemiddelaktørenes føringer og kom-
munens ønske om kontroll med aktiviteten.  

Omstillingsstyrets sammensetning var også tema for 
diskusjon. Dette besto først av formannskapet, og 
ble senere utvidet til ti personer, hvorav syv politike-
re og tre næringslivsrepresentanter. Omfanget over-
gikk virkemiddelapparatets anbefalinger, men bidro 
positivt i forankringen av programmet. I de to siste 
årene besto styret av fem personer, som delvis re-
presenterte kommunestyret og delvis næringslivet, i 
tråd med anbefalinger og etter påtrykk fra virkemid-
delaktørene.     

Virkemiddelaktørene betraktet programmets innret-
ting i den første perioden å være utenfor de ramme-
ne som et omstillingsprogram gir. I tillegg manglet 
konkrete målsettinger, strategier og handlingsplan. 
Midlene fra fylkeskommunen og KRD ble derfor 
holdt tilbake, og virkemiddelaktørene tok selv initia-
tiv til en justering av programmet gjennom engasje-
ring av en midlertidig prosjektleder med relevant er-
faring og kompetanse. Den innleide prosjektlederen 
sørget for å få på plass styringsdokumenter og struk-
turer for driften av omstillingsselskapet. Det ble også 
arbeidet med å få oversikt over prosjektporteføljen.  

Prosjektlederrapporten ble etter hvert etablert som 
et rapporteringsverktøy for det enkelte prosjekt i 
porteføljen. Innlevering av denne rapporten var en 
forutsetning for å få siste utbetaling fra programmet. 
Evaluator betrakter prosjektlederrapporten som et 
svært viktig verktøy for å monitorere den kontinuer-
lige utviklingen i programmet, og for å kunne doku-
mentere resultatoppnåelse knyttet til nye og sikrede 
arbeidsplasser, nyetableringer, kompetanseheving, 
etc.   
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5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Programmet kan vise til en omfattende prosjektpor-
tefølje, og hadde med ett år igjen av programperio-
den dokumentert støtte til etablering eller sikring av 
151 arbeidsplasser, og var således nesten i rute til å 
nå målet om 200 nye eller sikrede arbeidsplasser i 
løpet av programperioden. Programmet har dermed 
bidratt til å motvirke en negativ trend i antall ar-
beidsplasser i kommunen. Tall fra SSB viser nedgang 
i antall arbeidsplasser med 15 % fra 2000 til 2006, 
mens nivået i 2012 er det samme som i 2006.   

Det første driftsåret ble etter evaluators oppfatning 
sterkt preget av den tradisjonelle oppfatningen av 
hvordan kommunalt næringsutviklingsarbeid skulle 
gjennomføres, og den kompetanse som fantes i om-
stillingsapparatet i kommunen og i Merut. Arbeidet 
ble i denne perioden drevet uten et tilstrekkelig stra-
tegigrunnlag. Innsatsen omhandlet i all hovedsak ak-
kvisisjon av industrivirksomhet for å erstatte avvik-
lingen av Elkem Meråker. Innsatsen førte ikke frem. 
Kommunen hadde verken erfaring med eller kompe-
tanse til å drive proaktivt, bedriftsrettet utviklingsar-
beid rettet mot det eksisterende næringslivet og 
etablerere i kommunen, og man manglet er faring 
med den arbeidsformen som Innovasjon Norge an-
befaler for satsingen.  

Kompetanse knyttet til PLP som verktøy for pro-
sjektgjennomføring ble anskaffet til programmet, og 
fra 2009-13 er de fleste prosjekter definert som 
enten forstudie, forprosjekt eller hovedprosjekt. Av 
de 173 prosjektene som utgjør programmets porte-
følje er 98 forprosjekter. Hvert prosjekt er knyttet til 
ett av seks definerte satsingsområder for program-
met, hvorav enkelte ble nedtonet de siste par årene 
av perioden.  

Spørreundersøkelsen til tilsagnsmottakere viser 
gode resultater. De enkelte prosjektene er i all ho-
vedsak implementert som forutsatt, og forventede 
resultater realisert. Addisjonaliteten av programmet 
er betydelig, det vil si at det har bidratt til å realisere 
et stort antall prosjekter som ellers ikke ville blitt 
gjennomført.  

Programmets måloppnåelse avhenger til en viss grad 
av dets forankring i næringslivet og i kommunen. 
Evaluator oppfatter at næringslivsforankringen kun-
ne vært bedre, men at den ble stadig sterkere utover 
i programperioden. Bedrifter er knyttet til program-
met gjennom en rekke prosjekter, ikke minst gjen-
nomføringen av konseptet SMB-utvikling, som i for-
studiefasen omfattet 16 bedrifter.  

Respondentene på spørreundersøkelsen oppgir en 
betydelig effekt av omstillingsprogrammet på egen 
utviklingsevne. 91 % vurderer i stor eller noen grad 
egen deltakelse i programmet som vellykket og 79 % 
mener at programmet i stor eller noen grad totalt 
sett var et godt tiltak for kommunen. 

Forankringen i kommunen var delt. Blant politikerne 
i kommunestyret var det et sterkt eierskap til pro-
grammet, mens administrasjonen for det meste ikke 
var involvert i programmet.     

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Etter en noe trøblete oppstart utviklet programmet 
seg positivt, og kan ved avslutningen av perioden et-
ter Oxford Researchs vurdering betegnes som et vel-
lykket omstillingsprogram. Hovedmålsettingen om 
etablering eller sikring av 200 arbeidsplasser er på 
det nærmeste innfridd.  

Organisatorisk fremstår omstillingsprogrammet som 
en tilfredsstillende gjennomført satsing, der de ut-
fordringer som oppsto ble håndtert slik at program-
met fikk en organisasjon som fungerte, om enn ikke 
optimalt. Samarbeidet mellom Meråker kommune, 
omstillingsorganisasjonen og virkemiddelaktørene 
var konstruktivt. Virkemiddelaktørene var vokale i 
sine henstillinger til hvordan programmet burde org-
aniseres og innrettes, mens kommunen utviste 
sterkt eierskap til programmet og hadde klare prefe-
ranser når det gjaldt innhold og fremgangsmåte. I 
dette spennet fant programmet sin form, som fung-
erte til tross for noe uhensiktsmessig organisering. 

Næringslivet i Meråker kan hevdes å være mer ro-
bust ved utgangen av 2013 enn da søknaden om 
omstillingsstatus ble sendt i november 2006. Dette 
begrunnes med at næringsstrukturen er blitt mer 
differensiert, mens smelteverket tidligere var svært 
dominerende i kommunens næringsliv. 

Omstillingsprogrammet har medført en kompetan-
seheving når det gjelder kommunens utviklingsevne. 
Gjennom satsingen har kommunen fått erfaring med 
en bestemt arbeidsmetodikk for å støtte opp under 
sikring og skaping av arbeidsplasser, og den har også 
blitt bevisst at måten den arbeidet på tidligere ikke 
lenger er relevant. Meråker Utvikling AS er etablert 
som et verktøy i utviklingsarbeidet, men selskapets 
fremtid er usikker og i stor grad avhengig av finansie-
ring av videre næringsutviklingsaktivitet.  
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