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Forord 

Sunndal kommune hadde omstillingsstatus i per-
ioden 2009-13. Denne rapporten inneholder en 
sluttevaluering av programmet. Formålet med eva-
lueringen er å vurdere resultater av satsingen, 
samt vurdere programmets organisering, innrett-
ing 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 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 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 Eivind 
Vartdal Ryste i Møre og Romsdal fylkeskommune. 
Vi har også hatt kontakt med prosjektleder Per 
Helge Malvik i Sunndal Næringsselskap. 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-
skjema. En lang rekke personer har bidratt med in-
formasjon 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 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.  

Næringslivet i Sunndal kommune karakteriseres av 
industrien. Hydro Aluminium er en hjørnesteinsbe-
drift, og nedstenging av en produksjonslinje i 2009 
innebar at nærmere én tiendedel av arbeidsplassene 
i kommunen forsvant. Nedbemanningen medførte at 
kommunen og næringslivet tok grep for å etablere et 
omstillingsprogram. Programmet Sunndal 2013 ble 
gjennomført over fire år fra 2010 til 2013, og hadde 
et totalt budsjett på om lag ti millioner kroner.  

Programmet var solid forankret i kommunen, som 
del av kommunens næringsutviklingsinnsats. Næ-
ringslivsforankringen ble sikret gjennom en velfung-
erende næringsforening, som kanal mellom om-
stillingsprogrammet og næringslivet i Sunndal. SUNS 
var også viktig for forankringen av programmet.  

Prosjektledelsen ble ivaretatt av SUNS, og eksistens-
en av dette selskapet innebar at kommunen hadde 
kompetanse til og var rigget for å gjennomføre pro-
grammet på profesjonelt vis. Prosjektlederfunksjo-
nen fungerte godt, og prosjektlederen gis gjennom-
gående gode skussmål. Styret fungert også godt, 
med engasjerte medlemmer og en funksjonell ar-
beidsform. Balansen mellom næringsaktører og re-
presentanter for kommunen var hensiktsmessig. 

Virkemiddelaktørene fulgte opp programmet gjenn-
om observatørstatus i styret, men oppfølgingen var 
mindre tett enn for ordinære omstillingsprogram-
mer. SUNS, med sin erfaring og kompetanse, hadde 
dessuten begrenset behov for oppfølging. 

Det er Oxford Researchs vurdering at omstillingspro-
grammet i Sunndal er en vel gjennomført satsing. 
Næringslivet i Sunndal er vekstkraftig, og omstillings-
programmet har bidratt til nye arbeidsplasser, orien-
tering mot nye markeder og større mangfold. 

Omstillingsprogrammet ble etablert som svar på en 
akutt situasjon, og innebar en tydelig innrettet inn-
sats. Programmets solide forankring i kommunen og 
i næringslivet og muligheten til å benytte et etablert 
og profesjonelt apparat i prosjektledelsen, betraktes 
av evaluator som suksesskriterier.  

Målsettingen med programmet var å skape nye og 
sikre eksisterende arbeidsplasser basert på region-

ens konkurransemessige fortrinn, samtidig som regi-
onens attraktivitet økes og avhengighet av Hydro re-
duseres. Måltallet for etablerte arbeidsplasser med 
programmets medvirkning og innenfor programpe-
rioden ble satt til 150. Det ble valgt å fokusere på 
områder der kommunens næringsliv hadde en sterk 
posisjon, hvilket pekte mot industri og akvakultur. I 
tillegg ble servicenæringen valgt som innsatsområde. 

Programmet fikk en innretting som i hovedsak var 
bedriftsrettet, og i mindre grad tilretteleggende. Pro-
grammet lyktes primært med å mobilisere store virk-
somheter, særlig innen bygg og anlegg, mens mindre 
bedrifter var fraværende. Programmet har henvendt 
seg til og vært en ressurs for de proaktive og utvik-
lingsorienterte virksomhetene i Sunndal. 

Prosjektledelsen har årlig innhentet data for nye og 
sikrede arbeidsplasser fra bedriftene som har fått til-
sagn fra programmet. Per utgangen av 2012, ett år 
før programmets utløp, ble det rapportert tolv nye 
og 42 sikrede arbeidsplasser som et resultat av om-
stillingsprogrammet. Målet om å bidra til etablering 
(eller sikring) av 150 arbeidsplasser innenfor pro-
gramperioden ble ikke nådd. 

Målet om 4000 arbeidsplasser i kommunen ved ut-
gangen av 2013 ble heller ikke nådd, men den nega-
tive tendensen i sysselsettingsutviklingen i Sunndal 
fra 2007 til 2010 er snudd. I tillegg har flere enkelt-
bedrifter redusert sin avhengighet til Hydro Alumi-
nium. Dette var en målsetting for programmet, og 
innebærer en mer robust næringsstruktur i Sunndal. 

Utviklingsarbeidet i programmet blir videreført i 
SUNS. Kompetansen som ble utviklet er dermed for-
ankret og institusjonalisert, både i SUNS og i et nytt 
samarbeidsprosjekt med Surnadal kommune. 

De målsetningene som ble formulert for program-
met ble ikke nådd. Det er evaluators vurdering at 
målsetningene var svært ambisiøse for en satsing av 
dette omfanget. Ytterligere resultater kan imidlertid 
forventes å inntreffe på noe sikt, etter hvert som 
prosjektene ferdigstilles. De innrapporterte resulta-
tene per 2012 er langt unna de formulerte målset-
tingene, men det er grunn til å anta at antall etabler-
te arbeidsplasser per utgangen av 2013 er høyere. 
Disse tallene vil bli innhentet av SUNS, og vil være 
interessante for vurderingen av programmet. Omstil-
lingsarbeid krever langsiktighet i realiseringen av re-
sultater.  
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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  

 Strategiske planer 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Saksfremlegg fra MRFK 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Årlige programstatusvurderinger 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettside til Sunndal Næringsselskap 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 Sunndal Næringsselskap AS. Informantene 
fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 Per Helge Malvik Sunndal Næringsselskap AS 

2 Ståle Refstie 
Oddveig G.-Bjørnå 
Torstein Ottem 
Tine Grytnes Laskerud 
Per Helge Malvik 

Styringsgruppen 

3 Per Arne Vullum Styringsgruppen 

4 Ståle Refstie Sunndal kommune - Ordfører 

5 Per Ove Dahl Sunndal kommune - Rådmann 

6 Torstein Ottem Sunndal Næringsforening 

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  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 27 unike brukere (i tillegg til 
2 brukere/prosjekter der prosjektleder ikke var til-
gjengelig for å besvare spørreskjema), hvorav enkel-
te har mottatt flere tilsagn. De som har mottatt flere 
tilsagn ble bedt om å basere seg på det største til-
sagnet ved utfyllelse av spørreskjemaet. Av 25 mot-
takere responderte 20 (én besvarelse var ikke kom-
plett), hvilket gir en svarprosent på 80. Dette er en 
høyst akseptabel svarprosent sammenlignet med 
tilsvarende undersøkelser Oxford Research har fore-
tatt 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 Sunndal 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 Sunndal og Møre og Romsdal. 
Tallene 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 

Sunndal kommune ligger på indre Nordmøre i Møre 
og Romsdal og har 7190 innbyggere

1
. Folketallet i 

Sunndal har gått gradvis tilbake de siste 30 årene. 
Hovedutfordringene for Sunndalsregionen har derfor 
vært å snu en negativ befolkningstrend.  

De fremste strategiene for å snu befolkningsutvik-
lingen har vært og er fortsatt å skape nye arbeids-
plasser og å øke regionens attraktivitet. I årene fra 
2000 opplevde Sunndal en positiv vekst i sysselset-
tingen innen tertiær- og sekundærnæringene. I pe-
rioden 2000-07 økte antall arbeidsplasser i Sunndal 
med om lag 400, til i overkant av 4000.

2
  

Sunndal er en innpendlingskommune. Tall for 2012 
viser at 447 personer pendlet inn til Sunndal og 72 
pendlet ut.

3
 

26. mars 2009 annonserte Hydro Aluminium i Sunn-
dalsøra at bedriften ville stenge ned en fjerdedel av 
produksjonskapasiteten, ved stenging av produk-
sjonslinjen Su3. Årsaken var nedgang i etterspørse-
len etter aluminium, som kom som en følge av fi-
nanskrisen i verdensøkonomien. Nedgangen i etter-
spørsel medførte et prisfall på 60 %. Nedbemanning-
en på Hydro Aluminium innebar bortfall av 400 arb-
eidsplasser, inkludert arbeidsplasser i bedrifter som 
var underleverandører til Hydro Aluminium og ser-
vicearbeidsplasser i kommunen. Dette utgjorde en 
reduksjon på ti prosent av totalt i overkant av 4000 
arbeidsplasser i Sunndal.  

Den annonserte nedbemanningen ledet til at næ-
ringslivet og kommunen iverksatte en prosess for å 
få på plass mottiltak. Kommunen med ordfører i 
spissen hadde møter med Møre og Romsdal fylkes-
kommune og Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) for å etablere et omstillingsprogram.   

Omstilling er aktuelt i kommuner eller regioner med 
tap av arbeidsplasser og sterk reduksjon i sysselset-

                                                                 
1 Tall fra SSB, for 2.kvartal 2013  
2 Tall fra Sunndal Næringsutvikling AS 
3 Tall fra Sunndal Næringsutvikling AS 

ting og folketall. Omstillingen skal ha som målsetting 
å skape nye arbeidsplasser og øke attraktiviteten til 
kommunen eller regionen. Et omstillingsprogram vil 
som regel gå over 3-6 år, og fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge bidrar i prosessen med rådgivning 
og økonomisk støtte.  

Dialogen med KRD og fylkeskommunen gjorde det 
klart at Sunndal ikke kvalifiserte for et ordinært om-
stillingsprogram støttet finansielt av KRD. Krisen var 
ikke av et omfang som tilsa at det var grunnlag for et 
ordinært omstillingsprogram. Det var heller ikke en 
utbredt kriseforståelse i Sunndal. I samråd med fyl-
keskommunen ble det imidlertid bestemt å etablere 
et fireårig (2010-2013) omstillingsprogram i begren-
set skala. Programmet fikk navnet «Sunndal 2013 - 
samhandling for arbeidsplasser», med målsetting å 
skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser.  

 

3.2  Programmets organisasjon 

Organisasjonen i omstillingsprogrammet besto av 
programeier, prosjektleder og omstillingsstyret. In-
formantene fremholder at omstillingsorganisasjonen 
fungerte godt i alle ledd, og at det ikke kan identifi-
seres vesentlige svakheter ved måten man valgte å 
organisere programmet. 

Det sentrale styringsdokumentet for omstillingspro-
grammet var «Strategisk plan 2010-13». Dokumen-
tet ble utarbeidet av styret og godkjent av kommu-
nestyret (mars 2010) og Møre og Romsdal fylkes-
kommune.  

3.2.1  Programeier 

Sunndal kommune var kontraktspartner for Møre og 
Romsdal fylkeskommune og oppdragsgiver for pro-
sjektledelsen. Kommunen var også eier av omstil-
lingsprogrammet, sammen med næringslivet i Sunn-
dal. Kommunen har plassert sin operative, bedrifts-
rettede næringsutviklingsfunksjon i Sunndal Næ-
ringsselskap AS (SUNS), og det ble derfor ikke disku-
tert alternativer til også å plassere omstillingspro-
grammet i SUNS. Konstruksjonen med et næringssel-
skap der kommunen er majoritetseier innebar at 
kommunen bevilget større beløp til grunnfinansie-
ring og til ulike satsinger. Midlene ble hentet fra 
næringsfondet, som formannskapet disponerer, kon-
sesjonskraftmidler og såkalte KOMP-midler.      
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3.2.2  Prosjektledelse 

Den operative prosjektledelsen av Sunndal 2013 ble 
ivaretatt av SUNS. Daglig leder i SUNS var prosjektle-
der for omstillingsprogrammet. Prosjektlederoppga-
ven var dimensjonert som en 50 prosent stilling, 
men det er reelt sett benyttet mindre prosjektleder-
ressurser enn dette i programmet.  

SUNS ble etablert i 1987 og var dermed en eksiste-
rende arena for næringsutviklingsoppgaver og sam-
arbeid mellom kommunen og næringslivet på det 
tidspunktet omstillingsprosjektet ble etablert. SUNS 
koordinerer det bedriftsrettede næringsutviklingsar-
beidet i Sunndal, og det var naturlig å plassere pro-
sjektledelsen for Sunndal 2013 i denne organisasjo-
nen. 

SUNS er et frittstående aksjeselskap Sunndal kom-
mune er hovedaksjonær med 51 prosent av aksjene, 
og grunnfinansierer driften av selskapet. Nærings-
planen vedtatt av Sunndal kommunestyre er styren-
de for arbeidet i SUNS. Selskapets oppbygging, orga-
nisering og drift for øvrig ivaretas av selskapets egne 
organ.  

SUNS har en årlig omsetning på om lag ti millioner 
kroner, og mottar grunnfinansiering fra kommunens 
næringsfond. 

Tabell 2: Eiere av Sunndal Næringsselskap AS 

Aktør Eierandel 

Sunndal kommune 51,0 

Sunndal Næringsforening 16,3 

Danske Bank 8,1 

Sunndal Sparebank 8,1 

Sparebank 1 SMN 8,1 

Hydro Aluminium 8,1 

SIVA 8,1 

LO Sunndal 0,7 
Kilde: Sunndal Næringsselskap AS 

 
SUNS er en del av et større næringsutviklingsapparat 
i Sunndal. Selskapet er en av eierne av Aura Næ-
ringshage, som ble stiftet i 2012. Aura Næringshage 
er en videreføring av Sunndal Næringshage, og ble 
tatt opp i SIVAs tredje næringshageprogram i 2012, i 
fellesskap med Nesset Næringshage. Næringshagen 
tilbyr kontorfasiliteter og rådgivning, og mottar årlig 
finansiering fra SIVA og Møre og Romsdal fylkeskom-
mune. SUNS utfører førstelinjetjeneste for etabler-
erveiledning i Sunndal i samarbeid med fylkeskom-
munen og Innovasjon Norge gjennom «hoppid.no», 
som er Møre og Romsdals satsing på entreprenør-
skap. Selskapet forvalter dessuten Sunndal kommu-
nes næringsfond og et fond med tidligere tildelte 

midler fra Kommunal- og regionaldepartementets 
kapittel 551 post 61 Kompensasjon for bortfall av 
differensiert arbeidsgiveravgift (KOMP-midler). SUNS 
disponerer midler fra næringsfondet til kjøp av ak-
sjer i bedrifter i en oppstarts-/utviklingsfase. Sunndal 
Næringseiendom (SNE), som SUNS utfører driften av, 
kan brukes som et aktivt virkemiddel ved utbyggings-
tiltak.  

Informanter fremholder at eksistensen av et større 
lokalt virkemiddelapparat ga en merverdi i arbeidet 
med omstillingsprogrammet. Ulike initiativer og 
tiltak kunne henvises til den ordningen der de best 
passet inn, og det fantes dessuten betydelig kompe-
tanse i miljøet. 

Prosjektlederfunksjonen rapporteres av informanter 
å ha fungert godt. Det blir pekt på at programmet 
kom raskt i gang fordi man kunne benytte den struk-
turen som fantes i form av SUNS. I denne organisa-
sjonen fantes den kompetansen og erfaringen som 
var påkrevd for å gjennomføre programmet på en 
god måte. Prosjektleder gis gjennomgående gode 
skussmål. 

I spørreskjemaet til tilsagnsmottakerne ble de bedt 
om å gi vurderinger av ulike trekk ved omstillingspro-
grammets 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 svært få 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, 
saksbehandlingstid og service i form av tydelige be-
grunnelser for beslutninger, oppfølging, veiledning 
og tilgjengelighet. 

3.2.1  Omstillingsstyret  

Arbeidet i programmet ble ledet av et eget styre, 
som av praktiske grunner var sammensatt av styret i 
SUNS. Styret i Sunndal Næringsselskap besto ved av-
slutning av omstillingsperioden av seks medlemmer 
og var sammensatt av representanter fra Sunndal 
kommune og lokalt næringsliv. Ordføreren i Sunndal 
var styreleder.  

Av de seks medlemmene ble to representanter fra 
næringslivet oppnevnt av Sunndal Næringsforening, 
og én representant fra næringslivet oppnevnt fra 
Hydro Aluminium. Kommunen oppnevnte tre repre-
sentanter fra kommunestyret, og det ble vektlagt å 
sikre en bredde i partitilhørigheten blant disse repre-
sentantene.  
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Figur 1: Vurdering av omstillingsprogrammets organisasjon 

 

Styret for omstillingsprogrammet ble supplert med 
en representant fra LO Sunndal, ettersom program-
met var etablert som følge av en omfattende ned-
bemanning. LOs representant kunne bidra til å styrke 
styrets legitimitet.  

Frem til 2012 hadde SIVA én representant i styret. 
Denne plassen ble fra dette tidspunktet overtatt av 
kommunen, som økte antall representanter fra to til 
tre. 

Videre var rådmannen i Sunndal kommune og repre-
sentanter for Møre og Romsdal fylkeskommune og 
Innovasjon Norge observatører i styret. Rådmannen 
deltok ofte på styremøtene, mens virkemiddelaktø-
rene tildels vekslet på å delta og sørget for at minst 
én av dem var til stede på møtene.  

I perioden 2011-13 var også daglig leder for PIFF 
Sunndal observatør i styret. PIFF (Prosjekter i første 
fase) var en industriinkubator (2011-13) i SIVAs indu-
striinkubatorprogram med Hydro Aluminium som 
morbedrift. Inkubatoren tilbød rådgivning og annen 
bistand til gründere innen industri.  

Informantene mener styret har fungert godt, med 
engasjerte medlemmer, god kontinuitet og en funk-

sjonell arbeidsform. Balansen mellom næringsaktø-
rer og representanter for kommunen betraktes som 
hensiktsmessig. Alle beslutninger om tilsagn er fore-
tatt av styret.  

Det fremholdes som positivt at Hydro Aluminium, 
som den største bedriften i Sunndal, er involvert i 
programmet i form av styrerepresentasjon. Bedriften 
viser på denne måten at den støtter opp om utvik-
lingen av lokalsamfunnet. Bedriftens representant i 
styret brakte dessuten med seg relevant industri-
kompetanse.   

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 

Programmet ble finansiert av Møre og Romsdal fyl-
keskommune, Sunndal kommune og lokalt nærings-
liv. Programmets omfang var om lag 2,5 millioner 
kroner per år, hvilket gir en samlet programstørrelse 
på om lag ti millioner kroner. 

Nærings- og miljøutvalget i fylkeskommunen gjorde i 
mai 2010 vedtak om å bevilge 1 000 000,- kroner til 
første år av programmet Sunndal 2013 med en for-
mulering om at man tok sikte på tilsvarende bevilg-
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ninger gjennom en fireårsperiode (2010-2013). Ved-
taket ble fulgt opp av regional- og næringsutvalget i 
april 2012, da det ble bevilget 2 000 000,- til 2. og 3. 
år av programmet. I september 2013 ble 1 000 000,- 
kroner bevilget til det siste programåret.  

Sunndal kommune har konsesjonskraftinntekter på 
totalt om lag tre millioner kroner årlig. Kommunen 
benyttet konsesjonskraftinntekter til å finansiere 
programmet med 1,2 millioner kroner årlig.  

Næringslivets bidrag på 300 000,- kroner årlig ble fin-
ansiert av renteinntekter fra Sunndalsfondet, som 
ble etablert med kompensasjonsmidler for bortfall 
av redusert arbeidsgiveravgift (såkalte RDA- eller 
KOMP-midler). Disse midlene ble i sin helhet an-
vendt til finansiering av Entreprenørskapsprogram-
met.  

Tabellen under visert omstillingsprogrammets årlige 
budsjett, inkludert finansiører og finansieringsbeløp.   

Tabell 3: Budsjett årlig 

Finansiør Kroner 

Møre og Romsdal fylkeskommune 1 000 000 

Sunndal kommune 1 200 000 

Lokalt næringsliv 300 000 

Totalt 2 500 000 
Kilde: Saksfremlegg Møre og Romsdal fylkeskommune 

 
Samlet ramme for tiltaksmidler via «Sunndal 2013» 
var 1,5 millioner kroner per år, mens 0,3 millioner 
kroner er merket idésøk og prosjektutvikling.  

0,7 millioner kroner var avsatt til prosjektledelse og 
drift. Av disse gikk 510 000,- kroner til prosjektleder-
ressurser. Det ble årlig avsatt 190 000,- kroner til 
posten «Annet – Felles driftskostnader». Disse mid-
lene ble benyttet til blant annet driftskostnader 
knyttet til styringsgruppen (godtgjørelse, medfinan-
siering studietur, etc.), medfinansiering av «Idefesti-
val» og «Sunndalskonferansen» og påvirkningsarbeid 
utført av ordføreren (redusert arbeidsgiveravgift, 
kraftpolitikk/Hydro, etc.).  

Tabellen under viser omstillingsprogrammets årlige 
utgifter fordelt på hovedposter. 

Tabell 4: Regnskap årlig 

Post Kroner 

Tiltaksmidler 1 500 000 

Idésøk og prosjektutvikling 300 000 

Annet – felles driftskostnader 190 000 

Personellressurs 510 000 

Totalt 2 500 000 
Kilde: Sunndal næringsselskap AS 

 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 

Informanter beskriver Møre og Romsdal fylkeskom-
mune og Innovasjon Norges representanter i styret 
som aktive deltakere i styret og som ressurser i ar-
beidet. Fylkeskommunen og Innovasjon Norge for-
delte i noen grad styremøtene mellom seg, slik at én 
av observatørene fra virkemiddelapparatet var til 
stede på hvert møte. Innovasjon Norge brukte mind-
re tid og ressurser på omstillingsprogrammet i Sunn-
dal enn det som er vanlig i ordinære, fullskala omstil-
lingsprogrammer. Den begrensede oppfølgingen av 
omstillingsprogrammet hadde delvis sammenheng 
med liten etterspørsel om oppfølging fra SUNS, som 
en erfaren og selvgående prosjektleder. 

Samarbeidet med fylkeskommunen om videreføring 
av omstillingsarbeidet, i form av et samarbeid med 
Surnadal kommune, ble lagt til rette for gjennom 
den dialogen som allerede var etablert i styret.    

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

Et vanlig verktøy som virkemiddelaktørene har be-
nyttet i sin rådgivning til omstillingsprogrammer er 
såkalte «programstatusvurderinger». Verktøyet be-
står av en intern evalueringsprosess der prosjektle-
delse, styrerepresentanter og virkemiddelaktørene 
foretar en vurdering av en rekke aspekt ved pro-
grammet, under ledelse av en ekstern prosessleder. 
Virkemiddelaktørene så ikke behov for en slik pro-
sess for omstillingsprogrammet i Sunndal, grunnet 
prosjektlederkompetansen i SUNS.   

 

3.5  Programmets forankring 

Programmet har vært godt forankret både i kommu-
nen og i næringslivet, som begge var aktive støtte-
spillere for omstillingsprogrammet og SUNS. I SUNS 
har kommunen og næringslivet etablert en plattform 
som har tillit i begge leire. Ved å plassere omstil-
lingsprogrammet i SUNS har både kommunen og 
næringslivet tilstrekkelig inngripen med aktiviteten 
til å sikre forankring, samtidig som verken kommu-
nen eller næringslivet kontrollerer aktiviteten på 
bekostning av den andre parten.   

3.5.1  Forankring i kommunen 

Omstillingsprogrammet var solid forankret i kom-
munen, som del av kommunens næringsutviklings-
innsats. Kommunen var i førersetet i dialogen med 
fylkeskommunen om etablering av omstillingspro-
grammet, med ordføreren og rådmannen som driv-
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krefter. Kommunen var representert i styret med 
ordfører og to øvrige kommunestyrerepresentanter.  

Fra kommuneadministrasjonen deltok rådmannen 
som observatør i omstillingsprogrammets styre. Det 
var i tillegg en løpende koordinering mellom råd-
mannen og daglig leder i SUNS angående næringssel-
skapets totale virksomhet.  

Sunndal kommune har en plan-, miljø- og nærings-
avdeling der én person arbeider spesifikt med næ-
ringssaker. Kommunens interne næringsutviklingsak-
tivitet er i hovedsak på overordnet nivå, mens den 
operative funksjonen ivaretas av SUNS.  

Det var tydelige paralleller i omstillingsprogrammets 
strategiske plan og kommunens næringsplan, der 
næringsplanen sto hierarkisk over programmets mål-
struktur. Begge dokumentene var innrettet mot eta-
blering av arbeidsplasser. Omstillingsprogrammet 
rapporterte årlig til kommunestyret, som vedtok 
programmets handlingsplaner. Tilsagn fra kommu-
nen til omstillingsprogrammet ble gitt for ett år av 
gangen.  

Sunndal kommune var tidlig ute med etablering av 
en næringsutviklingsorganisasjon. Oppgavene som 
SUNS utfører på vegne av kommunen blir tildelt for 
avgrensede perioder, og må således vedtas på nytt 

med jevne mellomrom. Delegeringen av oppgaver 
fra kommunen til SUNS innebærer at kommunen gir 
fra seg den totale kontrollen over anvendelsen av 
midlene, mens næringslivet får innflytelse over an-
vendelsen. Dette blir betraktet som hensiktsmessig 
av alle parter, men krever også en løpende dialog 
mellom SUNS og kommunen for å sikre at SUNS 
opererer i tråd med strategier for kommunens virk-
somhet som helhet. Kommunen opprettholder ord-
ningen med SUNS fordi det gir en effektiv arena for 
inngripen med næringslivet, som videre sikrer rele-
vans i næringsutviklingsaktiviteten.  

3.5.2  Forankring i næringslivet 

Næringslivsforankringen ble sikret gjennom en aktiv 
og velfungerende næringsforening, og et lokalt virke-
middelapparat som utgjør en arena for samarbeid 
mellom næringslivet og offentlige aktører.  

Næringslivsforeningen er en viktig kanal mellom om-
stillingsprogrammet og næringslivet i Sunndal. Fore-
ningen avholder møter ca. hver andre måned, og 
opplever at møtene har godt oppmøte. 

Det ble arbeidet proaktivt fra programmets side for å 
inkludere bedrifter og generere søknader. En rekke 
bedrifter mottok tilsagn fra programmet, og det var 
god oppslutning om SMB-utvikling.        
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet i Sunndal. 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 

Målstrukturen for omstillingsprogrammet fremgår av 
«Strategisk plan 2010-2013». Planen ble utarbeidet 
av styringsgruppen og godkjent av Sunndal kommu-
nestyre i mars 2010. De formulerte målsettingene 
fremgår av boksen under. 

 

Målet var å skape nye og sikre eksisterende arbeids-
plasser basert på regionens konkurransemessige for-
trinn, samtidig som regionens attraktivitet økes og 
avhengighet av Hydro reduseres.  

Måltallet for etablerte arbeidsplasser med program-
mets medvirkning og innenfor programperioden ble 
satt til 150. Tallet ble fastsatt etter grundig disku-
sjon, og ble betraktet som et ambisiøst mål.  

Kommunen hadde opplevd en jevn vekst i antall arb-
eidsplasser fra år 2000 til år 2009, med SUNS som en 
medvirkende kraft i denne utviklingen. Antall ar-
beidsplasser i kommunen var om lag 4000 før ned-
bemanningen på Hydro Aluminium, og i planarbeidet 
ble det vurdert som naturlig å ha som målsetting å 
bidra til å komme tilbake til dette antallet arbeids-

plasser i kommunen i løpet av programperioden. 
Videre skulle det siktes mot 4500 arbeidsplasser i 
kommunen i 2015. Tallene reflekterte de målset-
tinger som var formulert i Kommuneplanen, og var 
således del av en bredere diskusjon. 

Strategiarbeidet omfattet valg av innsatsområder for 
programmet. Det ble vektlagt å fokusere på områder 
der kommunens næringsliv hadde en sterk posisjon, 
hvilket pekte mot industri og akvakultur. I tillegg ble 
servicenæringen valgt som innsatsområde.  

Programmet tilbød økonomisk støtte til tiltak innen 
programmets prioriterte innsatsområder, ifølge Stra-
tegisk plan. Disse fremgår av boksen under. 

 

De 150 nye arbeidsplassene skulle genereres innen-
for de ulike innsatsområdene på følgende måte: 

 75 innen industrirelatert virksomhet 

 50 innen akvakulturrelatert virksomhet 

 25 innen service- og tjenestenæringer  

I arbeidet med etablering av Strategisk plan i omstil-
lingsprogrammets forprosjekt, innhentet programle-
delsen kompetanse fra innovasjonsselskapet Proneo, 
som hadde erfaring med andre omstillingsprogram-
mer. Ett av rådene fra Proneo var å sikre en tydelig 
forankring av programmet i næringslivet, for å styrke 
relevans og kvalitet. Dette ledet frem mot møter i 
programmet der næringslivet deltok. 

Målstrukturen har i hovedsak ligget fast i omstillings-
perioden, men blant i de 150 nye arbeidsplassene 
ble det underveis i programperioden bestemt også å 
inkludere sikrede arbeidsplasser. 

Overordnede mål for Sunndal 2013 

 Medvirke til at det blir skapt minimum 150 
nye arbeidsplasser i Sunndal i prosjektpe-
rioden  

 Bidra til at samlet antall personer med 
arbeidssted Sunndal er minimum 4000 i 
2013 (tilsvarende 2008-nivå)   

 Legge grunnlag for videre sysselsettings-
vekst i Sunndalsregionen i årene etter at 
prosjektet er avsluttet (jfr. Kommunepla-
nens mål om 4500 arbeidsplasser innen 
2015)  

Innsatsområder for Sunndal 2013 

A) Konkrete tiltak for nye arbeidsplasser innen 
områder Sunndal har særlige fortrinn kom-
petanse- og ressursmessig: 

 Industrirelatert virksomhet inkludert 
bygg og anlegg  

 Akvakulturrelatert virksomhet  
B) Konkrete tiltak for nye arbeidsplasser innen 

service- og tjenestenæringer - både i of-
fentlig og privat sektor  

C) Generelle tiltak som skal styrke grunnlaget 
for sysselsettingsvekst på kort og lang sikt 

D) Andre tiltak - Initiert av Sunndal kommune 
(Næringsvennlighet, krafttilgang Hydro) 
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4.2   Omstillingsprosjektets innretting 

Omstillingsprogrammet fikk en innretting som i ho-
vedsak var bedriftsrettet, og i mindre grad tilrette-
leggende. De bedriftsrettede prosjektene som er 
støttet beskrives av informanter som teknisk avan-
serte. SUNS hadde erfaring med å arbeide bedrifts-
rettet, og det ble ansett som naturlig å arbeide di-
rekte med næringslivet for å realisere sysselsettings-
effekter. Enkelte tilretteleggende prosjekter, som 
«Entreprenørskapsprosjektet» og «Attraktive Sunn-
dal» ble i tillegg gjennomført som en del av om-
stillingsprogrammet.  

 

Rekrutteringen av prosjektideer foregikk gjennom 
markedsføring av programmet, der det ble kunngjort 
at programmet var åpent for søknader. Synliggjø-
ringen av programmet skjedde blant annet ved bruk 
av SUNS sine eksisterende kommunikasjonskanaler 
og i samarbeid med næringsforeningen. Prosjektle-
delsen gjennomførte også oppsøkende virksomhet i 
form av bedriftsbesøk. SUNS var kontinuerlig i dialog 
med mange bedrifter, og enkelte av disse var det 
relevant å knytte til omstillingsprosjektet.  

Det ble ved oppstarten av programmet avholdt et 
åpent møte med næringsforeningen. På møtet ble 
det informert inngående om programmets rammer 
og ressurser, og det ble generert prosjektideer. I 
etterkant av møtet ble den enkelte bedrift fulgt opp 
av prosjektleder. Et tilsvarende møte ble avholdt det 
påfølgende året. En stor andel av de bedriftsrettede 
prosjektene i programmets portefølje ble generert i 
disse to møtene.  

Enkelte informanter fremholder at de gjerne skulle 
sett at søknadstilfanget var bedre, og at det opplev-
des noe utfordrende å få inn gode søknader. Særlig i 
den senere fasen av programmet var tilfanget av nye 
søknader liten. Styret fremholder at man i sum har 
støttet gode prosjekter, samtidig som det ikke har 
vært for mange søknader og det ikke var behov for å 
prioritere mellom søknader. Omstillingsprogrammet 
var tilgjengelig for de bedrifter og prosjektideer som 
ønsket å benytte seg av tilbudet.  

Omstillingsmidlene kunne benyttes som støtte til 
enkeltprosjekter i form av forstudier, forprosjekt, 
markedstiltak eller «andre typer tiltak».  

Omstillingsprogrammet etablerte en ordning for 
vurdering av søknader, i form av en arbeidsmetodikk 
og vurderingsverktøy. Søknadsbehandlingen i styret 
var dermed svært grundig. Prosjektledelsen arbeidet 
prosessuelt med prosjektsøknadene. Alle prosjekter 
som fikk tilsagn var utviklet i dialog med prosjektle-
delsen. En enkelt prosjektsøknad fikk avslag, fordi 
potensialet for skaping av arbeidsplasser var begren-
set, mens flere søknader fikk innvilget søknaden med 
nedjustert tilsagnsbeløp.  

Prosjektleder bidro i etableringen av søknader gjen-
nom dialog med søker. I tillegg var prosjektleder 
ansvarlig for prekvalifisering av søknadene, ved å 
vurdere om søknadskriterier var oppfylt. Basert på et 
grundig forarbeid av prosjektleder ble saksbehand-
ling foretatt i styret. Beslutninger om tilsagn ble tatt i 
styret, etter vurdering og diskusjon som ledet frem 
til konsensus. Antall arbeidsplasser det aktuelle pro-
sjektet kunne bidra til å sikre eller skape ble vektlagt 

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, 
styreseminar) som kan gjennomføres med fi-
nansiering 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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i seleksjonen av prosjekter. I tillegg ble det vektlagt 
at prosjektene skulle ha et klart definert eierskap.  

Tilsagnsbeløpet fra omstillingsprogrammet kunne 
utgjøre maks 40 % av det støttede prosjektets totale 
budsjett, og i de fleste tilfeller utgjorde tilsagnsbelø-
pet en langt lavere andel enn dette.  

Behandlingstiden for den enkelte søknad var kort, 
hvilket fremheves som viktig for bedriftene. 

En metodikk med anvendelse av «scoreboard» ble 
benyttet av styret i vurderingen av søknader, etter å 
ha blitt introdusert av Hydro Aluminium. Prosjekt-
søknadene ble vurdert og gitt en score ut fra seks 
kriterier, som hadde ulik vekting. Tabellen under 
viser de seks kriteriene som søknader ble vurdert ut 
fra, samt hvilke forhold ved søknaden som ga en høy 
score på det enkelte kriterium.  

Tabell 5: Scoreboard for vurdering av søknader 

Kriterier Krav for høy score 

Strategisk 
forankring 

Forankret i Sunndal 2013 
Forbedret attraktivitet for etablerere 

Lønnsomhet Resultater forventet i løpet av tre år 
Stor pålitelighet i estimat 
Gir fremtidige vekstmuligheter 

Teknologi Er teknisk demonstrert 
Tilgang på teknologi og kunnskap 
Definert grensesnitt 

Tydelig/seriøs 
eier/driver 

Kjent driver med erfaring 
Erfaring fra lignende prosjekt 
Flere involverte prosjekteiere 

Risiko Ekstern prosjektrisiko identifisert 
Intern prosjektrisiko identifisert og kontrol-
lerbar 

Marked Vekstfase 
Stort marked 
Liten konkurranse 
Lett markedsadgang 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Sunndal 

 
Bedriftene som mottok tilsagn fra omstillingspro-
grammet var i hovedsak veletablerte bedrifter av en 
viss størrelse. Disse bedriftene ble gitt anledning til å 
satse på nye felt og skape nye og sikre eksisterende 

arbeidsplasser. Programmet har henvendt seg til og 
vært en ressurs for de proaktive og utviklingsorien-
terte virksomhetene i Sunndal. Programmet fikk 
mobilisert de store virksomhetene innen bygg og 
anlegg, men mindre bedrifter med begrensede res-
surser til utforming av søknader var fraværende. 
Omstillingsprogrammet hadde ingen særlig innret-
ting mot nyetablerte bedrifter. 

Tabellen under viser prosjektporteføljen fordelt på 
de ulike innsatsområdene i målstrukturen. Tabellen 
viser antall prosjekter og aggregerte tilsagnsbeløp 
per innsatsområde. Totalt ble det gitt tilsagn om 
7 901 000,- kroner fordelt på 27 prosjekter. Av disse 
var 21 prosjekter ledet av bedrifter og innvilget etter 
søknad til omstillingsprogrammet. Disse bedriftsret-
tede prosjektene støttet opp under innsatsområde-
ne A og B, det vil si konkrete tiltak for nye arbeids-
plasser innen industrirelatert virksomhet inkludert 
bygg og anlegg, akvakulturrelatert virksomhet og 
service- og tjenestenæringer. Prosjektet SMB-utvikl-
ing var også bedriftsrettet, men var ikke rettet mot 
en avgrenset næring.  

Det ble gjennomført fem prosjekter klassifisert un-
der innsatsområde C – generelle prosjekter. Disse 
prosjektene var tilretteleggende i sin innretting, og 
var ledet av SUNS eller kommunen, i enkelte tilfeller 
i samarbeid med andre aktører. Blant de tilretteleg-
gende prosjektene var Entreprenørskapsprogram-
met og Attraktive Sunndal (forprosjekt og hovedpro-
sjekt) som beskrives i større detalj i det følgende.  

Entreprenørskapsprosjektet  

Prosjektet innebærer arbeid med fremme av entre-
prenørskap og har skoleelever som målgruppe. Arr-
angementet Idéfestivalen er en sentral aktivitet, som 
videreføres også etter avviklingen av omstillings-
programmet. Prosjektet gikk over fire år (2010-13), 
med SUNS som prosjektleder. Det var også i drift i 
perioden 2006-09, og ble vedtatt videreført som del 
av Sunndal 2013. Prosjektet støttet opp under inn-
satsområde C - generelle tiltak. 

 

Tabell 6: Prosjektporteføljen fordelt på innsatsområder. Antall prosjekter og aggregerte tilsagnsbeløp. 

Innsatsområde Innsatsområde Antall prosjekter Tilsagnsbeløp 

Tiltak for nye arbeidsplasser: Industri  A 11 3 169 000 

Tiltak for nye arbeidsplasser: Akvakultur  A 7 1 375 000 

Tiltak for nye arbeidsplasser: Service- og tjenestenæringer B 3 325 000 

Generelle tiltak  C 5 2 282 000 

SMB-utvikling Alle 1 750 000 

Totalt  27 7 901 000 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Sunndal 
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Prosjektet hadde et totalt budsjett på 1,2 millioner 
kroner (300 000,- kroner per år). Finansieringsmidle-
ne ble i sin helhet hentet fra Sunndalsfondet, som 
ble etablert med RDA-/KOMP-midler mottatt fra KRD 
i perioden 2005-07. Renteinntekter fra Sunndalsfon-
det disponeres til prioriterte næringsutviklingstiltak, 
og for perioden 2010-13 var dette entreprenørskaps-
prosjektet. 

Attraktive Sunndal 

Prosjektet innebar et bredt anlagt arbeid for å øke 
Sunndals attraktivitet. Som del av aktiviteten ble det 
etablert en nettportal for Sunndal, og det ble utviklet 
profil for en Sunndal-logo. Prosjektledelsen ble plas-
sert i kommuneadministrasjonen.  

Omstillingsprogrammet fullfinansierte et forprosjekt 
med 120 000,- kroner. Hovedprosjektet gikk over tre 
år (2011-13), og hadde et totalt budsjett på tre mil-
lioner kroner. Omstillingsprogrammet ga tilsagn om 
totalt 600 000,- kroner til prosjektet, næringslivet bi-
dro med et tilsvarende beløp og kommunen finansi-
erte prosjektet med 1,8 millioner kroner (fra næ-
ringsfondet). Prosjektet støttet opp under innsats-
område C - generelle tiltak. 

SMB-utvikling i Sunndal 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling ble gjen-
nomført som en del av omstillingsprogrammet. I 
rekrutteringen av bedrifter valgte man å gå bredt ut i 
form av en åpen invitasjon til næringslivet.  

Prosjektet ble gjennomført i 2012-13, med en videre-
føring i 2014. I forstudien deltok 18 bedrifter, mens 
elleve gikk videre til forprosjektfasen. Fem bedrifter 
valgte å etablere hovedprosjekt.  

Bedriftene som kun gjennomførte forstudie eller i 
tillegg også forprosjekt sitter imidlertid også igjen 
med en kompetanseheving som kan være av stor 
betydning for bedriftens videre utvikling. Kompetan-
sen som tilføres bedriftene innebærer en profesjona-
lisering av ulike aspekt ved bedriftens organisasjon 
og virksomhet.  

Omstillingsprogrammet bevilget 750 000,- kroner til 
SMB-utvikling, mens Innovasjon Norge bidro med 
supplerende finansiering. PWC var engasjert som 
ekstern konsulent for gjennomføringen av prosjek-
tet. 

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 rapporterer om positive tilbakemelding-
er fra bedriftene på dette prosjektet. I enkelte be-
drifter bidro deltakelsen til etablering av nye ar-
beidsplasser, men andre bedrifter sikret arbeidsplas-
ser som følge av kompetansehevingen. 

  

4.3  Måloppnåelse 

SUNS hadde ved etablering av omstillingsprogram-
met omfattende erfaring med å understøtte prosess-
ert for generering av arbeidsplasser. I løpet av perio-
den 2000-09 bidro SUNS til etablering av om lag 150 
nye arbeidsplasser i Sunndal, ved bruk av tilgjenge-
lige virkemidler som tilskudd og rådgivning, aksjeka-
pital i bedrifter og utvikling og drift av prosjekter. 

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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Omstillingsprogrammet hadde som målsetting å 
bidra til at samlet antall personer med arbeidssted 
Sunndal var minimum 4000 i 2013. Antall sysselsatte 
med arbeidssted Sunndal for årene 2008-12 fremgår 
av tabell 7.  

Tabell 7: Antall sysselsatte i Sunndal. 2008-12. 

År Antall 

2008 3 996 

2009 3 825 

2010 3 669 

2011 3 712 

2012 3 813 
Kilde: Sunndal Næringsutvikling AS 

 
Tabellen viser en nedgang i antall sysselsatte i Sunn-
dal fra 2008 til bunnåret 2010 (-327), og en økning 
fra 2010 til 2012 (+144). Målet om 4000 arbeidsplas-
ser i kommunen ved utgangen av 2013 ble ikke nådd, 
men den negative tendensen i sysselsettingsutvik-
lingen i Sunndal fra 2007 til 2010 er snudd. 

Sunndal Næringsselskaps årsrapport for 2012 viser til 
flere positive tendenser innenfor sysselsetting. Selv 
om det har vært en nedbemanning hos Hydro, har 
samlet antall ansatte i de største bedriftene økt i 
2012. Sunndal ble nr. 50 i NHOs Nærings-NM for 
2012, og dermed best blant kommunene i Romsdal 
og på Nordmøre. 

Etter bunnivået i 2010 er det en økning i antall ar-
beidsplasser i kommunen. Det er dermed en positiv 
trend for dette parameteret i Sunndal, og omstil-
lingsprogrammet har bidratt til dette. Økningen i 
antall arbeidsplasser har skjedd til tross for at Hydro 
Aluminium, som følge av effektiviseringer i driften, 
har fortsatt nedbemanningen. I tillegg har flere en-
keltbedrifter redusert sin avhengighet til Hydro Alu-
minium.  

Omstillingsprosjektet i Sunndal har et etablert rap-
porteringssystem for dokumentasjon av resultater. I 
søknadene til omstillingsprogrammet har søkere 
oppgitt antall forventede nye og sikrede arbeidsplas-
ser som følge av tiltaket, mens prosjektledelsen årlig 
har innhentet data for nye og sikrede arbeidsplasser 
fra bedriftene som har fått tilsagn fra programmet.  

Per utgangen av 2012, ett år før programmets utløp, 
ble det rapportert tolv nye og 42 sikrede arbeids-
plasser som et resultat av omstillingsprogrammet. 
Programmet nådde dermed ikke målsettingen om 
150 nye arbeidsplasser.  

Fra programmets side rapporteres det om store for-
ventninger til resultatoppnåelse det siste året av 
programperioden.  

Informanter fremholder at det oppleves som utford-
rende å vurdere resultater av programmet. Det ob-
serveres imidlertid at de prosjekter som er støttet er 
i virksomhet, og at tiltakene som er støttet er vellyk-
kede når de vurderes ut fra det enkelte tiltakets 
egne målsettinger. 

Fordelt på innsatsområder har resultatoppnåelsen 
vært bedre innen industri og servicenæringen enn 
for akvakultur. Informanter fremholder at program-
met ikke lyktes i nevneverdig grad på feltet akvakul-
tur. Flere av prosjektene på dette feltet har vist seg å 
ikke gi de ønskede resultater. Blant industribedrifte-
ne som ble støttet har det imidlertid vært utvikling. 
Omstillingsprogrammets bidrag til utviklingen vurde-
res som beskjeden, men samtidig som en kraft som 
drar i riktig retning.  

Programmet var konsentrert om å skape nye ar-
beidsplasser, og arbeidet langsiktig med dette gjen-
nom programperioden. Sunndalsbedriftene oriente-
rer seg i stadig sterkere grad mot petroleumsnæ-
ringen i Kristiansundsregionen. Næringslivet i Sunn-
dal er vekstkraftig og omstillingsprogrammet har 
bidratt til nye arbeidsplasser, orientering mot nye 
markeder og større mangfold. 

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 20 respondenter svarer syv at 
prosjektet er gjennomført og avsluttet, og ytterligere 
syv at prosjektet er underveis til å bli realisert i hen-
hold til plan. Fire prosjekter er forsinket i forhold til 
planlagt fremdrift, og to prosjekter er avbrutt eller 
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 18 respondenter svarer fem at prosjektet 
ikke ville blitt gjennomført uten støtten fra pro-
grammet, mens totalt ni svarer at prosjektet er blitt 
fremskyndet og/eller oppskalert som følge av støt-
ten. Kun tre respondenter sier at prosjektet ville blitt 
gjennomført uten endringer uten støtten fra pro-
grammet. En respondent svarer «vet ikke». Innsats-
addisjonaliteten kan dermed betraktes som stor. 
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Figur 2: Status for prosjekter støttet av omstillingsprogrammet 

 

Figur 3: Omstillingsprogrammets addisjonalitet 
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Figur 4: Realisering av effekter 

 
 

Respondentene ble også spurt om prosjektets for-
ventede resultater er realisert. Svarene fremgår av 
figur 4. Av 18 respondenter svarer åtte at effektene i 
hovedsak er realisert, mens totalt ni forventer at 
effektene inntreffer senere. En respondent svarer 
«vet ikke». 

 

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 Sunndal og Møre og Romsdal som helhet. 

Sysselsetting  

Figur 5 viser sysselsettingsutviklingen i Sunndal 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 3681 sysselsatte i 
Sunndal. I perioden 2000-12 er sysselsettingen økt 
med 4 %, etter at kommunen i 2010 lå på samme 
nivå som i 2000. For Møre og Romsdal fylke har 
sysselsettingen i perioden 2000-12 økt med 12 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 6 viser arbeidsledighetstall i Sunndal og Møre 
og Romsdal, blant personer fra 15 til 74 år, i perio-
den 2000-12. Frem til 2007 hadde Sunndal lavere 
arbeidsledighet enn fylket som helhet, men fra 2008 
er denne situasjonen motsatt. I 2012 er arbeidsle-
digheten et halvt prosentpoeng høyere enn i fylket.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 7 viser bedriftenes totale omsetning i Sunndal 
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 Sunndal for 885 millioner kroner. Om-
setningen har økt med 106 % frem til 2012, hvilket er 
marginalt svakere enn for fylket som helhet.    
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Figur 5: Indeksert sysselsettingsutvikling i Sunndal og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Sysselsetting etter 
arbeidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

Figur 6: Arbeidsledighet i Sunndal og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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Figur 7: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene i Sunndal og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Indeksverdi 
= 100 i år 2000. 

 

 

Figur 8: Andel bedrifter som går med overskudd i Sunndal og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 
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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 Sunndal og 
Møre og Romsdal. I løpet av perioden har andelen 
bedrifter som går med overskudd i Sunndal stort sett 
ligget marginalt høyere enn fylkesgjennomsnittet. 

4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Sunndal kommune har valgt å lokalisere sitt operati-
ve næringsutviklingsarbeid i SUNS, og har i løpet av 
27 år siden etableringen av selskapet utviklet et ro-
bust og kompetent apparat for håndtering av denne 
oppgaven. Kommunen er dermed godt stilt i utførel-
sen av utviklingsoppgaven. Kommunens aktive rolle 
som utviklingsaktør er finansiert av kraftinntekter. 

Kommunen har ikke gjennomført konseptet «Nær-
ingsvennlig kommune», men det er planer om å 
gjøre dette i tiden som kommer.   

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Sunndal har et relativt robust næringsliv med en be-
tydelig utviklingsevne, og denne er styrket i løpet av 
omstillingsperioden.  

Hydro Aluminium har fremdeles en sentral posisjon i 
næringslivet i kommunen, men kommunens avheng-
ighet til hjørnestensbedriften er redusert. Omstil-
lingsprogrammet har bidratt til å redusere Hydro 
Aluminiums relative viktighet, ettersom antall ar-
beidsplasser i bedriften er redusert samtidig som an-
tall arbeidsplasser i kommunen som helhet har økt 
de siste årene. Hydro Aluminium er blitt en mindre 
viktig kunde for leverandørindustrien i Sunndal, som 
har fått en mer differensiert kundegruppe. Dette er i 
samsvar med målsettingen for omstillingsprogramm-
et og kommunens generelle næringsutviklingsinn-
sats.  

Potensialet for utvikling av næringslivet har kommet 
til syne ved at en rekke bedrifter har mottatt tilsagn 
fra omstillingsprogrammet for gjennomføring av ut-
viklingsprosjekter. En rekke bedrifter har dessuten 
vært involvert i SMB-utvikling, som ledet til iverkset-
ting av hovedprosjekter i fem bedrifter. Samtidig er 
gründervirksomheten i Sunndal lav i landssammen-
heng.  

 

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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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 9. 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» (14 av 17 respondenter) og «økt 
fokus på innovasjon» (15 av 18). Det overordnede 
bilde er at respondentene oppgir en betydelig effekt 
av omstillingsprogrammet på mottakernes utvik-
lingsevne. Halvparten eller flere av respondentene 
oppgir at støtten i stor grad har bidratt til etablering 
av nettverk med andre aktører, heving av kompetan-
senivået hos ledelse/ansatte, økt kunnskap om vir-
kemiddelapparatet, økt fokus på innovasjon og nye 
eller forbedrede måter å organisere bedriften på. 

I spørreundersøkelsen ble det videre undersøkt i 
hvilken grad respondentene mener omstillingspro-
grammet har påvirket kommunens næringsliv og att-
raksjon. Svarene fremgår av figur 10. Respondentene 
er mest enige i at programmet har bidratt til å styrke 
næringsutviklingen (16 av 18 oppgir i stor eller noen 
grad) og til å sikre eksisterende arbeidsplasser (15 av 
18 oppgir i stor eller i noen grad). Noe færre (13 av 
18) oppgir en tilsvarende effekt på oppmerksomhe-
ten om entreprenørskap. Åtte av 18 respondenter 
oppgir at programmet i noen grad har gjort det mer 
attraktivt å bosette seg i kommunen (ingen svarer i 
stor grad). 

Til slutt ble respondentene spurt om deres over-
ordnede vurdering av programmet, både for egen 
del og kommunen som helhet. Svarene fremgår av 
figur 11. Hovedtrekket som fremgår av datamateria-
let er positivt både hva angår egen deltakelse og for 
kommunen. 16 av 18 respondenter vurderer i stor 
eller noen grad egen deltakelse i programmet som 
vellykket, hvorav ti i stor grad. Alle de 16 responden-
tene oppgir at programmet i stor eller noen grad ga 
mulighet til å gjennomføre utviklingsarbeid som de 
ellers ikke ville hatt anledning til. 17 av 18 respon-

denter mener at programmet i stor eller noen grad 
totalt sett var et godt tiltak for kommunen, hvorav 
13 svarer i stor grad. 

 

4.5  Videreføring av organisasjonen 

Omstillingsprogrammet ble gjennomført som et pro-
sjekt i SUNS, som viderefører det organisatoriske 
rammeverket som eksisterte for omstillingsprogram-
met. Kompetansen som ble utviklet i programmet er 
dermed forankret og institusjonalisert, både i SUNS 
og i et nytt samarbeidsprosjekt med Surnadal kom-
mune. Informanter fremholder at det har vært et 
element av læring i omstillingsprogrammet, og at 
ulike verktøy er utviklet. 

Det er etablert et samarbeid med Surnadal kommu-
ne om felles næringsutviklingsinnsats, og kompetan-
sen og erfaringene fra omstillingsprosjektet tas med 
inn i dette arbeidet. Også i dette prosjektet er mål-
settinger knyttet til etablering av arbeidsplasser og 
befolkningsvekst. Fellesprosjektet skal knytte kom-
munene tettere sammen som en felles bo- og ar-
beidsmarkedsregion.  

Fylkeskommunen har vært en medspiller og pådriver 
i denne prosessen, som innebærer en regionalisering 
av innsatsen. Et forprosjekt har mottatt finansiering 
fra fylkeskommunen, og et hovedprosjekt er under 
utvikling. Kommunene vil bevilge 1,5 millioner kro-
ner hver til prosjektet. Fylkeskommunen har per tid 
ikke foretatt bevilgning til prosjektet, men sonde-
ringer fra kommunene har avdekket at fylkeskom-
munen er positiv til å bidra i finansieringen. Fylkes-
kommunen er forespurt om å delta som observatør i 
styret for prosjektet. I prosjektet vil det bli arbeidet 
på samme måte som i omstillingsprogrammet.  

Det har vært stor grad av enighet mellom nærings-
livsaktører og Sunndal kommune om at dette er 
veien å gå videre. Formen på samarbeidet er under 
utvikling. En utfordring er fraværet av en effektiv 
næringsforening i Sunndal.   



 

© Oxford Research AS 27 

Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

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

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Næringslivet i Sunndal kommune karakteriseres av 
industrien. Hydro Aluminium er en hjørnesteinsbe-
drift, og nedstenging av en produksjonslinje i 2009 
innebar at nærmere én tiendedel av arbeidsplassene 
i kommunen forsvant.  

Hydro Aluminiums nedbemanning medførte at kom-
munen og næringslivet tok grep for å etablere et 
omstillingsprogram. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet vurderte ikke situasjonen som alvorlig nok til 
å iverksette et ordinært omstillingsprogram, men fyl-
keskommunen ønsket å bruke sine regionale utvik-
lingsmidler til å finansiere en nedskalert satsing. 
Dette innebar et program, Sunndal 2013, med en 
kortere tidshorisont og et lavere budsjett enn for 
ordinære omstillingsprogrammer.   

Omstillingsprogrammet Sunndal 2013 ble gjennom-
ført over fire år fra 2010 til 2013, og hadde et totalt 
budsjett på om lag ti millioner kroner. Programmet 
var finansiert av fylkeskommunen, kommunens kon-
sesjonskraft inntekter og næringslivets RDA-midler. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Næringslivet og kommunen i Sunndal rår over et res-
surskraftig, kompetent og veletablert næringsutvik-
lingsapparat i form av Sunndal Næringsutvikling AS 
(SUNS), samt flere organisasjoner, programmer og 
fond. Kommunen har plassert sin operative, bedrifts-
rettede næringsutviklingsfunksjon i SUNS, og det ble 
derfor ikke diskutert alternativer til også å plassere 
omstillingsprogrammet i denne organisasjonen. Pro-
sjektledelsen av Sunndal 2013 ble ivaretatt av SUNS, 
og eksistensen av dette selskapet innebar at kom-
munen hadde kompetanse til og var rigget for å 
gjennomføre programmet på profesjonelt vis. Pro-
grammet var dermed også raskt i operativ drift. 
SUNS er del av et større næringsutviklingsapparat, 
som omfatter blant annet næringshage, etablerer-
veiledning, næringsfond, eiendomsutvikling, og tidli-
gere også en industri-inkubator.    

Omstillingsprogrammet var solid forankret i kom-
munen, som del av kommunens næringsutviklings-
innsats. Kommunen var i førersetet i dialogen med 
fylkeskommunen om etablering av omstillingspro-
grammet, med ordføreren og rådmannen som driv-
krefter. Omstillingsprogrammet rapporterte årlig til 
kommunestyret, som vedtok programmets hand-
lingsplaner. Tilsagn fra kommunen til omstillingspro-
grammet ble gitt for ett år av gangen.  

Næringslivsforankringen ble sikret gjennom en vel-
fungerende næringsforening, som kanal mellom om-
stillingsprogrammet og næringslivet i Sunndal. Også 
Hydro Aluminium støtter opp om programmet ved å 
være representert i styret. 

SUNS var også viktig for forankringen av programmet 
i både kommunen og næringslivet, ettersom nær-
ingsselskapet utgjorde en samarbeidsarena som beg-
ge parter hadde eierskap til. Kommunen er hovedak-
sjonær og grunnfinansierer selskapets drift, og kom-
munens næringsplan er styrende for virksomheten. 
Samtidig innebærer selskapet at kommunen gir fra 
seg noe kontroll over virksomheten, til fordel for in-
volvering av næringslivet.  

Prosjektlederfunksjonen fungerte godt, og prosjekt-
lederen gis gjennomgående gode skussmål. Gjen-
nom spørreskjemaet gir tilsagnsmottakerne en pos-
itiv vurderinger av ulike trekk ved omstillingspro-
grammets organisasjon, som kompetanse, saksbe-
handlingstid og service.   

Styret fungert også godt, med engasjerte medlem-
mer og en funksjonell arbeidsform. Omstillingsstyret 
var av praktiske grunner utgått av styret i SUNS. Det 
besto ved avslutning av omstillingsperioden av seks 
medlemmer og var sammensatt av representanter 
fra Sunndal kommune og lokalt næringsliv, med 
ordføreren som styreleder. Balansen mellom nær-
ingsaktører og representanter for kommunen var 
hensiktsmessig. 

Virkemiddelaktørene fulgte opp programmet gjenn-
om observatørstatus i styret, men oppfølgingen var 
mindre tett enn for ordinære omstillingsprogram-
mer. SUNS, med sin erfaring og kompetanse, hadde 
dessuten begrenset behov for oppfølging. 
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5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Målsettingen med omstillingsprogrammet var å 
skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser ba-
sert på regionens konkurransemessige fortrinn, sam-
tidig som regionens attraktivitet økes og avhengighet 
av Hydro reduseres. Måltallet for etablerte arbeids-
plasser med programmets medvirkning og innenfor 
programperioden ble satt til 150. Det ble valgt å 
fokusere på områder der kommunens næringsliv 
hadde en sterk posisjon, hvilket pekte mot industri 
og akvakultur. I tillegg ble servicenæringen valgt som 
innsatsområde. 

Omstillingsprogrammet fikk en innretting som i ho-
vedsak var bedriftsrettet, og i mindre grad tilrette-
leggende. Prosjektporteføljen besto av fem tilrette-
leggende og 22 bedriftsrettede prosjekter. Prosjekt-
leder og styret var proaktive i rekrutteringen av pro-
sjekter, og foretok en grundig søknadsbehandling. 
Det var god kvalitet på prosjektene som ble gjenn-
omført, samtidig som søknadstilfanget ikke var stør-
re enn det måtte være. Prosjektledelsen arbeidet 
prosessuelt med prosjektsøknadene. Alle prosjekter 
som fikk tilsagn var utviklet i dialog med prosjektle-
delsen. 

Programmet lyktes primært med å mobilisere store 
virksomheter, særlig innen bygg og anlegg, mens 
mindre bedrifter var fraværende. Programmet har 
henvendt seg til og vært en ressurs for de proaktive 
og utviklingsorienterte virksomhetene i Sunndal.  

I surveyen til tilsagnsmottakerne ble det undersøkt 
hvor viktig støtten fra omstillingsprogrammet var for 
å realisere de ulike prosjektene. Dette omhandler 
satsingens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad 
den offentlige støtten er avgjørende for at prosjekt-
ene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. 14 av 
18 respondenter sa at tilsagnet hadde en slik effekt, 
og innsatsaddisjonaliteten kan dermed betraktes 
som stor.  

Prosjektledelsen har årlig innhentet data for nye og 
sikrede arbeidsplasser fra bedriftene som har fått til-
sagn fra programmet. Per utgangen av 2012, ett år 
før programmets utløp, ble det rapportert tolv nye 
og 42 sikrede arbeidsplasser som et resultat av om-
stillingsprogrammet. Målet om å bidra til etablering 
(eller sikring) av 150 arbeidsplasser innenfor pro-
gramperioden ble ikke nådd. 

Målet om 4000 arbeidsplasser i kommunen ved ut-
gangen av 2013 ble heller ikke nådd, men den nega-
tive tendensen i sysselsettingsutviklingen i Sunndal 
fra 2007 til 2010 er snudd. I tillegg har flere enkelt-
bedrifter redusert sin avhengighet til Hydro Alumi-

nium. Dette var en målsetting for programmet, og 
innebærer en mer robust næringsstruktur i Sunndal. 

Utviklingsarbeidet i omstillingsprogrammet blir vide-
reført i SUNS. Kompetansen som ble utviklet i pro-
grammet er dermed forankret og institusjonalisert, 
både i SUNS og i et nytt samarbeidsprosjekt med 
Surnadal kommune.   

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Det er Oxford Researchs vurdering at omstillingspro-
grammet i Sunndal er en vel gjennomført satsing.  

Næringslivet i Sunndal er vekstkraftig, og omstillings-
programmet har bidratt til nye arbeidsplasser, orien-
tering mot nye markeder og større mangfold. 

Omstillingsprogrammet ble etablert som svar på en 
akutt situasjon, og innebar en tydelig innrettet inn-
sats. Programmets solide forankring i kommunen og 
i næringslivet og muligheten til å benytte et etablert 
og profesjonelt apparat i prosjektledelsen, betraktes 
av evaluator som suksesskriterier.  

De målsetningene som ble formulert for program-
met ble ikke nådd. Det er evaluators vurdering at 
målsetningene var svært ambisiøse for en satsing av 
dette omfanget. Ytterligere resultater kan imidlertid 
forventes å inntreffe på noe sikt, etter hvert som 
prosjektene ferdigstilles. De innrapporterte resulta-
tene per 2012 er langt unna de formulerte målset-
tingene, men det er grunn til å anta at antall etabler-
te arbeidsplasser per utgangen av 2013 er høyere. 
Disse tallene vil bli innhentet av SUNS, og vil være 
interessante for vurderingen av programmet. Omstil-
lingsarbeid krever langsiktighet i realiseringen av re-
sultater.  
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