
 

 

 

 

Evaluering av omstillingsprogram i Nesset 
Sluttevaluering av omstillingsprogram 

 



Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalue-
ringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi 
kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt 
spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt vel-
ferds- og utdanningspolitikk. 

Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot 
det nordiske og det europeiske markedet.  

Se www.oxford.no for mer informasjon om selskapet 

 

2 © Oxford Research AS 

Oxford Research: 

SVERIGE  FINLAND 

Oxford Research AB 
Box 7578 
Norrlandsgatan 12 
103 93 Stockholm 
Telefon: (+46) 702965449 
office@oxfordresearch.se  

 
 
 
 
 
 
NORGE 
 
Oxford Research AS 
Østre Strandgate 1 
4610 Kristiansand 
Norge 
Telefon: (+47) 40 00 57 93 
post@oxford.no 

Oxford Research OY 
Heikinkatu 7,  
48100, Kotka,  
Finland   
GSM: +358 44 203 2083 
jouni.eho@oxfordresearch.fi  
 

DANMARK  BELGIA 

Oxford Research A/S 
Falkoner Allé 20, 4. sal 
2000 Frederiksberg C 
Danmark 
Telefon: (+45) 33 69 13 69 
Fax: (+45) 33 69 13 33 
office@oxfordresearch.dk  

 Oxford Research  
c/o ENSR 
5, Rue Archimède, Box 4 
1000 Brussels 
Phone +32 2 5100884 
Fax +32 2 5100885 
secretariat@ensr.eu  

 

http://www.oxford.no/
mailto:office@oxfordresearch.se
mailto:post@oxford.no
mailto:office@oxfordresearch.dk
mailto:secretariat@ensr.eu


 

© Oxford Research AS 3 

Tittel: Evaluering av omstillingsprogram i Nesset 

Undertittel: Sluttevaluering av omstillingsprogram  

Oppdragsgiver: Innovasjon Norge 

Prosjektperiode: November 2013 – januar 2014 

Prosjektleder: André Flatnes 

Forfattere: André Flatnes og Tor Borgar Hansen 

Kort sammendrag: Nesset kommune hadde omstillingsstatus i perioden 2009-13. 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.  



 

4 © Oxford Research AS 

Forord 

Nesset kommune hadde omstillingsstatus i period-
en 2009-13. Denne rapporten inneholder en slutt-
evaluering av programmet. Formålet med evaluer-
ingen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere programmets organisering, innretting og 
måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til lær-
ing for Innovasjon Norges satsing på regional om-
stilling som helhet.  

Programmet er evaluert av Oxford Research AS. 
Oxford Research har omfattende erfaring med eva-
lueringer og analyser innen temaer som nærings-
klynger, forskning og utvikling, innovasjon, regio-
nalutvikling og kompetanseutvikling.  

Denne evalueringen er gjennomført i perioden fra 
november 2013 til januar 2014. Vår tilnærming har 
vært å primært benytte kvalitative metoder for å 
analysere prosjektets målsetninger og resultater.  

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 Eivind 
Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Vi har også hatt kontakt med John Helge Frøystad, 
prosjektleder for omstillingsprogrammet. Vi takker 
for et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer. 
En lang rekke personer har bidratt med informa-
sjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, januar 2014 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Alle omstillingskommuner gjennomfører en evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting.  

Programmet viser tydelig hvilke utfordringer en nær-
ingsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 
Det var ikke mulig å oppnå en tydelig næringslivsfor-
ankring av satsingen. Kommunens næringsliv tok 
ikke eierskap til programmet, og kun et lite antall be-
driftsrepresentanter hadde inngripen med omstill-
ingsarbeidet.   

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Evaluator oppfatter at kommunen var noe fravær-
ende i utøvelsen av sin eierskap, mens styret funger-

te tilfredsstillende. Administrasjonen arbeidet proak-
tivt med programmet. Omstillingsprogrammet had-
de prosjektleder og prosjektmedarbeider i heltids-
stillinger engasjert for hele perioden, hvilket sikret 
kontinuitet. Prosjektledelsen arbeidet strukturert og 
profesjonelt.    

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-
ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. 
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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 evaluer-
ing av programmet ved avslutning av omstillingsperi-
oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også 
bidra til læring for Innovasjon Norges satsing «Re-
gional omstilling» som helhet. Gjennom systematise-
ring av resultater og erfaringer vil evalueringen gi 
innspill til fremtidig organisering av næringsutvik-
lingsarbeidet i kommunene og gi Innovasjon Norge 
kunnskap som kan anvendes ved oppstart 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 primært 
benyttet kvalitativ metode. Vi har i tillegg benyttet 
kvantitativ metode i form av registerdata, 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 2008 

 Tilsagnsbrev fra MRFK 2008 

 Søknad om forlengelse av programmet 

 Strategiske planer 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Programstatusvurderinger 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettside til Nesset kommune 

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunnleg-
gende oversikt over omstillingsprogrammets målset-
tinger, organisering og aktivitet. Sammen med malen 
for evaluering av omstillingsprogrammer utgjorde 
dokumentene grunnlaget for utarbeidelsen av inter-
vjuguider. 

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 prosjekt-
leder for omstillingsprogrammet. Informantene 
fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 John Helge Frøystad 

Pia Therese Nordli 
Prosjektledelsen 

2 Rolf Jonas Hurlen 
Rigmor Brøste 
Anne Marit Svensli 
Odd Arne Langset 
Gunvor Frisvoll  
John Helge Frøystad 

Styret 

3 Rolf Jonas Hurlen Nesset kommune - Ordfører 

4 Liv Husby Nesset kommune - Rådmann 

5 Kari Gussiås 
Hege Jørstad 

Prosjekt Folk i alle hus 

6 Toril Melheim Strand Prosjekt Folkehøyskole 

7 Terje Bjerkan Prosjekt SMB-utvikling 

8 Eivind Vartdal Ryste Møre og Romsdal FK 

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  Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk i Nesset 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 Nesset, samt i Møre og Romsdal 
som helhet. Tallene er hentet fra SSBs Statistikkbank.  
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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 og intervjuene 
beskrevet over. Budskapet fra intervjuene er bear-
beidet og formulert av Oxford Research og represen-
terer 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 

Nesset kommune i Møre og Romsdal hadde 2986 
innbyggere ved inngangen av andre kvartal 2013

1
. 

Kommunen har gjennom mange år opplevd en nega-
tiv befolkningsutvikling grunnet høy andel fraflytting. 
Næringsstrukturen har tradisjonelt vært karakteri-
sert av landbruk og industri. Arbeidsplasser har for-
svunnet blant annet innen aluminiumsindustri og på 
gjenvinningsanlegg som resultat av konkurser og 
nedskjæringer. Kommunens rolle som utpendler-
kommune er blitt sterkere de senere årene. Denne 
utviklingen skaper utfordringer særlig for utkant-
strøkene og bygdene i kommunen. 

Nesset kommune søkte allerede i 2004 om å bli en 
omstillingskommune. Høsten 2007 startet kommu-
nen på nytt samtalene med Møre og Romsdal fylkes-
kommune og Innovasjon Norge om muligheten for å 
oppnå omstillingsstatus. Kommunen ønsket å iverk-
sette tiltak med spesielt fokus på næringsutvikling 
for å snu den negative samfunnsutviklingen. Politike-
re med ordføreren i spissen og administrasjonen i 
kommunen var pådrivere i prosessen.  

Et omstillingsprogram er aktuelt å gjennomføre i en 
kommune eller regioner med tap av arbeidsplasser 
og sterk reduksjon i sysselsetting og folketall. Omstil-
lingen skal ha som målsetting å skape nye arbeids-
plasser og øke attraktiviteten til kommunen eller 
regionen. Et omstillingsprosjekt vil som regel gå over 
3-6 år. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge bidrar 
i prosessen med rådgivning og økonomisk støtte. 

Dialogen med fylkeskommunen resulterte i etable-
ringen av et omstillingsprogram i begrenset skala, 
ettersom utfordringene ble vurdert å være mindre 
enn hva som kreves for implementering av et fullska-
la program. Programmet fikk, etter vedtak om for-
lengelse av programmet i 2012, et totalt budsjett på 
ti millioner kroner, hvilket er vesentlig mindre enn 
ordinære omstillingsprogrammer har til rådighet. 
Nesset kommune valgte å kalle satsingen for «Vekst-

                                                                 
1 Tall hentet fra SSB 

kommuneprogrammet i Nesset». Programmet ble 
etablert i august 2009 og ble avviklet ved utgangen 
av 2013. Det ble gjennomført i regi av Nesset kom-
mune, med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskom-
mune, Utviklingsfondet, Nesset Sparebank og Nesset 
Næringsforum AS. 

 

3.2  Programmets organisasjon 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder, i 
tråd med Innovasjon Norges modell for omstillings-
programmer.  

Programmets viktigste strategidokument var pro-
sjektdirektivet, som fastsatte programmets mandat, 
målsetninger og organisatoriske innretting. Prosjekt-
direktivet ble jevnlig oppdatert i programperioden, 
og ble vedtatt av og forankret i programstyret.   

3.2.1  Programeier 

Nesset kommune ved kommunestyret var eier av 
programmet «Nesset som vekstkommune». Kom-
munen styrte programmet gjennom strategidoku-
menter og jevnlige rapporteringer. Det var kommun-
en som gjennom dialog med Møre og Romsdal fyl-
keskommune sto bak etableringen av programmet. 
Ved oppstarten av programmet ble det fra kommu-
nens side ytret ønske om å knytte innsatsen tett til 
kommunen, blant annet gjennom konstruksjonen av 
begrepet «vekstkommuneprogrammet».     

3.2.2  Omstillingsstyret  

Styret for omstillingsprogrammet var i programmets 
første fase sammensatt av representanter fra kom-
munen og styret i næringshagen. Styret for nærings-
hagen, som besto av seks personer fra næringslivet, 
ble supplert med ordfører og rådmann i sammenset-
ningen av omstillingsprogrammets styringsgruppe, 
der ordfører hadde posisjonen som styringsgruppe-
leder. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Regio-
nal- og næringsavdelingen og Innovasjon Norge var 
observatører i styret.  

Styret hadde dermed et relativt stort antall med-
lemmer, med av åtte faste medlemmer, i tillegg til 
varamedlemmer og observatører. Det ble diskutert 
ved ulike anledninger om antallet burde reduseres. 
Argumentet var at et høyt antall medlemmer kunne 
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medføre et redusert engasjement og mindre følelse 
av eierskap og ansvar.  

Informanter fastholder at styret fungerte tilfredsstil-
lende, men at enkelte styremedlemmer var noe 
passive. Styret var i vesentlig grad reaktivt og tok tak 
i de saker som ble presentert. Styret var i mindre 
grad en arena for diskusjon omkring satsingens stra-
tegiske innretting. Samtidig ble programmet gjen-
nomført basert på de strategi- og plandokumenter 
som var utarbeidet for satsingen, og styret hadde 
kontroll og mulighet til å gripe sterkere inn ved be-
hov. Strategien ga et vidt handlingsrom for prosjekt-
ledelsen, men styret har også avvist enkelte initiati-
ver fra prosjektledelsen. 

Ordfører og rådmann (frem til 2012) beskrives som 
aktive og som ressurser i arbeidet. Nesset kommune 
byttet rådmann i juni 2012. Rådmannen som kom 
inn i 2012 var mindre involvert i omstillingsarbeidet 
enn den foregående rådmannen. 

Informanter fremholder at styret for næringshagen 
kun i begrenset grad tok eierskap til omstillingspro-
grammet. Det var næringshagen som var i fokus for 
styret, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at kommunen var eier og at innret-
tingen var tilretteleggende snarere enn bedriftsret-
tet. Prosjektledelsen opplevde at styret ikke fungerte 
som forutsatt, og at det var utfordrende å få etablert 
en tilfredsstillende dialog med styret.  

I forbindelse med den første programstatusvurder-
ingen i mai 2011 var styrets sammensetning og funk-
sjon et tema, men ettersom programmet opprinnelig 
var tenkt avsluttet i 2012 og det dermed var kort tid 
igjen av satsingen, valgte man å ikke foreta endring-
er på det tidspunkt. Det ble foretatt endringer i sty-
ret sent i 2012, som et resultat av vurderinger i for-
bindelse med programstatusvurderingen i oktober 
dette året. Styret ble redusert til fire personer, hvor-
av to ble valgt fra styret i næringshagen som repre-
sentanter for næringslivet, og ordfører og rådmann 
representerte kommunen. Representantene for nær-
ingslivet var nye i styret og fikk ikke grep om rollen i 
det ene året de var styremedlemmer, i henhold til 
prosjektledelsen, slik at man ikke oppnådde den 
oppgraderingen av styrets funksjon som var ønsket. 

Det ble gjennomført PLP-styreseminar for styret, der 
også den administrative ledelsen i omstillingspro-
grammet deltok. Alle aktiviteter fulgte PLP-metoden, 
med prosjektgjennomføring i tre faser og anbefalte 
styrings- og rapporteringsdokumenter.  

Alle nye prosjekter ble godkjent av styret før hoved-
prosjektet kunne iverksettes. Beslutningsmyndighe-
ten kunne delegeres til leder for styret. 

3.2.3  Prosjektledelse 

Ulike modeller for organisering og forankring av pro-
sjektorganisasjonen ble vurdert.  

Et alternativ var å plassere funksjonen i kommune-
administrasjonen. Kommunen har en ressurs til ut-
viklingsoppgaver i form av en næringskonsulent, og 
også rådmann og ordfører har samfunnsutviklings-
oppgaver. Alternativet ville sikre kommunens kon-
troll over anvendelsen av midlene, og koordinering 
med kommunens øvrige virksomhet. Dette ville sikre 
kommunal kontroll over programmet og tydelig pro-
filering av programmet som en kommunal satsing. 
Fra kommunalt hold ble det ytret ønske om denne 
organiseringsformen. En slik løsning ble imidlertid 
ikke akseptert av fylkeskommunen, som krevde en 
klar avgrensing mellom omstillingsorganisasjonen og 
kommunens ordinære administrasjon.  

Et annet alternativ var å plassere funksjonen i Nesset 
Næringshage, som er kommunen og næringslivets 
felles utviklingsorgan. Næringshagen er nært knyttet 
til Nesset Næringsforum, som er bedriftenes samar-
beidsorganisasjon. Næringshagen ble etablert i 2004 
og var del av SIVAs andre næringshageprogram frem 
til 2011. Næringshagen ble tatt opp i SIVAs tredje 
næringshageprogram fra januar 2013 som node i 
Aura Næringshage. En slik løsning kunne innebære 
etablering av omstillingsprogrammet som et prosjekt 
i næringshagen. 

Man endte opp med en mellomløsning, der omstil-
lingsprogrammet ble etablert med en egen organisa-
sjon, men fysisk lokalisert i næringshagen. Det ble 
dermed markert et skille mellom programmet og 
kommunen, samtidig som kommunen som eier had-
de formell styring med programmet. Prosjektledel-
sen ønsket å markere avstand til kommunen, og var 
derfor noe kritisk til begrepet «vekstkommunepro-
grammet», som dessuten ble oppfattet som tungt. 
Både næringslivet og kommunen var representert i 
styret, og hadde dermed innflytelse over gjennomfø-
ring og innretting. 

Programmet ble etablert på grunnlag av kommunens 
innsats, og etter en prosess med fylkeskommunen. 
Først da programmet var etablert og finansielle mid-
ler var bevilget til programmet, ble personell til pro-
sjektledelsen rekruttert.  

Administrasjonen besto av to personer, som arbei-
det proaktivt med programmet. Omstillingsprogram-
met hadde prosjektleder og prosjektmedarbeider i 
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heltidsstillinger engasjert for hele perioden. Gjen-
nomføringen av programmet var dermed preget av 
kontinuitet i personellressursene. Prosjektleder sto i 
stillingen i fire år, frem til utgangen av september 
2013, med noe oppfølging av programaktiviteter 
også etter dette. Reiselivsmedarbeideren sto i stil-
lingen ut 2013. Informanter beskriver prosjektledel-
sen som strukturert og profesjonelt gjennomført.    

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 

Møre og Romsdal fylkeskommune ga i november 
2008 tilsagn om tilskudd på inntil 1,5 millioner kro-
ner for 2009, til Vekstprogram i Nesset kommune. 
Midlene er hentet fra budsjettposten regionale ut-
viklingsmidler, som er overført fra Kommunal- og 
regionaldepartementet (kapittel 551 post 60). Til-
skuddet var avgrenset til 64,8 % av totale kostnader 
på 2 315 000,- kroner. 

Tabellen under viser programmets finansieringskil-
der og årlige beløp, slik dette ble angitt i tilsagns-
brevet fra Møre og Romsdal fylkeskommune. I ved-
taket sto det at fylkeskommunen tok sikte på tilsva-
rende bevilgninger for årene 2010 og 2011, slik at 
prosjektperioden ble totalt tre år.  

Tabell 2: Finansieringskilder og beløp 

Post Kroner 

Møre og Romsdal fylkeskommune 1 500 000 

Nesset kommune og lokale samarbeidspartnere 750 000 

Annen finansiering 65 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
I søknaden om tilskudd for tredje prosjektår var 
kommunens bidrag på totalt 815 000,- kroner, inklu-
dert bidrag fra Nesset Sparebank. Fordelingen på 
ulike kilder fremgår av tabellen under. 

Tabell 3: Finansieringskilder, kommunens bidrag 

Kilde Kroner 

Kraftfondet 265 000 

Utviklingsfondet 100 000 

Nesset Sparebank 100 000 

Nesset Næringsforum (RDA-midler) 350 000 

Totalt 815 000 
Kilde: Søknad om tilskudd for tredje prosjektår 

 
Kommunens midler var hentet fra ulike eksisterende 
ordninger allokert til næringsutvikling. Kommunen 
hadde midler overført fra KRDs ordning for kompen-
sasjon for bortfall av redusert arbeidsgiveravgift 
(kapittel 551 post 61), samt fra kraftinntekter. 

Følgende føringer var lagt til grunn for Møre og 
Romsdal fylkeskommunes bevilgning:  

 Nesset kommune og lokale samarbeidsparter 
bevilger minimum 50 % av fylkets bevilgning til 
vekstprogrammet. 

 Det etableres en egen vekstorganisasjon for arb-
eidet, adskilt fra kommuneadministrasjonens 
ordinære oppgaver. Det skal være en klar rolle-
fordeling mellom vekstorganisasjonen og kom-
munens administrative og politiske ledelse. 

 Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon 
Norge skal ha observatørstatus i vekstorganisa-
sjonens styre. 

 Vekstorganisasjonen skal i samråd med nærings-
livet i kommunen utvikle og spisse satsingsom-
rådene og tiltakene som skal gjennomføres i 
prosjektperioden. 

 Det skal rapporteres årlig på bruken av midlene. 

I den opprinnelige treårsperioden for programmet 
fra august 2009 til august 2012 bevilget fylkeskom-
munen totalt 4,5 millioner kroner til vekstprogram-
met. Nærings- og miljøutvalget gjorde i oktober 2011 
vedtak om å tildele 1,5 millioner kroner i støtte til 
andre prosjektår, og i april 2012 ble det tildelt 1,5 
millioner kroner til tredje prosjektår.  

I februar 2012 vedtok Regional- og næringsutvalget å 
støtte Nesset kommune med ytterligere to millioner, 
kroner slik at prosjektperioden kunne forlenges fram 
til ut 2013. En søknad om forlengelse av programmet 
med tre nye år frem til 2015, med årlig tilskudd fra 
fylkeskommunen på 1,8 millioner kroner, ble avvist.  

Fylkeskommunens administrasjon innstilte i saks-
fremlegget på avslag på søknaden om forlengelse ut 
2013, fordi næringsutviklingspotensialet i kommu-
nen ble betraktet som begrenset. Regional- og næ-
ringsutvalget valgte likevel å innvilge søknaden. 
Totalt mottok Nesset kommune dermed 6,5 millio-
ner kroner fra regionale utviklingsmidler til prosjek-
tet Nesset som vekstkommune i perioden 2009-13. 
Totale kostnader i samme periode var budsjettert til 
om lag ti millioner. Nesset som vekstkommune ble 
dermed finansiert med 65 % tilskudd fra fylkeskom-
munen. 

Midlene ble delvis anvendt til utvikling i form av per-
sonalressurser til to hele årsverk, og delvis som ut-
viklingsmidler. Prosjektledelsen hadde i underkant 
av én million kroner til rådighet til ulike aktiviteter 
per år. Prosjektledelsen måtte dermed være forsiktig 
med midlene, samtidig som aktiviteten var dimen-
sjonert ut fra budsjettet.  
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Tabellen under viser programmets årlige kapitalbe-
hov, slik dette ble angitt i tilsagnsbrevet fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

Tabell 4: Programmets årlige kapitalbehov  

Finansiør Kroner 

Vekstprogram, personalressurs 735 000 

Reiselivsutvikling, personalressurs 635 000 

Utviklingsmidler 945 000 

Totalt 2 315 000 
Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylkeskommune, november 2008 

 
 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
Informanter trekker frem at virkemiddelaktørenes 
kompetanse var viktig som en rettesnor i styrets be-
slutninger.  

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge fordelte i 
noen grad styremøtene mellom seg, slik at én av 
observatørene fra virkemiddelapparatet var til stede 
på hvert møte. Både fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge brukte mindre tid og ressurser på å følge opp 
omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Virkemiddelaktørene var pådrivere for gjennomfø-
ring av SMB-utvikling, som også mottok supplerende 
finansiering fra Innovasjon Norge. 

Det er gjennomført to programstatusvurderinger 
som del av virkemiddelapparatets styring av pro-
grammene. Prosessen og rapporten knyttet til den 
enkelte vurdering er også viktig for driften av pro-
grammet, ettersom man gjør opp status og tydelig-
gjør eventuelle justeringsbehov. Den første program-
statusvurderingen ble gjennomført i mai 2011 og 
den andre i oktober 2012. På vurderingsmøtene del-
tok prosjektledelsen, ledelsen i styret, virkemiddel-
aktørene Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune og en ekstern prosessleder.  

Kommunikasjonen mellom virkemiddelaktørene og 
prosjektledelsen betegnes som god. Prosjektledelsen 
mener likevel Innovasjon Norge og Møre og Romsdal 
fylkeskommune kunne vært mer aktiv som pådriver 
og rådgiver i programmet. Virkemiddelaktørene selv 
beskriver sin rolle som tilgjengelig, men ikke proak-
tiv. Prosjektledelsen gir uttrykk for at man kunne 
ønsket seg en noe mer proaktiv rolle fra virkemid-
delaktørenes side når det gjelder formidling av kunn-
skap om beste praksis og metodikk knyttet til omstil-

lingsprogrammer. Omstillingskonferansen beskrives 
som nyttig for prosjektledelsen. 

Fylkeskommunen har støttet opp om aktiviteten i 
omstillingsprogrammet ved blant annet å koble på 
fylkeskommunale ressurser i Tettstedsprogrammet. 
Dette programmet innehar kompetanse om oppgra-
dering av tettsteder, samt finansielle midler til gjen-
nomføring av fysiske endringer i det aktuelle tettste-
det. Programmet er således komplementært med 
aktivitetene knyttet til utviklingen av kommunesen-
teret som er gjennomført som del av omstillingspro-
grammet.  

 

3.5  Programmets forankring 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter.  

3.5.1  Politisk nivå i kommunen 

Forankringen i politisk nivå i kommunen var i all ho-
vedsak knyttet til ordføreren, som til gjengjeld var 
sterkt involvert i programmet, både som leder for 
styret og som pådriver for etableringen av satsingen.  

Kommunestyret foretok i 2009 er bevilgning for hele 
den opprinnelige treårsperioden, og overlot deretter 
omstillingsprogrammet til prosjektledelsen og den 
opprettede organisasjonen, som håndterte den ope-
rative gjennomføringen av programmet. I tillegg 
foretok kommunestyret en bevilgning i 2012, da pro-
gramperioden ble utvidet med halvannet år. Den for-
melle saksbehandlingen i kommunestyret og for-
mannskap var begrenset til disse to bevilgningene.  

Politikerne mottok imidlertid informasjon om aktivi-
teter og utvikling i programmet gjennom hele perio-
den. Oppfølgingen var regelmessig, men ikke tett. 
Prosjektledelsen møtte to ganger årlig i formannska-
pet, sammen med næringshagen, for å informere om 
aktivitet og fremdrift i programmet. Prosjektledelsen 
benyttet dessuten media aktivt for å informere be-
folkningen generelt om aktiviteten i omstillingspro-
grammet. I sum ga dette politikerne et bilde av om-
stillingsprogrammet, der signalene som ble fanget 
opp ga dem et positivt inntrykk av aktiviteten. 

3.5.2  Administrativt nivå i kommunen 

Kommuneadministrasjon var i mindre grad involvert 
i programmet, og hadde begrenset informasjon om 
aktiviteten i omstillingsprogrammet. Kommunikasjon 
mellom omstillingsorganisasjonen og kommunead-
ministrasjonen var ikke utstrakt. Rådmannen som 
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satt frem til juni 2012 var aktiv i programmet og i 
styret. Den nåværende rådmannen i Nesset kommu-
ne har i mindre grad vært involvert i programmet. 
Fra denne rådmannens posisjon var det utfordrende 
å definere egen rolle i programmet. Rådmannen var 
arbeidsgiver for prosjektledelsen, samtidig som le-
delsen også forholdt seg til styret. Aktiviteten i pro-
grammet var utenfor rådmannens formelle styring. 

Ellers var det en viss forankring av aktiviteter i om-
stillingsprogrammet gjennom direkte involvering av 
kommunalt ansatte. I de to prosjektene «Folk i alle 
hus» og «Folkehøyskole i Eresfjord» ble personer i 
kommuneadministrasjonen engasjert som prosjekt-
koordinatorer. Enkelte prosjekter innen reiselivssats-
ingen var koordinert med kulturavdelingen og øko-
nomiavdelingen i kommunen, mens et prosjekt om 
sentrumsutvikling involverte planavdelingen.  

Prosjektledelsen ønsket et fast kontaktpunkt for dia-
log med kommunen, men fikk ikke gjennomslag for 
dette, og reelt sett ble inngripenen mer tilfeldig. Det 
ble imidlertid i januar 2012 tatt initiativ til å etablere 
en avdeling i kommuneadministrasjonen som fikk 
navnet «Samfunns- og utviklingsavdelingen», som 
var underlagt rådmannen. I denne gruppen deltok 
omstillingsprogrammet, sammen med representan-
ter for ni andre fagområder i kommunen, og hadde 
dermed en arena for samordning mellom program-
met og kommunens ordinære næringsutviklings-
innsats. Rådmannbyttet medførte endrede priorite-
ringer og avdelingen ble ikke videreført. Funksjonen 
ble imidlertid videreført i en nedskalert form, som 
gruppen «Samfunnsutvikling» organisert under tek-
nisk avdeling i kommunen. Endringen beskrives av 
informanter som en nedprioritering av kommunens 
samfunnsutviklingsfunksjon. 

Programmets manglende forankring i kommunens 
administrasjon var tema i mange statusvurderinger 
og strategidiskusjoner der virkemiddelaktørene del-
tok. I henhold til informanter ble den manglende in-
tegrasjonen av programmet i kommunens øvrige 
aktivitet anerkjent og adressert, uten at en løsning 
ble funnet. Kommunens administrasjon forble uten 
konkret inngripen med omstillingsprogrammet gjen-
nom hele perioden.  

3.5.3  Næringslivet i kommunen 

Forankringen i næringslivet skjedde i hovedsak gjen-
nom næringshagen og næringsforumet, og var i stor 
grad begrenset til næringsaktørene som var involvert 
i styret. Næringshagen er næringslivets organ, selv 

om offentlige aktører som kommunen og SIVA er 
aktive støttespillere og deleiere.  

I tillegg var det på reiselivsfeltet noe inngripen med 
reiselivslaget, som ble reetablert i 2009 i forbindelse 
med omstillingsprogrammet. Reiselivslaget omfatter 
20-25 reiselivsbedrifter i kommunen. Bedriftene er i 
hovedsak små og uten ressurser til deltakelse i utvik-
lingsaktiviteter av den typen som ble gjennomført i 
omstillingsprogrammet. Bedriftene var ikke involvert 
i styringen av aktivitetene i programmet, men noen 
enkeltpersoner var involvert i konkrete aktiviteter.  

Tidlig i programperioden besøkte prosjektledelsen 
en rekke bedrifter, og det ble klarlagt at det var 
svært begrenset ønske om og vilje til vekst i nærings-
livet i kommunen. Følgelig var det et tynt nærings-
grunnlag å arbeide med for prosjektledelsen. Det fin-
nes enkelte utviklingsorienterte bedrifter i kommun-
en, men tendensen er at disse er utenlandsk eid og 
orientert, og ikke tilgjengelig og relevant for omstil-
lingsprogrammet å arbeide med. Prosjektledelsen 
presenterte omstillingsprogrammet ved en rekke an-
ledninger, men responsen fra næringslivet var svært 
begrenset. Prosjektledelsen ønsket og forsøkte å 
oppnå en tydelig næringslivsinvolvering og -forank-
ring, men dette viste seg svært utfordrende.  

Ut over dette har omstillingsprogrammet hatt direk-
te inngripen med bedrifter i prosjektet SMB-utvik-
ling, men arbeidsdelingen mellom omstillingspro-
grammet og næringshagen innebar at næringshagen 
fikk hovedansvaret for de bedriftsrettede prosjekte-
ne rettet mot nyskaping og bedriftsutvikling.  

Det var en markert avstand mellom aktiviteten i om-
stillingsprogrammet og i næringshagen, selv om 
samlokaliseringen medførte at den uformelle kom-
munikasjon var utstrakt. Det ble identifisert et behov 
for et bedre system for forankring av programmet og 
generell inngripen med næringslivet. Et felles forum 
var diskutert med næringshagen, men ikke realisert. 

Flere aktører i kommunen støttet opp under nær-
ingsutvikling og disponerte ressurser i den sammen-
heng. Disse var Nesset Næringshage/Næringsforum, 
landbruks- og næringskonsulent med saksbehandling 
av tre forskjellige fond, og omstillingsprogrammet. 
Rolleavklaringen var imidlertid tydelig. Det ble gjen-
nomført et arbeid for å avgrense og samordne aktivi-
teter, roller og ansvar mellom aktørene, og sam-
handlingen mellom dem ble tydeliggjort og var bra 
gjennom hele perioden. 
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet i Nesset. Det gis først en beskrivelse av 
målsetningene som ble formulert for programmet, 
og de aktivitetene og tiltakene som er gjennomført 
(omstillingsprogrammets innretting). Deretter be-
traktes resultatene av omstillingsprogrammet, målt 
opp mot målsettingene for innsatsen og hva gjelder 
kommunen og næringslivets utviklingsevne. Til sist 
beskrives hvordan utviklingsarbeidet i kommunen 
skal videreføres etter omstillingsperioden.  

 

4.1  Målstruktur 

I tilsagnsbrevet fra november 2008 var flere resultat-
mål definert for programmet. Det skulle etableres en 
organisasjon, utarbeides en handlingsplan og iverk-
settes tiltak innen innsatsområdene arbeid-, bo- og 
servicekommune (ABS-kommune), reiseliv, industri 
og nyskaping, energi og landbruk. Målsetting og 
strategier for programmet fremgår av boksen under. 

 

Målene for omstillingsprogrammet var basert på 
kommunens strategiske næringsplan fra 2009, som 
sto hierarkisk over mål- og strategidokumenter i pro-
grammet. Næringsplanen adresserte utfordringene 
kommunen og næringslivet opplevde som følge av 
avviklingen av 150 industriarbeidsplasser. Planen 
skulle være et virkemiddel for å gjøre Nesset kom-
mune til et mer attraktivt bosted, og sette fokus på 
etablering av nye virksomheter i tillegg til videreut-
vikling av eksisterende virksomheter. «Jeg velger 

meg Nesset» er den overordnede visjonen for kom-
munen.  

I løpet av programperioden ble det iverksatt en rek-
ke prosjekter og satsinger som støttet opp under 
målstrukturen. Den overordnede tilnærmingen var å 
arbeide for å gjøre Nesset til en mer attraktiv kom-
mune å bo i, samtidig som det ble samarbeidet med 
regionen forøvrig om etablering og opprettholdelse 
av arbeidsplasser. Det å skape aktivitet og bolyst ble 
definert som viktige satsingsområde for kommunen, 
og skulle medvirke til at innbyggerne både trives og 
ivaretas. 

I løpet av programperioden er det foretatt endringer 
både når det gjelder måltall for antall nye arbeids-
plasser programmet skulle bidra til å etablere, samt 
hvilke satsingsområder som skulle gjelde for pro-
grammet. Det ble foretatt en spissing av innsatsen 
ved at to innsatsområder ble tatt ut av programmet, 
mens ett innsatsområde ble nedtonet.  

I 2012 ble det søkt om forlengelse av omstillingspro-
grammet. I den forbindelse ble det definert mål og 
strategier for programperioden inkludert viderefø-
ringsfasen (frem til 2015):  

 Bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser i 
kommunen 

 Bidra til tilflytting av 60 personer 

Handlingsplanen for 2013 skisserte målsetting om 60 
nye innbyggere og 50 nye arbeidsplasser for omstil-
lingsperioden som helhet, hvilket innebar en halve-
ring av måltallet for antall arbeidsplasser.  

Spissingen og avgrensingen medførte klarere målset-
tinger og strategier. Det var klart definerte tiltak 
innen hvert innsatsområde, samtidig som grense-
gangen til næringshagen når det gjaldt industri og 
nyskaping ble konkretisert. Utover i perioden fikk 
omstillingsprogrammet ABS-kommune og reiseliv 
som sine hovedinnsatsområder, mens industri og 
nyskaping fikk en mindre sentral posisjon i satsingen. 
Næringshagen fikk ansvaret for næringsutvikling, 
selv om omstillingsprogrammet hadde noe aktivitet 
på dette området. Energi og Landbruk ble tatt ut 
som innsatsområder for omstillingsprogrammet, og 
det er ikke gjennomført noen aktiviteter innen disse 
innsatsområdene. Nesset Kraft fikk ansvar for utvik-
lingsaktivitet på energifeltet, mens kommunen fikk 
tilført ansvaret for utvikling innen landbruk 

Målsetting og strategier for omstillingspro-
grammet i Nesset kommune 

 Bidra til å skape 100 nye arbeidsplasser 

 ABS-kommune: Utvikle Nesset til et attrak-
tivt sted å bo og arbeide. 

 Reiseliv: Omsette Nesset sine fortrinn 
innen kultur, tradisjoner og naturopplevel-
ser til lønnsom forretningsdrift. 

 Industri og nyskaping: Skape flere arbeids-
plasser der Nesset har naturgitte kompa-
rative fortrinn. 

 Energi: Utnytte fortrinn som kraftkommu-
ne til å fremme næringsutvikling. 

 Landbruk: Opprettholde verdiskapingen i 
landbruket. 

Kilde: Tilsagnsbrev fra Møre og Romsdal fylke, 2008 
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Forlengelsessøknaden i 2012 skisserte programmets 
satsingsområder og aktivitetsfelt for de neste tre 
årene frem mot 2015 slik det fremgår av boksen 
under. 

 

Før etableringen av omstillingsprogrammet var det 
diskusjon om kommunens valgte innsatsområder. 
Fylkeskommunen var skeptisk til valg av reiseliv som 
innsatsområde, fordi potensialet for etablering av 
nye arbeidsplasser innen denne bransjen ble vurdert 
som begrenset. Fylkeskommunen hadde erfart at 
reiselivssatsing innebar betydelig risiko, og at stor 
innsats ga få og små resultater. I vedtaket om etab-
lering av omstillingsprogrammet var reiseliv likevel 
med som innsatsområde, etter overenskomst mel-
lom partene. 

Målsettinger og innsatsområder var fastlagt før pro-
sjektledelsen ble engasjert i sine stillinger. Prosjekt-
ledelsen hadde ikke kompetanse innen feltene ener-
gi og landbruk, hvilket var noe av årsaken til at disse 
innsatsområdene ble tatt ut av programmet.  

Programmet skulle bidra til å snu en negativ befolk-
ningsutvikling. Det ble klart for prosjektledelsen at 
målsettingen om hundre nye arbeidsplasser ikke ble 
betraktet som realistisk av formannskapet og politi-
kerne som hadde fastsatt den, men at det var et 
ønske om å være ambisiøse og å ha et mål å strekke 
seg etter.  

 

4.2  Omstillingsprosjektets innretting 

Omstillingsmidler kan benyttes til tilretteleggende 
prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. I boksen 
under skisseres Innovasjon Norges føringer for om-
stillingsprogrammer. 

 

Programmets aktivitetsfelt 

ABS-kommune  

Vekstkommuneprogrammet vil ta ansvar for: 

 Pådriver mot kommune og utbyggere for 
flere leiligheter og boligtomter 

 Mobilisere aktører til samarbeid 

 Gjennomføre analyser for å avdekke be-
hov 

 Prosjektledelse 

Reiseliv  

Vekstkommuneprogrammet vil ta massivt an-
svar for strategien «Reiseliv» i samarbeid med 
næringslivet og ha rollene: 

 Strategiutvikling – planlegging 

 Mobilisering av aktører 

 Operativ prosjektledelse 

Industri og nyskapning  

Omstillingsprogrammet tar medansvar for stra-
tegien i et nært samarbeid med Nesset Næ-
ringshage, som har denne strategien som sitt 
hovedområde. 

 Initiere og medfinansiere målrettede pro-
sjekt innenfor strategien 

 Kan være utøvende i tiltakene 

Kilde: Søknad om forlengelse av Vekstkommuneprogram-
met, 2012. 

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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Programmet i Nesset omfattet en portefølje som i 
hovedsak besto av tilretteleggende prosjekter. Pro-
sjektet SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksem-
pel på et bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av 
vekting mellom de to typer prosjekter lå både opp-
fatninger om behov i omstillingsprosessen og poten-
sial i næringslivet for å arbeide bedriftsrettet. Er-
kjennelsen om at man i programmet manglet et be-
driftsgrunnlag å arbeide med kom tidlig i programpe-
rioden. Arbeidsdelingen med næringshagen innen 
innsatsområdet industri og nyskaping var også med-
virkende til fokuseringen på tilretteleggende prosjek-
ter.  

Prosjektideer hadde sitt utspring ulike steder. Kom-
munestyret og virkemiddelaktørene spilte inn enkel-
te prosjektideer, i tillegg til at prosjektledelsen og 
styret initierte prosjekter og aktiviteter i satsingen. 
Prosjektporteføljen ble utviklet etter hvert som pro-
grammet skred frem og muligheter ble identifisert. 
Informanter fremholder at noen prosjekter har man-
glet et tydelig eierskap, hvilket særlig er kritisk for 
høsting av resultater i perioden etter programavslut-
ning. 

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Omstillingsprogrammet organiserte sin aktivitet inn-
en de tre innsatsområdene ABS-kommune, reiseliv 
og industri og nyskaping. Sentrale aktiviteter innen-
for hvert område beskrives her i større detalj. 

4.2.1  ABS-kommune 

Det ble iverksatt flere prosjekter innen innsatsområ-
det Arbeid-, bo- og servicekommune. Reelt sett var 
aktiviteten i hovedsak begrenset til bosetting, etter-
som næringshagen håndterte «arbeid» og handels-
foreningen og kommunen håndterte «service».  

Sentrumsutvikling  

I arbeidet med å kartlegge og forstå bakgrunnen for 
fraflyttingen i Nesset ble det registrert en mangel på 
leiligheter. Omstillingsprogrammet utførte derfor en 
undersøkelse blant innbyggerne om behovet for lei-
ligheter, som informanter fremholder la grunnlaget 
for en utvikling i leilighetsbygging. Det er satt opp 30 
leiligheter i Eidsvåg i kjølvannet av undersøkelsen, 
mens nye 40-60 er prosjektert.  

Arbeidet med bygging av leiligheter i kommunesen-
teret betraktes av informanter som positivt. Prosjek-

tet ble iverksatt i 2010, og videreføres i regi av 
kommunen. 

Innflytterprosjekt  

Tilflyttingsprosjektet ble gjennomført i samarbeid 
med Molderegionen, etter initiativ fra omstillingsor-
ganisasjonen. Prosjektet omhandlet markedsføring 
av aksen Molde-Nesset som en bo- og arbeidsregion, 
for å øke tilflyttingen til Nesset. Grunnlaget for pro-
sjektet var en antakelse om at mange personer øns-
ker å bo i distriktene (Nesset) samtidig som de ar-
beider i mer sentrale områder (Molde). Molderegio-
nen trakk seg etter hvert noe ut av prosjektet, men 
prosjektet fikk en videreføring i form av et regionalt 
omdømmeprosjekt.  

Folk i alle hus  

Prosjektet ble gjennomført i perioden 2010-13, med 
delfinansiering fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. 
Det var engasjert en egen prosjektkoordinator, an-
satt i kommunen, i 20 % stilling. Bygdelag i kommu-
nen var involvert i prosjektet.  

Bakgrunnen var eksistensen av om lag 100 fraflytte-
de småbruk og om lag 50 ubebodde bolighus i kom-
munen. Prosjektets hensikt var å øke bosetting og 
næringsutvikling gjennom tilrettelegging for økt om-
setning av ubebodde hus og fraflyttede bruk. Pro-
sjektkoordinator innhentet informasjon om aktuelle 
hus og bruk, gikk i dialog med eiere og markedsførte 
prosjektet aktivt. Prosjektet resulterte i noen tilflyt-
tere til Nesset, men færre enn de 40 man hadde som 
målsetting. Heller ikke en målsetting om fem nye 
arbeidsplasser ble nådd. Målsettingen for antall om-
satte bruk var ti, og man lyktes i å omsette dobbelt 
så mange. Omstillingsorganisasjonen betrakter pro-
sjektet som positivt og relativt vellykket. 

4.2.2  Reiseliv  

Reiselivsatsningen besto av mange mindre aktivite-
ter, organisert under en paraply med målsetting om 
å utvikle kommunen til en god reiselivsdestinasjon.  

I oppstartsfasen av omstillingsprogrammet ble det 
utarbeidet en reiselivsplan for kommunen. Prosjekt-
ledelsen var ansvarlig for arbeidet, mens en delta-
kergruppe fra reiselivsnæringen også var involvert. 
Planen ble senere vedtatt av kommunestyret som et 
kommunalt strategidokument. Den har vært ret-
ningsgivende for utviklingsinnsatsen på reiselivsfel-
tet, og en del av de identifiserte mulighetene er 
gjennomførte eller igangsatt. Planen reflekterte 
store vyer, og det ble etter hvert klart at det var be-
hov for å senke ambisjonsnivået.  
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Det er etablert samhandlingsarenaer på reiselivsfel-
tet på tvers av kommunegrenser. Høgskolen på Lille-
hammer er benyttet som kompetanseaktør på reise-
livsfeltet. Destinasjon Molde-Romsdal har også vært 
en samarbeidspartner.  

Blant prosjektene som ble gjennomført som det av 
reiselivssatsingen var infrastrukturprosjektene «Syk-
kelprosjektet Oppdal – Andalsnes», ny vei til turistat-
traksjonen Mardalsfossen og Aursjøveiprosjektet. 

Cruisedestinasjon Eresfjord  

Omstillingsprogrammet var initiativtaker til prosjekt-
et Cruisedestinasjon Eresfjord, i samarbeid med Nes-
set kommune og Molde og Romsdal Havn IKS. Pro-
sjektet ble gjennomført i perioden 2011-13. Det ble 
laget et hefte med informasjon om Eresfjord som ny 
cruisedestinasjon, der severdigheter kommer fram 
gjennom bilder og beskrivelser. I januar 2014 ble det 
klart at de første cruiseanløpene kan skje sommeren 
2014. 

4.2.3  Industri og nyskaping 

Innen innsatsområde industri og nyskaping er det 
gjennomført to prosjekter, knyttet til etablering av 
en folkehøyskole og konseptet SMB-utvikling.  

Folkehøyskole i Eresfjord  

Ideen om etablering av en folkehøyskole i Eresfjord 
har eksistert i mange år, og ble revitalisert som del 
av omstillingsprogrammet etter initiativ fra politisk 
hold i kommunen. Siktemålet er å etablere folkehøy-
skolen som bedrift med om lag ti ansatte, og boset-
ting av elever på skolen vil også ha ringvirkninger for 
øvrig næringsliv i kommunen. Det ble engasjert en 
prosjektkoordinator, ansatt i kommunen, i 50 % og 
senere 30 % stilling, for å håndtere prosjektet.  

En formell søknad fra kommunen til Kunnskapsde-
partementet i 2013 om etablering ble avslått. I 2014 
vil prosjektet etableres som en stiftelse, og kommu-
nen vil ta videre arbeidet med etableringen. Konsep-
tet for folkehøyskolen er langt på ferdig vei utviklet i 
omstillingsperioden, men prosessen frem mot eta-
blering har en lengere tidshorisont.  

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling ble gjen-
nomført som en del av omstillingsprogrammet. Bak-
grunnen for initieringen var at prosjektledelsen fang-
et opp positiv omtale av konseptet på omstillings-
konferansen. Prosjektperioden gikk fra 2011 til 2013, 
med PWC engasjert som prosjektleder. 

17 virksomheter i Nesset gikk gjennom første fase 
(forstudie) av programmet, etter en aktiv rekrutte-

ring av bedrifter fra omstillingsorganisasjonens side. 
Programmet fikk positive tilbakemeldinger fra de 
deltakende virksomhetene, og samtlige bedrifter 
ønsket å gå videre til andre fase (forprosjekt). Ti 
bedrifter ble valgt ut for videreføring av prosjektet, 
med mål om å løfte egen virksomhet, styrke inntje-
ningen og sikre arbeidsplassene for de ansatte. 
Andre fase ble avsluttet i mars 2012.  

Flere bedrifter var forventet å gå i gang med hoved-
prosjekt i andre kvartal. Kun én bedrift gikk videre til 
hovedprosjekt, med oppstart i november 2012 og 
avslutning i løpet av 2013. Eirawater AS var bedriften 
som gikk videre til hovedprosjekt.  

 

Prosjektet som helhet blir av informanter vurdert 
som positivt, samtidig som det hadde vært ønskelig 
at flere bedrifter gikk videre med hovedprosjekt. 
Erfaringen var at bedriftene manglet ressurser i form 
av både tid og ressurser til å gjennomføre hovedpro-
sjekt. Bedriftene som kun gjennomfører forstudie 
eller i tillegg også forprosjekt sitter imidlertid også 

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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igjen med en kompetanseheving som kan være av 
stor betydning for bedriftens videre utvikling. 

I hovedprosjektfasen tok omstillingsprogrammet i 
Nesset initiativ til et samarbeid med omstillingspro-
grammet i Sunndal, ved å bidra til å få iverksatt et til-
svarende prosjekt innenfor rammene av omstillings-
programmet i Sunndal. Hensikten var å etablere 
samhandlingsarenaer for bedriftene innenfor et stør-
re geografisk område og samtidig innenfor et felles 
arbeids- og bo-marked. De to omstillingsprogram-
mene gjennomførte forstudie og forprosjekt hver for 
seg, for så å samarbeide i hovedprosjektfasen. Totalt 
seks bedrifter gjennomfører hovedprosjekt, hvorav 
én fra Nesset og fem fra Sunndal. 

Informanter argumenterer for at programmet med 
fordel kunne hatt en lengre tidshorisont. Program-
mets opprinnelige tidsperiode var fra 2009 til 2012, 
hvilket medførte at man allerede i 2011 begynte å 
forberede seg på avslutning av satsingen. Man ville 
fått mer ro i gjennomføringen med en lengere tids-
periode for programmet.  

Arbeidet med programmet kom godt i gang, men 
mistet noe av fremdriften mot slutten av perioden, i 
henhold til informanter.  

  

4.3  Måloppnåelse 

Etablering av arbeidsplasser er satt opp som det 
viktigste målet i programmets mål- og strategidoku-
menter. Det er ikke dokumentert hvordan program-
met påvirket utviklingen i antall arbeidsplasser. Et 
opplegg for å dokumentere resultater når det gjelder 
etablering av arbeidsplasser ble anbefalt etablert 
snarest, i forbindelse med programstatusvurdering-
en i 2012. Virkemiddelaktørene tilbyr enkle rappor-
teringsverktøy for dette formålet, som for eksempel 
prosjektlederrapporten, men dette ble ikke tatt i 
bruk. Informantene er imidlertid samstemte i at 
dette målet ikke er nådd.  

Informanter fremholder at det er grunn til å tro at 
enkeltprosjekter i omstillingsprogrammet har bidratt 
til økt bosetting. Prosjektet «Folk i alle hus» og akti-
viteten som har støttet opp under sentrumsutvik-
lingen og byggingen av leiligheter har medført tilflyt-
ting til kommunen. Befolkningsutviklingen for Nesset 
kommune har flatet ut i løpet av omstillingsperio-
den, men befolkningsutviklingen har ikke snudd. I 
løpet av perioden har det forekommet mer enn 60 
tilflytninger til kommunen (brutto), hvilket var mål-
settingen som ble formulert i forbindelse med for-
lengelsessøknaden i 2012. Det er imidlertid også be-
tydelig utflytting, slik at befolkningstallet ikke øker.   

I søknaden i 2012 fører Nesset kommune opp følg-
ende som resultat av omstillingsarbeidet frem til da: 

 Prosjektet Folk i alle hus har engasjert mange i 
bygdelagene og bidratt positivt til bygdeutvikl-
ing. 

 Sentrumsprosjektet i Eidsvåg har skapt enga-
sjement, og det samme gjelder besøkssenter og 
boligutvikling i Eresfjord. 

 Undersøkelsen om behovet for leiligheter fikk 
stor oppslutning og la grunnlaget for satsing på 
leilighetsbygging. 

 Stedsanalyse for Eidsvåg som kommunesentrum 
har skapt engasjement blant innbyggerne og for-
ventninger om framtidig utvikling. 

 Reiselivsplan er utviklet og flere reiselivsrelater-
te prosjekter er etablert.  

 Prosjektet SMB-utvikling hadde høy deltakelse.  

 Mediedekning har skapt engasjement og for-
ventninger i kommunen, og bidratt til positiv 
omdømmebygging utad.  

Kommunen viser i søknaden at det for 2011 var posi-
tive trekk i folketallsutviklingen, mens antall årsverk 
fortsatte å synke. Det er ikke drøftet hvordan pro-
grammet påvirket disse utviklingstrekkene. 

Omstillingsprogrammet arbeidet systematisk med 
konkrete tiltak gjennom prosjektperioden. Tettsted-
utvikling, omsetting av småbruk, reiselivstiltak og 
SMB-utvikling er eksempler på tiltak som på sikt kan 
gi positive effekter for Nesset. Det er foreløpig for 
tidlig å måle effekter av arbeidet. Informantene 
fremholder at ettersom prosjektene har vært tilret-
teleggende og relativt små må man forvente at re-
sultatene først inntreffer på noe lengre sikt. Noen 
positive prosesser knyttet til blant annet stedsutvik-
ling er satt i gang og vil kunne gi resultater særlig om 
arbeidet videreføres i kommunen. Informantene tror 
antall arbeidsplasser og innbyggere i kommunen ville 
vært lavere uten omstillingsprogrammet, samtidig 
som det understrekes at kausaliteten er vanskelig å 
påvise.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling.  

Omstillingsprogrammet har bidratt til å få på plass et 
planverk for utviklingstiltak i kommunen. Disse doku-
mentene eksisterte ikke ved etablering av program-
met. Kartleggingen av boligbehov og reiselivsplanen 
er eksempler på slike plandokumenter, og disse vil 
være viktige for det videre arbeidet i kommunen.  

Utfordringsbildet er blitt tydeligere, hvilket innebæ-
rer en kompetanseheving for kommunen. Som et 



 

20 © Oxford Research AS 

resultat av omstillingsprogrammet er kommunen nå 
i sterkere grad i stand til å vurdere hvilke utfordring-
er kommunen står overfor og hvilke muligheter man 
har til å håndtere disse. 

Tiltakene Nesset har iverksatt har fokus på Nesset 
som bokommune, og med den geografiske plasse-
ringen Nesset har virker dette fornuftig. Satsingen på 
industri og nyskaping hadde mindre fokus i den tidli-
ge fasen, men man kom etter hvert i gang med blant 
annet SMB-utvikling som et tilbud til bedrifter i kom-
munen. Spørsmålet er om kommunen trengte om-
stillingsprogrammet for å gjennomføre dette. Tiltak 
som tilrettelegging for leiligheter i sentrum bør kun-
ne håndteres av kommuneadministrasjonen, og det 
samme gjelder enkle tilflyttings- og markedsførings-
tiltak. Utvikling av tettstedet Eidsvåg kan videreføres 
i samarbeid med fylkeskommunens Tettstedspro-
gram. SMB-utvikling kan føres videre i regi av Aura 
Næringshage, der bedriftene kan søke støtte fra 
Innovasjon Norge.  

Foreløpig er det vanskelig å måle effekter av pro-
sjektarbeidet, men det kan vises til en del konkrete 
resultater i enkeltprosjekter. Det er for eksempel 
omsetting av småbruk, bygging av leiligheter i sen-
trum og ulike reiselivstiltak. Mye er forstudiearbeid, 
og det tar tid før effekter på folketall og arbeidsplas-
ser manifesterer seg. 

Informanter argumenterer for at det er nødvendig å 
ha et langsiktig perspektiv på resultater, gitt den 
innrettingen omstillingsprogrammet hadde.   

 

4.4  Kommunens og næringslivets omstil-
lingsevne  

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

4.4.1  Overordnede indikatorer 

For å belyse den overordnede næringsutviklingen i 
kommunen i perioden 2000-12 er fire indikatorer be-
nyttet: 

 Sysselsetting 

 Arbeidsledighet  

 Bedriftenes omsetning  

 Andelen bedrifter som går med overskudd 

For hver av disse indikatorene sammenlignes utvik-
lingen i Nesset og Møre og Romsdal som helhet. 

 

 

Sysselsetting  

Figur 1 viser sysselsettingsutviklingen i Nesset og 
Møre og Romsdal 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 1139 sysselsatte i 
Nesset. I perioden 2000-12 er sysselsettingen redu-
sert med 17 %, og det er en særlig markert nedgang i 
fra 2009, da omstillingsprogrammet ble etablert. For 
Møre og Romsdal fylke har sysselsettingen i samme 
periode økt med 12 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 2 viser arbeidsledighetstall i Nesset og Møre og 
Romsdal, blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 
2000-12. Gjennom perioden har Nesset de fleste 
årene hatt noe høyere arbeidsledighet enn fylkes-
gjennomsnittet, men hovedbilde er at arbeidsledig-
heten har utviklet seg likt i Nesset og i Møre og 
Romsdal.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 3 viser bedriftenes totale omsetning i Nesset 
og Møre og Romsdal 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 Nesset for 142 millioner kroner. Omset-
ningen har i 2012 økt til 307 % av nivået i 2000, hvil-
ket er noe sterkere enn for fylket som helhet. Bedrif-
tene i Møre og Romsdal har samlet hatt en sterk om-
setningsøkning i perioden. Denne er først og fremst 
knyttet til noen få, store foretak.

2
  

Bedriftenes lønnsomhetsutvikling 

Bedrifter er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet 
for å overleve på sikt. Figur 4 viser andelen bedrifter 
som går med overskudd i årene 2000-12 i Nesset og 
Møre og Romsdal. I løpet av perioden har andelen 
bedrifter som går med overskudd i Nesset grovt sett 
fulgt utviklingen i fylket som helhet.   

                                                                 
2 Det er få bedrifter i datagrunnlaget for Nesset i 2000 (n=55). Gjennomsnittsstørrel-
sen på bedrifter har økt fra 2,8 til 4,3 millioner i perioden. Økningen skyldes primært 
et mer robust datagrunnlag, det vil si at eksisterende bedrifter er inkludert i data-
grunnlaget. I tillegg har det kommet til noen nyetableringer. 
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Figur 1: Indeksert sysselsettingsutvikling i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Sysselsetting etter ar-
beidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

Figur 2: Arbeidsledighet i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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Figur 3: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Indeksverdi 
= 100 i år 2000. 

 

 

Figur 4: Andel bedrifter som går med overskudd i Nesset og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet hadde ikke et særlig fokus 
på etablering av utviklingskompetanse og det var 
ikke satt noen mål i den sammenheng. Programmet 
engasjerte kompetansemiljøer i ulike prosjekter, 
men da primært som leverandører til det konkrete 
prosjektet, og ikke som bidrag til oppbygging av ut-
viklingskompetanse i kommunen. 

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det anbefalt at Innovasjon Norges konsept «Nær-
ingsvennlig kommune» ble vurdert gjennomført. 
Verktøyet kartlegger hvor godt kommunens tjenes-
ter overfor næringslivet fungerer og identifiserer de 
viktigste forbedringspunktene. Prosjektledelsen var 
en pådriver for dette, men kommunen ønsket ikke å 
iverksette dette prosjektet på det daværende tids-
punkt. «Næringsvennlig kommune» er imidlertid på 
agendaen, men det er ikke endelig bestemt at det 
skal gjennomføres. 

Som del av omstillingsprogrammet er det avholdt 
kurs i PLP-metoden, og det planlegges et nytt kurs 
med deltakelse fra relevant personell i kommunens 
administrasjon.  

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Omstillingsprogrammet i Nesset har i liten grad på-
virket utviklingsevnen til næringslivet i kommunen. 
Med unntak av SMB-utvikling og noe aktivitet på rei-
selivsfeltet, har ikke aktivitetene i programmet vært 
bedriftsrettet.  

4.5  Videreføring av organisasjonen 

Særlig i det siste året av programmet var det fokus 
på hvordan videreføring av oppgaver skulle foregå 
og hvordan man kunne sikre at metoder/verktøy 
som var utviklet kunne videreføres.  

I forbindelse med programstatusvurderingen i 2012 
ble det påpekt at et prosjekt for hvordan oppgavene 
skulle videreføres burde iverksettes snarest, for 
eksempel ved å benytte det opplegget som Innova-
sjon Norge tilbyr.  

Programmet følges opp med personellressurser vår-
en 2014, ved at prosjektleder er tilført fire dager per 
måned for å følge opp programmet. Formålet er å 
avslutte påbegynte aktiviteter og høste resultater, 
samt formell avslutning av programmet i form av 
rapportering til fylkeskommunen.  

Omstillingsprogrammet som sådan får ingen direkte 
videreføring, og omstillingsorganisasjonen avvikles. 
Personene som utgjorde prosjektledelsen vil ikke 
lenger være del av utviklingsapparatet i kommunen. 
Kommunen ønsker å avslutte programmet og alle 
prosjektene som har vært en del av dette.  

Formannskapet overtar eierskapet til de prosjektene 
som får en videreføring, som for eksempel arbeidet 
med etablering av folkehøyskole og med utvikling av 
kommunesenteret. Kommunen ser for seg å arbeide 
videre med denne type utviklingsaktiviteter knyttet 
til bosettingsattraktivitet.   
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

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

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Omstillingsprogrammet i Nesset ble iverksatt på bak-
grunn av en langsiktig, nedadgående utvikling i kom-
munens befolkningstall. Særlig grendene i kommu-
nen merket befolkningsnedgangen. Det hadde fore-
kommet en utvikling der kommunen i økende grad 
ble en bokommune og der utpendlingen til nabo-
kommunene økte. Det var ingen akutt situasjon som 
utløste satsingen. Nesset kommunes utfordringer 
med folketallsnedgang og bortfall av arbeidsplasser 
er alvorlige, men står ikke i en særstilling sammen-
lignet med andre kommuner i fylket. Nesset er del av 
en fungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, omstillingsstyret og prosjektleder. Eva-
luator oppfatter at kommunen var noe fraværende i 
utøvelsen av sin eierskap, mens styret fungerte til-
fredsstillende og prosjektledelsen ble utført på pro-
fesjonelt vis. 

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge forfekter ge-
nerelt sett det syn at omstillingsorganisasjonen skal 
plasseres adskilt fra kommunens administrasjon.  
Adskillelsen skal være både organisatorisk og fysisk. 
Bakgrunnen for dette er ønsket om å synliggjøre om-
stillingsprogrammet som en tidsbegrenset og eks-
traordinær utviklingsinnsats, avgrenset fra kommu-
nens ordinære virksomhet og med en forankring i 
næringslivet. Samtidig er det ansett som viktig at 
kommunen som formell eier også tar et reelt eier-
skap til satsingen. Det formelle eierskapet innebærer 
ansvar for utarbeidelse av målsettinger ved etable-
ring av satsingen, samt gjennom styret ansvar for 
justeringer i målstruktur og strategier i gjennomfø-
ringsperioden, i den grad det vurderes å være behov 
for dette. De to dimensjonene avstand til kommunen 
og aktivt eierskap kan stå i motsetning til hverandre, 
og for Nessets del synes avstanden til kommunen å 
ha gått på bekostning av programmets forankring i 
kommunen. Dette er særlig uheldig ettersom omstil-

lingsprogrammets organisasjon ikke får en viderefø-
ring. Den opparbeidede utviklingskompetansen er i 
liten grad forankret i kommuneadministrasjonen, og 
går dermed langt på vei tapt.   

Styret for programmet fungerte tilfredsstillende. Det 
var reaktivt og ved at det tok tak i de saker som ble 
presentert, og var i mindre grad en arena for disku-
sjon omkring satsingens strategiske innretting. Næ-
ringslivets representanter hadde fokus på nærings-
hagen, mens omstillingsprogrammet var en oppgave 
som ble tillagt styret. Det ble skapt avstand til pro-
grammet ved at innrettingen var tilretteleggende 
snarere enn bedriftsrettet. Et forsøk i 2012 på å 
styrke styrets funksjon ved å redusere antall med-
lemmer førte ikke frem.   

Administrasjonen arbeidet proaktivt med program-
met. Omstillingsprogrammet hadde prosjektleder og 
prosjektmedarbeider i heltidsstillinger engasjert for 
hele perioden, hvilket sikret kontinuitet. Prosjektle-
delsen arbeidet strukturert og profesjonelt.    

Virkemiddelaktørene støttet opp om programmet 
gjennom deltakelse på styremøter som observatører 
og i de to gjennomførte programstatusvurderingene. 
De brukte imidlertid mindre ressurser på oppfølging 
av omstillingsprogrammet i Nesset enn det som er 
vanlig i ordinære, fullskala omstillingsprogrammer. 

Omstillingsprogrammets forankring var svak både i 
Nesset kommune og i næringslivet i kommunen. For-
ankringen var begrenset til enkeltpersoner som var 
direkte involvert i styret eller i konkrete prosjekter. 

 

5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Omstillingsprogrammets sentrale målsettinger var å 
bidra til etablering av 100 nye arbeidsplasser (senere 
noe nedjustert) og tilflytting av 60 personer. ABS-
kommune, reiseliv og industri og nyskaping ble valgt 
som innsatsområder for satsingen. Programmets 
formulerte mål er ikke nådd, og sannsynligvis er re-
sultatene et godt stykke unna måltallene.  

Resultatene av omstillingsprogrammet følger av det 
potensialet som fantes i kommunen, og den innrett-
ingen man valgte for programmet som følge av det-
te. Programmet omfattet en portefølje som i hoved-
sak besto av tilretteleggende prosjekter. Prosjektet 
SMB-utvikling er imidlertid et tydelig eksempel på et 
bedriftsrettet prosjekt. Til grunn for valg av vekting 
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mellom de to typer prosjekter lå både oppfatninger 
om behov i omstillingsprosessen og potensial i næ-
ringslivet for å arbeide bedriftsrettet.  

Ettersom prosjektporteføljen i hovedsak besto av til-
retteleggende prosjekter må eventuelle effekter på 
etablering av arbeidsplasser eller økt folketall i kom-
munen forventes å inntreffe på lang sikt. Ved å arb-
eide på denne måten la programmet et langsiktig ut-
viklingsperspektiv til grunn. 

Som del av omstillingsprogrammet er det iverksatt 
en rekke tiltak, og det kan vises til ulike resultater. 
Man har fått til mye, men målt opp mot målsetting-
ene har ikke programmet vært vellykket. Det er få 
konkrete og substansielle resultater å vise til. Antall 
innbyggere og arbeidsplasser er redusert, samtidig 
som det er usikkert i hvilken utstrekning innsatsen 
har bidratt til å bremse denne utviklingen.  

På reiselivsfeltet er det gjennomført en rekke tilret-
teleggende aktiviteter, men det er usikkert i hvilken 
grad disse har bidratt til næringsutvikling. Det synes 
imidlertid klart at det ikke er skapt særlig mange nye 
arbeidsplasser som resultat av aktiviteten. 

Trolig er antallet skapte arbeidsplasser som følge av 
omstillingsprogrammet lavt, men det har manglet et 
adekvat rapporteringssystem for resultater i omstil-
lingsprogrammet, slik at konkrete tall ikke foreligger.  

Evaluator vil dessuten bemerke at måltallet knyttet 
til nye arbeidsplasser er urealistisk sett i forhold til 
innsatsen. Et visjonært mål kan være hensiktsmessig 
i prosessen med å oppnå støtte for etablering av en 
satsing, men realistiske, tidfestede og etterprøvbare 
målsettinger kan være nyttige når strategiske valg 
foretas i gjennomføringen av programmet.  

Ressursinnsatsen i form av personellressurser, to 
personer over en periode på fire år, og budsjettet for 
omstillingsprogrammet, er liten for å snu den type 
strukturelle utfordringer som Nesset kommune sto 
overfor i 2008, da søknaden om omstillingsstatus ble 
sendt, og fremdeles står overfor i 2014.  

Omstillingsprogrammet i Nesset hadde et totalt bud-
sjett på ti millioner kroner, en gjennomføringsperio-
de på litt over fire år og en innretting der tilretteleg-
gende prosjekter dominerte. Dimensjoneringen og 
innrettingen tilsier at resultatene kun i begrenset 
grad kan forventes å inntreffe i løpet av programpe-
rioden. Det er derfor nødvendig å ha et langsiktig 
perspektiv på resultatoppnåelse. 

Evaluator vurderer det som svært uheldig at omstil-
lingsprogrammet ikke får en tydelig organisatorisk 
videreføring. En slik videreføring er en eksplisitt mål-
setting for omstillingsprogrammer. En utviklingsor-

ganisasjon kan bringe videre kompetansen som er 
opparbeidet i omstillingsprogrammet, og vil i tillegg 
utgjøre et permanent resultat av programmet. Or-
ganisasjonen kunne vært koordinert med arbeidet i 
Aura Næringshage, med grunnfinansiering fra kom-
munens kraftfond.  

Slik som situasjonen er nå er det usikkert om kom-
munens utviklingsevne er vesentlig styrket, og til en 
viss grad returnerer kommunen til situasjonen som 
eksisterte ved etableringen av omstillingsprogram-
met i 2009. Noen prosesser, som for eksempel arbei-
det med etablering av en folkehøyskole, vil bli vide-
reført av kommunen, mens andre prosesser nok 
stopper opp.   

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Evaluators overordnede vurdering av omstillingspro-
grammet i Nesset er at resultatene og aktiviteten 
står i forhold til ressursinnsatsen, utviklingspotensia-
let og programmets tilretteleggende innretting. Pro-
grammet viser tydelig hvilke utfordringer en næ-
ringsutviklingssatsing møter når potensialet for vekst 
og utvikling i næringslivet langt på vei er fraværende. 

Programmets innretting og resultater vurderes av 
evaluator å være tydelig preget av det mulighets-
rommet programmet befant seg i. Potensialet for sti-
mulering til næringsutvikling var svært begrenset, 
ettersom det kun i liten grad fantes bedrifter med 
evne og vilje til vekst og utvikling i Nesset. Utford-
ringen var et stadig synkende folketall, og det var 
derfor ikke unaturlig at innrettingen til programmet 
ble prosjekter som tilrettela for å styrke Nesset som 
bokommune.  

Dette innebar at det ikke var mulig å oppnå en tyde-
lig næringslivsforankring av satsingen. Kommunens 
næringsliv tok ikke eierskap til programmet, og kun 
et lite antall bedriftsrepresentanter hadde inngripen 
med omstillingsarbeidet. Næringslivsrepresentanter 
deltok i styret. Disse synes å være rekruttert fra 
næringslivet mer enn å representere næringslivet 
som helhet. På reiselivssiden var også næringslivs-
forankringen svak, ettersom mange av bedriftene er 
små og sesongbaserte, og ofte sidegeskjefter for 
driverne, og dermed mangler vekstpotensial. Gjen-
nomføring av prosjektet SMB-utvikling innebar en 
målrettet bedriftsutviklingsinnsats fra programmets 
side. Kompetansen som tilføres de deltakende be-
driftene gjennom denne aktiviteten er tilpasset de-
res behov, og bedriftens soliditet blir dermed styr-
ket. Det er grunn til å anta at nytteverdien for delta-
kerne er stor. Samtidig er det betegnende at kun én 
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deltakende bedrift avanserte til hovedprosjekt, og 
prosjektet SMB-utvikling bekreftet dermed at poten-
sialet for næringsutvikling var lite. Det er derfor for-
ståelig at omstillingsprogrammet nedtonet sin sat-
sing på næringsutvikling, og i stedet satset på å styr-
ke attraksjonen som bokommune.   

Tatt i betraktning programmets tidsramme og bud-
sjett, og det begrensede potensialet for næringsut-
vikling, har Vekstkommuneprogrammet i Nesset re-
alisert de aktiviteter og tiltak som kunne forventes.   

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om det er 
ønskelig å bruke verktøyet «Regional omstilling» i 
kommuner som står overfor strukturelle utfordringer 
med befolkningsnedgang, og der innsatsen i liten 
grad er næringsrettet. For Nessets del var omstil-
lingsprogrammet ikke svar på en akutt situasjon der 
det var behov for omfattende innsats i løpet av kort 
tid, og utfordringene ble da heller ikke vurdert som 
alvorlige nok til å kvalifisere for et ordinært omstil-
lingsprogram. Evaluator mener det bør vurderes å 
forbeholde regionale utviklingsmidler for mer akutte 
situasjoner, der generering av arbeidsplasser er mer 
fremtredende i aktiviteten som gjennomføres. For 
kommuner med synkende befolkningstall og et næ-
ringsliv med liten evne og vilje til vekst, bør andre 
virkemidler eventuelt benyttes. 

  



 

© Oxford Research AS 27 

  

     

 

  



 

 

 

   

Oxford Research AS, Østre Strandgate 1, 4610 Kristiansand, Norge, Tlf. 40 00 57 93, www.oxford.no 

 


