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Forord 

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

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

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

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

senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 
evalueringen har vi hatt dialog med oppdragsgiver 
Jan Georg Langset i Innovasjon Norge og daglig led-

er Ane Malene Søvik Nygård i Vanylven Utvik-
ling AS. Vi takker for et godt samarbeid.  

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

 

Kristiansand, desember 2013 

 

Harald Furre 

Adm. dir. 

Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

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

Vanylven har opplevd en vedvarende befolknings-
reduksjon de senere årene, og hadde en betydelig 
nedgang i antall arbeidsplasser i årene frem mot om-
stillingsstatus ble gitt av Kommunal- og regionalde-
partementet i 2007. Kommunens geografiske plasse-
ring utgjør en utfordring, ved at den er kommunika-
sjonsmessig noe adskilt fra regionen for øvrig. Ned-
gangen i befolkning og antall arbeidsplasser skyldes 
delvis omstrukturering i den tidligere statlige virk-
somheten AS Olivin. Situasjonen var sterkt medvirk-
ende til at Vanylven ble omstillingskommune.  

Vanylven kommune hadde sin første periode med 
omstillingsstatus fra 2004 til 2007. I denne fireårspe-
rioden mottok kommunen midler fra Møre og Roms-
dal fylkeskommune. Det årlige budsjettet for omstil-
lingsarbeidet var fire millioner kroner. Vanylven 
kommune etablerte våren 2004 det kommunale 
foretaket Vanylven Vekst KF til å ha ansvaret for om-
stillingsarbeidet på vegne av kommunen. 25 millio-
ner kroner i ekstraordinære omstillingsmidler for-
lenget perioden fram til 2013.  

Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i 
Vanylven som mindre vellykket. Sysselsettingen i 
kommunen har sunket med over 10 % i perioden 
2007-12. I hvilken grad programmet har bidratt til å 
begrense denne nedgangen er uvisst, både fordi 
effekten av et virkemiddel for næringsutvikling i seg 
selv er vanskelig å påvise og fordi det i programmet 
ikke er foretatt en systematisk registrering av resul-
tater. Basert på de data som er innhentet er det 
grunn til å anta at effekten av programmet har vært 
liten. Både i 2009 og i 2012 valgte man å gå bort fra 
den strategien som frem til da var benyttet basert på 
en vurdering om at lite var oppnådd.  

Det kan stilles spørsmål ved om det er effektiv virke-
middelbruk når et så stort beløp som 25 millioner 
kroner tildeles og anvendes i en kommune med så-
pass dårlige forutsetningene som det Vanylven had-
de. Forutsetningene var dårlige både når det gjelder 
potensial for å utvikle det eksisterende næringslivet 
og den kompetansen som fantes for å gjennomføre 
komplekse omstillingsprosesser. Kommuner av sam-
me størrelse og med lignende forutsetninger har 

gjennomført omstillingsprogrammer med langt min-
dre midler og bedre resultat.   

Programmet var preget av manglende kontinuitet i 
måten det ble arbeidet på. Det kan identifiseres 
klare faser og brudd i programmets innretting, der 
det ble arbeidet på en bestemt måte for å oppnå 
resultater av innsatsen. To distinkte faser er identifi-
sert. Disse kan betegnes som «politikerfasen» (2007-
09), «konsulentfasen» (2010-13). Fasene karakteri-
seres både av ulik organisering, ulikt personell i pro-
sjektledelsen og styret, og ulik innretting av pro-
grammet, det vil si hvilke tiltak som ble implemen-
tert for å oppnå formulerte målsettinger.  

I politikerfasen hadde, som det fremgår av benevnel-
sen, politikerne sterk inngripen med programmet og 
var involvert i utvelgelsen av prosjekter. Avviket mel-
lom forutsetninger og føringer for et omstillingspro-
gram og måten programmet manifesterte seg i Van-
ylven frem til 2009 ble så betydelig at virkemiddel-
apparatet valgte å intervenere med krav om endring-
er. Prosessen medførte etablering av en ekstern ut-
viklingsorganisasjon, Vanylven Utvikling AS, der næ-
ringslivet kom inn på eiersiden og i sterkere grad i 
styret. I konsulentfasen la programmet seg tett opp 
mot Innovasjon Norges retningslinjer.    

Det ble i omstillingsprogrammets tidlige fase valgt å 
arbeide med tilretteleggende prosjekter, som med 
sin innretting gjør det utfordrende å måle deres eff-
ekter. Etablering av et næringsbygg, fibernettverket 
og enkelte infrastrukturutbedringer er imidlertid bla-
nt tiltakene som kan bokføres som resultater av om-
stillingsprogrammet.   

Usikker og mangelfull måloppnåelse skyldes etter 
evaluators mening delvis måten man valgte å innret-
te seg på i programmet. Samtidig må ikke omstil-
lingsprogrammets krevende oppgave undervurderes. 
Næringsgrunnlaget i kommunen i form av virksom-
heter med vilje til og potensial for vekst er svakt. 
Programmets forankring i næringslivet var svak fordi 
næringslivsaktørene i betydelig utstrekning ikke had-
de evne og vilje til å nyttiggjøre seg verktøyet.  

Et tydelig resultat av omstillingsprogrammet er or-
ganisasjonen Vanylven Utvikling som verktøy for 
næringsutvikling i kommunen. Noe av effekten av 
programmet kan dessuten inntreffe i tiden fremover, 
ettersom en stor andel av midlene, ikke minst fra 
risikofondet, er intakt og tilgjengelig for anvendelse 
av Vanylven Utvikling til næringsutviklingsformål. 
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

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

 

2.1  Evalueringens formål 

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

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

 

2.2  Evalueringsmetode 

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

2.2.1  Dokumentgjennomgang 

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

 Søknad om omstillingsstatus 2006 

 Avtale om omstillingsstatus 2007 

 Strategiske planer 2010-13 og 2012-13 

 Handlingsplaner 

 Årsmeldinger fra omstillingsorganisasjonen 

 Årlige programstatusvurderinger 

 Saksdokumenter/rapporter fra tilretteleggende 
prosjekter (Bolyst, samferdselsrådgiver, Lilleeide 
Næringspark, Risikofond og SMB-utvikling) 

 Notater fra Innovasjon Norge og Møre og Roms-
dal fylkeskommune 2009 

 Presentasjoner av omstillingsprogrammet 

 Nettsiden til Vanylven Utvikling AS  

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

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 Vanylven Utvikling AS. Informantene fremgår 
av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 Ane M. S. Nygård Vanylven Utvikling AS 

2 Jan Helgøy  Vanylven kommune - Ordfører 

3 Gudmund Sandnes Vanylven kommune - Rådmann 

4 
Andreas Nørve  
Hallvard Takset  
Magne Løvoll   

Vanylven kommune –  
Administrasjonen 

5 Espen Wingaard Vanylven kommune - Bulyst 

6 Svein Gjelseth Vanylven kommune - Samferdsel 

7 Einar Vik Arset Vanylven kommune - Rådmann 

8 Oddvar Strand           Tidl. styreleder Vanylven Utv. 

9 Magne Holsvik  ØkonomiConsult AS 

10 Eivind V. Ryste Møre og Romsdal FK 

11 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 Vanylven er to register-
datakilder benyttet. 

For det første er det innhentet statistikk fra SSB 
knyttet til antall arbeidsplasser og arbeidsledighet i 
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perioden 2000-12 i Vanylven 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 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. 

Evalueringen er begrenset til perioden 2007-13, det 
vil si perioden der Kommunal- og regionaldeparte-
mentet (KRD) har finansiert programmet.  

 

3.1  Bakgrunn for omstillingsstatus 

Vanylven kommune hadde i perioden 1999-2009 en 
reell nedgang i innbyggertallet på 13 % (470 innbyg-
gere). Sammenlignet med befolkningsutviklingen i 
øvrige kommuner i Møre og Romsdal kommer Van-
ylven dårligst ut. I tillegg opplevde kommunen om-
struktureringer og nedlegginger innen skipsbyggings-
industrien og meieridrift. Totalt var det en nedgang i 
antall arbeidsplasser på om lag 400 i årene før om-
stillingsstatus ble innvilget fra KRD i 2007. Dette 
tilsvarte en reduksjon i antall arbeidsplasser på om 
lag 25 %. 

Vanylven sto overfor en utfordring med netto utflyt-
ting fra kommunen, hvilket innebærer en nedadgå-
ende utvikling på flere felt, der infrastrukturen blir 
nedbygd og tilgangen på kvalifisert arbeidskraft blir 
dårligere, som igjen innebærer dårligere rammevil-
kår for næringsutvikling. 

Kommunens geografiske plassering utgjør en utford-
ring. Søre Sunnmøre som region er preget av vekst 
og befolkningsøkning, men Vanylven har ikke tatt del 
i denne positive utviklingen. Dette har sammenheng 
med naturgitte forhold, da Vanylven er kommunika-
sjonsmessig noe adskilt fra regionen for øvrig.  

I den fylkeskommunalt finansierte omstillingsperio-
den fra 2004 til 2007 var det fokus på å skape flere 
arbeidsplasser gjennom nyetableringer og øke andel-
en arbeidsaktive med høyere utdannelse. Man lyktes 
med å etablere en del nye bedrifter i perioden, til 
tross for at Vanylven ikke har tradisjon for å være en 
sterk gründerkommune. Overlevelsesgraden blant 
de nyetablerte bedriftene var høy. I tillegg var det 
som del av omstillingsprogrammet aktivitet knyttet 
til kommunikasjons- og infrastrukturtiltak og bolyst-
tiltak.  

Nedgangen i befolkning og antall arbeidsplasser skyl-
des delvis omstrukturering i den tidligere statlige 

virksomheten AS Olivin. Bedriften ble kjøpt opp av et 
belgisk selskap, og drives videre i nedskalert form 
som en del av Sibelco Nordic. Situasjonen var sterkt 
medvirkende til at kommunen søkte og fikk tildelt 
omstillingsstatus. Siem Offshore og Kleven var to 
store bedrifter som avviklet virksomheten i Vanyl-
ven. 

Vanylven kommune har en variert næringsstruktur 
der det ikke er enkelte næringer som utmerker seg 
sterkt. Kommunens næringsliv har imidlertid vært 
karakterisert av noen få relativt store bedrifter, og et 
stort antall svært små bedrifter. Arbeidsledigheten 
er lav og det er utfordrende å rekruttere medarbei-
dere. 

Kommunen som sådan har god økonomistyring, og 
drives basert på budsjetter som er i balanse. 

 

3.2  Tidlig periode med omstillingsstatus 

Vanylven kommune hadde sin første periode med 
omstillingsstatus fra 2004 til 2007. I denne fireårspe-
rioden mottok kommunen midler fra Møre og Roms-
dal fylkeskommune, mens KRD på dette tidspunktet 
ikke deltok med finansiering.  

Det årlige budsjettet for omstillingsarbeidet var fire 
millioner kroner, hvorav fylkeskommunen bidro med 
tre millioner og kommunen med én million. Vanyl-
ven kommune etablerte våren 2004 det kommunale 
foretaket Vanylven Vekst KF til å ha ansvaret for 
omstillingsarbeidet på vegne av kommunen. 

I utgangspunktet varte omstillingsstatusen til Vanyl-
ven kommune ut 2009, men det kom i 2007 ekstra-
ordinære omstillingsmidler fra staten som forlenget 
perioden fram til 2013. Vanylven kommune fikk 
omstillingsstatus gjennom tilskuddsbrev fra KRD til 
Møre og Romsdal fylkeskommune i juni 2007.  

 

3.3  Programmets organisasjon 

Organiseringen av programmet har tatt to ulike for-
mer, og kan deles inn i to distinkte faser. Den første 
perioden varte fra tildelingen av ekstraordinære 
midler i juni 2007, til etableringen av en ny organisa-
sjon, et nytt styre og nye styringsdokumenter fra 
januar 2010. Den andre perioden varte fra januar 
2010 til avslutning av programmet ved utløpet av 
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2013. I tillegg kan det identifiseres en kursomlegging 
høsten 2012, da det kom på plass et nytt styre og en 
ny daglig leder i Vanylven Utvikling.  

Kommunen har eierskapet til omstillingsprogrammet 
og ansvaret for søknad om og mottagelse av omstil-
lingsmidler. Den operative driften av omstillingspro-
grammet ble delegert til kommunens næringsutvik-
lingsorganisasjon. Funksjonen som daglig leder i Van-
ylven Vekst/Utvikling har vært innehatt av totalt tre 
personer i programperioden. 

3.3.1  Tidlig fase 2007-09 

I den tidlige fasen av programmet var det mangel på 
styringsdokumenter, betydelig politisk inngripen i 
omstillingsarbeidet og tilsagn av midler til store, til-
retteleggende kommunale prosjekter. 

Omstillingsstyret 

Omstillingsstyret har gjennom hele omstillingsperio-
den vært identisk med styret for institusjonen som 
var vertskap for ledelsen av programmet, det vil si 
Vanylven Vekst og senere Vanylven Utvikling. Det 
har ikke eksistert et styre som utelukkende har hatt 
ansvaret for omstillingsprogrammet.  

I de første par årene av programperioden tok politi-
kerne en aktiv rolle i bevilgningen av omstillingsmid-
lene. Politikerne var ivrige og ønsket å gjennomføre 
ting raskt. Aktiviteten ble utført uten å være forank-
ret i en tydelig strategi eller på grunnlag av tydelig 
styring.  

Kommunestyrepolitikerne var tungt representert i 
omstillingsstyret. Arbeidet i omstillingsstyret hadde 
ifølge informanter et «ad hoc» preg og det var initia-
tiver for å bedre rutiner for innkalling og saksliste 
samt møteplan, uten at dette i synlig grad ble tatt til 
følge.  

Prosjektledelse i Vanylven Vekst 

Vanylven Vekst hadde håndtert prosjektledelsen av 
det fylkeskommunalt finansierte omstillingsarbeidet 
fra 2004, og det var naturlig at organisasjonen også 
fikk ansvaret for det oppskalerte omstillingsprogram-
met fra 2007. Vanylven Vekst hadde ansvaret for 
kommunens næringsarbeid, og det var i denne orga-
nisasjonen den relevante kompetansen var plassert.  

Vanylven Vekst KF hadde parallelt administrativt an-
svar for Vanylven Næringsforum med forvaltning av 
RDA-midler og kommunalt næringsfond.  

Vanylven Vekst synes ikke å ha tatt i bruk PLP i noe 
omfang av betydning. Administrative rutiner for om-
stillingsarbeidet manglet i noen grad (prosjektporte-
følje, bevilgningsprotokoll, status på enkeltprosjek-

ter m.m.). Det var ikke etablert et eget registrerings-
system for resultater av omstillingsarbeidet. 

På et strategiseminar i 2007 ble rollefordelingen 
mellom kommunen/politikerne, styret og admini-
strasjonens diskutert og avklart. Under Programsta-
tusvurdering for 2008 kom det imidlertid fram at det 
som var besluttet i strategiseminaret ikke ble fulgt. 
Det ble da påpekt at politikerne og administrasjonen 
i kommunen hadde beveget seg inn på styrets og 
daglig leders ansvarsområde, ikke minst i økonomis-
ke saker. Politikerne tok til dels over rollen til styret 
og daglig leder. Vanylven Vekst var samlokalisert 
med kommuneadministrasjonen på rådhuset, hvilket 
bidro til å gjøre skillet utydelig.  

Vanylven Vekst hadde som en sentral oppgave å sik-
re tilstrekkelig informasjon til næringslivet, gründere 
og etablerere om hvilke muligheter og begrensning-
er som lå i bruken av omstillingsmidlene. I henhold 
til informanter lyktes ikke Vanylven Vekst i å kom-
munisere tydelig at programmets sentrale oppgaver 
var å utvikle robuste næringer og at det var en sær-
skilt satsing som ikke var en del av kommunens ordi-
nære virksomhet. Det eksisterte begrenset kjenn-
skap til omstillingsarbeidets hensikt, innretning og 
virkemåte i næringslivet og blant kommunens inn-
byggere i den tidlige perioden. Dette ble reflektert i 
en del av de søknadene om økonomisk støtte som 
Vanylven Vekst mottok og innvilget. 

3.3.2  Innstramming i 2009 

I juni 2009 tok Møre og Romsdal fylkeskommune og 
Innovasjon Norge initiativ til en revisjon av pro-
grammets funksjon, målstruktur og innretting. Revi-
sjonen var etterlyst av både virkemiddelapparatet og 
næringslivet i kommunen.  

Virkemiddelaktørene så behov for å avklare, sam-
men med Vanylven kommune og ledelsen i Vanylven 
Vekst, om programmet ble drevet i tråd med forut-
setningene i tilskuddsbrevet fra KRD til fylkeskom-
munen og øvrige føringer for bruken av statlige om-
stillingsmidler. Virkemiddelaktørene opplevde at de 
føringer som fremkom gjennom tidligere innspill og 
anbefalinger fra fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge, i liten grad synes å være etterkommet. Særlig 
gjaldt dette rolleavklaring mellom kommune og 
omstillingsstyre, men også forhold til administrative 
opplegg og rutiner i programmet. Det ble stilt 
spørsmål ved evnen/viljen i Vanylven kommune til å 
delta i et reelt samarbeid med fylkeskommunen og 
Innovasjon Norge. 
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Innspillene fra Innovasjon Norge og Møre og Roms-
dal fylkeskommune omfattet følgende klare anbefa-
linger: 

 En tydeligere rolleavklaring bør innarbeides. 
Kommunen som eier ikke må gå inn i styrets an-
svarsområde. Dette gjelder spesielt i økonomi- 
og bevilgningssaker. Kommunen bør forvalte sitt 
eierskap til omstillingsprogrammet gjennom å 
godkjenne en handlingsplan som grunnlag for 
søknad om utbetaling av statlige og fylkeskom-
munale midler, samt at omstillingsorganisasjo-
nen rapporterer til kommunen etter behov og 
avtale.  

 En robust næringsutviklingsorganisasjon bør 
etableres. Den påtenkte sammenslåing av Van-
ylven Vekst og Vanylven Næringsforum i et ak-
sjeselskap bør gjennomføres. 

 Styrets sammensetning bør endres. Styret må 
reflektere valget av hovedsatsingsområder, og 
inneholde næringslivskompetanse. 

 Implementere registreringssystem hvor mål-
oppnåelse dokumenteres.  

 Selskapets ledelse må drive mer utadrettet virk-
somhet, og legge til rette for et betydelig økt an-
tall forstudier og forprosjekter.  

 Det må utvikles gode interne systemer som 
effektiviserer daglige rutiner.  

Da kritikken fra virkemiddelaktørene knyttet til pro-
grammets organisering og innretting ble lansert, var 
kommunen og Vanylven Vekst allerede i gang med 
en prosess for å knytte næringslivet tettere til om-
stillingsprogrammet. 

Prosessen høsten 2009 medførte en nullstilling av 
programmet, der en ny utviklingsorganisasjon ble 
etablert, et nytt styre kom på plass og nye styrings-
dokumenter ble utarbeidet. Etter innstrammingen 
ble det dessuten økt fokus på bruk av PLP-metoden, 
og en større andel av midlene gikk til forstudier og 
forprosjekter. Endringene som ble gjennomført høs-
ten 2009 markerte et klart brudd både i program-
mets organisering og i dets innretting.  

3.3.3  Perioden 2010-13 

Fra 2010 kom det først på plass et nytt styre og se-
nere også en ny ledelse for programmet. Arbeidet 
med revideringen av programmet medførte at en 
formell målstruktur og et konkret bevilgningsregime 
ble etablert. En strategisk handlingsplan kom på 
plass, og man fokuserte på rapportering til Innova-
sjon Norge.  

 

Styret for omstillingsprogrammet 

Styret for omstillingsprogrammet var identisk med 
styret i Vanylven Utvikling. I desember 2013 besto 
styret av syv personer. Av disse representerte fem 
personer næringslivet og to personer kommunen. 
Kommunen har vært representert av varaordfører og 
et formannskapsmedlem. Innovasjon Norge, Møre 
og Romsdal fylkeskommune og Vanylven kommune 
ved rådmannen var observatører i styret. I løpet av 
omstillingsperioden har det vært betydelig utskif-
tinger i styret. 

Vanylven Utvikling AS 

Vanylven Vekst ble slått sammen med Vanylven 
Næringsforening, og det nye selskapet Vanylven Ut-
vikling AS ble etablert i desember 2009. Utviklings-
selskapet var operativt fra årsskiftet. Selskapet er eid 
med 40 % av kommunen og 60 % av om lag 70 nær-
ingsaktører i fellesskap. Selskapet hadde per desem-
ber 2013 to ansatte.  

Mens Vanylven Vekst var lokalisert på rådhuset, fikk 
det nye selskapet kontor utenfor rådhuset. Dette var 
en bevisst strategi for å distansere programmet fra 
kommunen, samt å synliggjøre omstillingsprogram-
mets avstand til kommunen.  

Omstillingsmidler er i utstrakt grad benyttet til drift 
av Vanylven Utvikling. Totalt 4,6 millioner kroner av 
omstillingsmidlene er benyttet til drift av omstillings-
selskapet, de siste fire årene av omstillingsperioden.  

 

Informantene er gjennomgående positive til hvordan 
Vanylven Utvikling fungerer ved avslutningen av om-
stillingsperioden. Det synes å være enighet om at 
etableringen av den nye organisasjonen markerte et 
brudd, der man etter noe famling i 2007-09 kom inn 
på riktig spor i omstillingsarbeidet. 

3.3.4  Vanylven Utviklings oppgaver  

Vanylven Utvikling er kommunens næringsapparat 
og næringslivet i Vanylven sin interesseorganisasjon. 
Vanylven Utvikling ivaretar omstillingsarbeidet i 

Vanylven Utviklings hovedfunksjoner 

 Spesielt ansvar for nærings- og samfunns-
utvikling i forbindelse med Vanylven kom-
munes omstillingsstatus 

 Næringslivets interesseorganisasjon 

 Kommunalt næringsapparat 

 Gründerveiledning og hoppid.no-kontor 

 Kompetansesenter for omstilling og utvik-
ling 
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kommunen. Organisasjonen har utført fire klart de-
finerbare hovedoppgaver parallelt. I tillegg til omstil-
lingsarbeidet er Vanylven Utvikling hoppid.no-kontor 
og gir gratis veiledning til etablerere og andre virk-
somheter, forvalter RDA-midlene for Vanylven kom-
mune og forvalter et kommunalt næringsfond.  

Hoppid.no er Møre og Romsdal fylkeskommunes 
satsing på entreprenørskap. Vanylven Utvikling AS er 
lokal hoppid.no-kontakt, etter at et slikt kontor ble 
etablert i kommunen i 2007. Satsingen er et samar-
beid med Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal og kommunene. Målet er å få til flere og 
bedre nyetableringer i fylket. Gjennom hoppid.no-
kontorene ute i kommunene, kan gründeren få råd 
og rettledning i spørsmål knyttet til etablering av eg-
en bedrift.  

RDA-midler er næringsrettede midler til regional 
utvikling bevilget over Statsbudsjettets kapittel 551 
post 61, og skal kompensere for bortfall av differen-
siert arbeidsgiveravgift. Fylkeskommunen får tildelt 
en ramme, som blir fordelt på de ti kommunene som 
er omfattet av ordningen. Kommunene forvalter 
midlene lokalt etter årlige handlingsplaner, der lokalt 
næringsliv har siste ord i utarbeidelsen. Midlene skal 
anvendes i samsvar med KRDs retningslinjer for 
tilskudd til regional utvikling og Møre og Romsdal 
fylkeskommunes retningslinjer for RDA-midlene. 

Næringsfond Vanylven er en støtteordning som skal 
benyttes til å styrke nyetableringer, innovasjon og 
næringsutvikling i Vanylven kommune. Fondet kan 
også benyttes til videreutvikling av eksisterende 
virksomheter. Vanylven Utvikling AS har fått delegert 
myndighet fra Vanylven kommune til forvaltning av 
næringsfondet. Prosjekter som fremmer entrepre-
nørskap hos unge, kvinner og innvandrere blir opp-
fordret til å søke næringsfondet. Etableringer som er 
nyskapende og som gir mulighet for mange nye ar-
beidsplasser blir spesielt prioritert. Næringsfondet 
har et årlig budsjett på ca. 1,5 millioner kroner, og er 
godt omsøkt. 

En rekke aktiviteter gjennomført eller styrt av Vanyl-
ven Utvikling er finansiert med midler fra flere av 
ordningene som selskapet er operatør for. Midlene 
har ikke vært holdt klart adskilt fra hverandre, hvil-
ket gjør det utfordrende å identifisere effekten av 
omstillingsprogrammet. I styremøtene ble det be-
handlet saker knyttet til alle de fire ordningene, og 
det ble i liten grad fokusert på hvilken kilde midlene 
ble hentet fra.   

Ønsket om en sterkere avgrensing av omstillingspro-
grammet fra øvrig virkemiddelbruk til næringsutvikl-

ing har vært på agendaen ved flere tilfeller, blant an-
net etter innspill fra Innovasjon Norge høsten 2012.  

Aktivitet som naturlig var en del av et omstillingsar-
beid ble finansiert av RDA-midler, og fasilitert av en 
organisasjon som langt på vei var finansiert av om-
stillingsmidler. Det eksisterer derfor ikke en pro-
sjektportefølje knyttet til omstillingsmidlene utover 
enkeltbevilgninger i begrenset prosjektomfang.  

 

3.4  Styring og rapportering 

Omstillingsprogrammets styringsverktøy var tema i 
hele omstillingsperioden. Strategi- og handlingspla-
ner var mangelvare særlig i de første årene, og det 
var uklare skiller mellom omstillingsprogrammet og 
omstillingsorganisasjonens totale aktivitet. Det ble 
etter hvert i programmet etablert en tydeligere 
struktur for strategiplaner, handlingsplaner og rap-
porteringer, samtidig som kvaliteten på dokumente-
ne, for eksempel i form av å være konkret i målfor-
muleringer, ble styrket. 

I den tidlige fasen fantes det begrenset med presise 
og fyllestgjørende rapporteringer. Det eksisterer ikke 
et arkiv som fullt ut dokumenterer aktiviteten i pro-
grammet i den første perioden. Da virkemiddelaktø-
rene tok grep i 2009 kunne ikke omstillingsprogram-
met dokumentere eller på en fullt ut tilfredsstillende 
måte vise til resultater av aktiviteten. Det nye styret 
fra 2010 måtte få oversikt, ordne opp og avslutte 
aktiviteten fra den tidlige fasen. 

De årlige programstatusvurderingene til Innovasjon 
Norge og fylkeskommunen var de sentrale rapporte-
ringene fra omstillingsprogrammet. Til tross for disse 
årlige vurderingene fremholder informanter at det 
var lite fokus på målformuleringer og resultatvurde-
ringer i det daglige arbeidet med omstillingsinnsat-
sen. Informanter fremholder også at de kvantitative 
resultatrapporteringene i programstatusvurderinge-
ne er preget av lavt presisjonsnivå og manglende 
kvalitetssikring. Den siste programstatusrapporte-
ringen ble gjennomført i november 2011, slik at det i 
programmet fullstendig mangler resultatrapporte-
ring for de siste to årene av perioden. Når det gjelder 
tall for antall etablerte eller sikrede arbeidsplasser 
som resultat av aktivitet i programmet finnes det 
ingen helhetlig registrering. Programmet har ikke 
hatt tilfredsstillende rapporteringsrutiner, hvilket ble 
påpekt gjentatte ganger fra virkemiddelapparatets 
side. Det ble blant annet presentert konkret meto-
dikk og prosedyrer, uten at et adekvat rapporterings-
system faktisk ble etablert. 
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Det ble foretatt grep for å utarbeide strategidoku-
menter fra 2010, da strategisk plan 2010-13 kom på 
plass. Denne ble senere revidert i strategisk plan 
2012-2013. Det ble etablert årlige handlingsplaner 
for omstillingsprogrammet. Målene i strategiplanen 
fra 2010 var ikke periodisert, og det fremkom i dis-
kusjoner i styret at det var behov for å gjøre dette i 
forbindelse med utarbeidelse av handlingsplanen for 
2011. Handlingsplanen for 2011 hensyntok disse inn-
spillene.  

 

3.5  Budsjett og ressursforbruk 

Det er en viss usikkerhet knyttet til disponeringen av 
den ekstraordinære bevilgningen på 25 millioner 
kroner fra KRD. Årsaken til dette er delvis mangelful-
le arkiver fra den første perioden av omstillingspro-
grammet, og delvis sammenblanding av midler fra 
flere ulike kilder. Vanylven Utvikling har utformet en 
oversikt over anvendelsen av midlene, så langt dette 
lar seg tallfeste. Estimatet fremgår av tabellen under.  

Tabell 2: Regnskap - estimat 

Post Kroner 

Samferdselsrådgiver 600 000 

Bolyst-prosjekt 2 000 000 

Fiberutbygging 1 500 000 

Lilleeide næringspark 1 000 000 

Lokalt næringsbygg 2 000 000 

Bygdeutvikling/reiseliv 1 900 000 

Tettstadprogrammet 1 000 000 

Drift omstillingsorganisasjon 4 600 000 

Risikofond  10 000 000 

Udisponert pr. 01.11.2013 1 000 000 

Totalt 25 000 000 
Kilde: Vanylven Utvikling AS  

 

En del av midlene (4,6 millioner kroner) er benyttet 
til drift av utviklingsorganisasjonen. Utgifter til om-
stillingsorganisasjonens drift for årene 2010-13 frem-
går av tabellen under. Det er avsatt 500 000,- kroner 
i budsjettet til drift av Vanylven Utvikling i 2014. 

Tabell 3: Utgifter til omstillingsorganisasjonens drift 

År Kroner 

2010 939 000 

2011 1 291 000 

2012 1 629 500 

2013 740 500 

Totalt 4 600 000 
Kilde: Vanylven Utvikling AS 

 

3.6  Inngripen med virkemiddelapparatet 

I brevet fra KRD med meddelelsen om omstillingssta-
tus (juni 2007) legger departementet til grunn at 
midlene disponeres i nært samarbeid med fylkes-
kommunen og Innovasjon Norge. 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon 
Norge har fulgt programmet tett som observatører i 
styret og som mottaker av årlige rapporteringer fra 
programmet. Virkemiddelaktørenes rolle i styret er 
blant annet å gi råd om utviklingen av programmet, 
basert på de føringer og retningslinjer som eksiste-
rer.  

Informanter rapporterer at virkemiddelaktørene var 
skeptisk til satsingene på bolyst og samferdselsrådgi-
ver, og ikke minst tilretteleggingen av Lilleeide næ-
ringspark. Kommunens representanter oppfattet at 
virkemiddelaktørene mente disse tiltakene lå i rand-
sonen, om ikke utenfor, hva omstillingsmidlene kun-
ne benyttes til. Kommunen oppfattet at virkemid-
delaktørene var noe utydelige i styringen i den aller 
første tiden etter KRDs tildeling, men at de ble tyde-
ligere etter hvert.  

Innovasjon Norge og fylkeskommunen rapporterer 
at deres innspill ble møtt med blandet og ofte laber 
interesse, i den første fasen av programmet (2007-
09). Virkemiddelaktørene gir uttrykk for at man i 
programmet i den tidlige fasen utviste liten vilje til å 
lære fra omgivelsene når det gjelder innhold i og 
gjennomføring av omstillingsaktiviteten. Omstillings-
programmet evnet ikke å justere organisering og 
aktivitet på grunnlag av innspillene fra virkemiddel-
apparatet. Programmet oppnådde dermed ikke den 
utviklingen som Innovasjon Norge og Møre og Roms-
dal fylkeskommune ønsket. 

Virkemiddelaktørene har forsøkt å balansere mellom 
å fungere som aktive støttespillere og respektere 
kommunens handlingsrom som programeier. Virke-
middelaktørene skal gi råd, men skal heller ikke 
presse for hardt på for å få sine råd implementert. 
Ved avslutningen av programmet ble det imidlertid 
tydelig at mer vekt burde vært gitt styring av aktivi-
teten, særlig fra fylkeskommunens side. Informanter 
argumenterer for at fylkeskommunen burde lagt mer 
makt bak kravet om bedre rapporteringsrutiner. 
Virkemiddelaktørene har ved flere anledninger, blant 
annet i forbindelse med programstatusvurderinger, 
nullstillingen høsten 2009 og som observatører i 
styret, forsøkt å styre programmet. Restarten i 2009 
kom som et resultat av krav fra fylkeskommunen.   
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3.7  Programmets forankring 

Et omstillingsprogram bør være godt forankret både 
i næringslivet/befolkningen, som mottaker av sats-
ingen, og i kommunen, som eier av programmet. 

Programmets forankring i næringslivet var svak i den 
første fasen frem til 2009, mens etableringen av 
Vanylven Utvikling innebar at næringsaktørene i det 
minste formelt sett hadde innflytelse over omstil-
lingsprogrammet. Næringslivet ønsket en sterkere 
rolle i omstillingsprogrammet og mer innflytelse over 
midlenes anvendelse. Endringene som fulgte ga 
næringslivet en sterkere representasjon i styret. Den 
reelle endringen som fulgte overgangen fra kommu-
nalt eid selskap til et selskap der næringslivet hadde 
majoritet på eiersiden og i styret var imidlertid liten 
eller fraværende.  

Reelt sett var forankringen av programmet i næ-
ringslivet svak gjennom hele perioden. De store 
bedriftene, med unntak av Hofseth AS, ønsket ikke å 
involvere seg i programmet, og de mindre bedriftene 
hadde i det store og hele begrenset vekstpotensial. 
Det var liten interesse for risikofondet, og næringsli-
vet mistet fort interessen for omstillingsprogrammet 
da det ble tydelig at midlene ikke var til fri disposi-
sjon. Informanter fremholder at enkelte næringslivs-
representanter i styret har hatt betydelig fravær. I 
sum har næringslivet i kommunen vært lite involvert 
i omstillingsarbeidet. De konsulentdrevne prosjekte-
ne ble for det meste gjennomført uten næringslivs-

forankring eller -involvering. SMB-utvikling var imid-
lertid et prosjekt der næringslivet ble trukket mer 
direkte med i programmet. 

Forankringen i kommunen, som eier av programmet, 
kunne også vært sterkere, i henhold til flere infor-
manter. Den første perioden i omstillingsprogram-
met var imidlertid preget av politisk styring av vir-
kemidlene. Kommunepolitikernes involvering i an-
vendelsen av midlene i denne perioden var omfat-
tende, også på tiltaksnivå. Det var et sterkt innsalg 
av politisk innflytelse i valget av flere av de tilrette-
leggende prosjektene. 

Ideelt sett kunne man ønsket seg en tydeligere stra-
tegisk styring av programmet, gjennom en tydelig 
instruks fra kommunestyret til omstillingsorganisa-
sjonen. De politiske styringssignalene fra kommunen 
til Vanylven Vekst var noe utydelige. I stedet skjedde 
styringen i form av kommunens representanter i 
styret. Med etableringen av Vanylven Utvikling ble 
rollefordelingen mellom kommunen og omstillings-
selskapet tydeligere. Kommunepolitikerne hadde en 
meget svak rolle i programmet i perioden 2010-13, 
men mottok, behandlet og godkjente rapporter fra 
programmet. Kommunen hadde to representanter i 
styret i Vanylven Utvikling, men disse var i liten grad 
«farget» av å representere kommunen i det løpende 
arbeidet i styret.  
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstil-
lingsprogrammet i Vanylven. Det gis først en beskri-
velse av målsetningene som ble formulert for pro-
grammet, og de aktivitetene og tiltakene som er 
gjennomført (omstillingsprogrammets innretting). 
Deretter betraktes resultatene av omstillingspro-
grammet, målt opp mot målsettingene for innsatsen 
og hva gjelder kommunen og næringslivets utvik-
lingsevne. Til sist beskrives hvordan utviklingsarbei-
det i kommunen skal videreføres etter omstillingspe-
rioden. 

 

4.1  Målstruktur 

Vanylven kommune har formulert en visjon og et 
overordnet mål for sin virksomhet generelt og tilret-
telegging for næringsutvikling spesielt. Disse fremgår 
av boksen under. 

 

Målet med omstillingsbevilgningen var å styrke næ-
ringsgrunnlaget i kommunen. Programmet skulle bi-
dra til at det ble etablert lønnsomme arbeidsplasser 
og at verdiskapingen ble økt. Dette skulle komme til 
uttrykk ved at området over tid får en mer robust og 
bredere næringsstruktur og kan tilby interessant sys-
selsetting. Omstillingsarbeidet skulle ha en forret-
ningsmessig profil, og det ble fremhevet fra virke-
middelaktørene at det var viktig at omstillingspro-
grammet ikke ble oppfattet som ordinært, offentlig 
næringsutviklingsarbeid.  

 

Omstillingsprogrammets operative mål fremgår av 
flere strategi- og handlingsplaner. Handlingsplan 
2009 for Vanylven Vekst betegnes som en plan for 
omstillingsarbeidet, men av årsbudsjettet på syv mil-
lioner hentes kun to fra omstillingsprogrammet (og 
de øvrige midlene fra RDA, næringsfond og kommu-
nen). Handlingsplanen definerer fire satsingsområ-
der: 

Visjon og overordnet mål for Vanylven 

Visjon: Vanylven skal være blant Norges 
fremste miljøkommuner i videste forstand, med 
fokus på trivsel, vekst og bærekraftig utvikling.  

Overordnet mål: Bidra til at Vanylven utvikler 
seg til en livskraftig kommune med attraktive 
lokalsamfunn og et robust, nyskapende og ef-
fektivt næringsliv som bidrar til lokal, regional 
og nasjonal verdiskaping. 

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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 Næringsutvikling 

 Infrastruktur/samferdsel 

 Lokalsamfunnsutvikling/bolyst 

 Markedsføring/merkevarebygging 

Innen satsingsområdet næringsutvikling ble sektore-
ne reiseliv, matproduksjon og maritime identifisert 
som interessante, samtidig som kommunen skulle 
være næringsnøytral. Den sentrale målsettingen var 
å bidra til at det ble etablert 150 nye arbeidsplasser i 
kommunen i perioden 2008-2013 (seks år). Hoved-
målene fremgår av boksen under. 

 

Strategisk plan 2010-13 ble utarbeidet i forbindelse 
med etableringen av Vanylven Utvikling AS. I arbei-
det med det strategiske dokumentet ga et bredt 
utvalg representanter fra næringslivet og lokale, 
offentlige styresmakter innspill. Strategien ble såle-
des forankret blant de viktigste aktørene i omstil-
lingsarbeidet. 

I tillegg til den fireårige strategiske planen ble det 
utformet mer detaljerte handlingsplaner for det 
enkelte år. Planen omfatter aktiviteter som skal fin-
ansieres både av omstillingsmidler og RDA-midler. 

Innenfor satsingsområdet «nærings- og arbeidskom-
munen» var det formulert en målsetting knyttet til 
vekst i antall arbeidsplasser. For strategiperioden 
2010-13 var tallet satt til 100 arbeidsplasser. Det er 
et delmål at 40 % av de nye arbeidsplassene skal 
kreve høyere utdanning. Målsettingen representerer 
en kontinuitet fra den tidligere målsettingen om 150 
nye arbeidsplasser for seksårsperioden 2008-13. 

Boksen under lister opp de fem strategiområdene, 
med tilhørende målsettinger, som ble definert i 
strategisk plan 2010-13. 

 

Av handlingsplan 2011 går det fram at det under det-
te tiltaket er definert følgende mål: 20 nyetable-
ringer, der minst halvparten har overlevd og styrket 
seg vesentlig i 2013, og tre bedriftsetableringer på 
Lilleeidet. En strategisk plan for 2012-13 ble utarbei-
det/revidert i januar 2013. Planen definerer tre sat-
singsområde, som fremgår av boksen under. 

 

Hovedmål for omstillingsprogrammet 

Vanylven Vekst KF skal bidra til utvikling av et 
robust og lønnsomt næringsliv: 

 Utvikle og sikre eksisterende næringsliv, 
gjennom å legge til rette for og bidra til ut-
viklingsprosesser og kompetanse i virk-
somhetene 

 Arenaer og nettverk nye næringer 
 Bidragsyter i prosesser som sikrer 15 

nye bedriftsetableringer pr. år, derav 
minst én kompetanserettet med po-
tensial for over 10 ansatte 

 Samlet mål er 150 arbeidsplasser i pe-
rioden 2008-2013 

 Økt bolyst - Bidra til 40 tilflyttere i løpet av 
2008-09 samtidig som eksisterende inn-
byggertall sikres 

Kilde: Handlingsplan 2009 

Strategiområder og målsettinger (for 2013) 

 Gründerkommunen Vanylven 
De beste vilkårene for gründerutvikling og 
nyetableringer i regionen - 10 bedriftse-
tableringer, 30 lønnsomme arbeidsplasser 

 Møteplasser og nettverk 
Etablering av og deltaking i nettverk skal 
styrke grunnlaget for vekst og utvikling - 20 
lønnsomme arbeidsplasser 

 Kompetansebygging og kvalifisering 
Øke kompetansen i regionen - arrangere 20 
kompetansegivende tiltak - 200 deltakere  

 Robust næringsstruktur og styrket utvikl-
ingsevne 
100 nye arbeidsplasser, 10 bedriftsetable-
ringer 

 Rekrutteringstiltak 
Synliggjøre mangfoldet i næringslivet - 20 
tilflyttere til kommunen 

Kilde: Strategisk plan 2010-13 

Satsingsområder for omstillingsarbeidet  

 Styrket næringsliv 
 Industriutvikling fra eksisterende etab-

leringer  
 Turisme med vekstpotensial 
 Lokal næringshage – stedsuavhengige 

arbeidsplasser 

 Omdømme og trivsel 
 Kommunesenterutvikling 
 Vanylven som attraktiv bustad  

 Infrastruktur 
 Vanylven i regionen 

Kilde: Strategisk plan 2012-13 
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4.2  Omstillingsprogrammets innretting 

Omstillingsprogrammets innretting, det vil si hvilke 
aktiviteter og tiltak som iverksettes for å nå målset-
tingene for innsatsen, har endret seg i løpet av pro-
gramperioden.  

4.2.1  Innretting i tidlig fase 

I den aller første tiden ble det satt i gang ulike og 
svært uensartede tiltak som kommunen ønsket gjen-
nomført. I tillegg ble to store, tilretteleggende tiltak 
gjennomført, i form av bolyst-programmet og anset-
telse av en samferdselsrådgiver. Det ble etter hvert 
også arbeidet med andre tilretteleggende tiltak, som 
etableringen av et fibernettverk og en næringspark. 

Det var nok noe uklart for kommunen i den tidlige 
fasen av programmet nøyaktig hva midlene kunne 
anvendes til. Mange oppfattet at midlene fra KRD 
var direkte koblet til statens salg av Olivin, ved at 
noen av midlene tilfalt kommunen, og at midlene var 
å betrakte som «frie» for føringer utenfra. Det ble 
ikke gjennomført noen bred prosess for å bestemme 
hvordan midlene skulle forvaltes. Etablering av nye 
arbeidsplasser ble ikke betraktet som det sentrale 
målet i den første tiden. Politikernes sterke påvirk-
ning på konkrete tiltak i programmet innebar at et 
fåtall engasjerte enkeltpersoner kunne få realisert 
prosjekter de hadde tro på, og i sum innebar dette 
en noe tilfeldig seleksjon av tiltak innen program-
met, der en tydelig retning for programmet var fra-
værende.  

Snarere ble midlene rettet mot mer strukturelle 
utfordringer. Vanylven var en kommune med en 
relativt svak fellesskapsfølelse, bestående av flere 
mindre sentra etter kommunesammenslåingen i 
1967. Kommunen var infrastrukturmessig isolert, og 
enkelte bedrifter hadde utfordringer knyttet til re-
kruttering av arbeidskraft. Disse utfordringene ledet 
frem mot satsing på tilrettelegging for infrastruktur, 
omdømmeforbedring og økt trivsel. Kommunen var 
tett på den operative delen av programmet det førs-
te året, da det ble iverksatt tre store prosjekter 
(samferdselsrådgiver, bolyst og Lilleeide nærings-
park) knyttet til kommunen som organisasjon.  

Prosjektene som ble iverksatt i 2007-08 var dermed 
svar på et opplevd behov. Det var ikke mangel på 
arbeidsplasser. Utfordringen for kommunens inn-
byggere og næringsliv var kommunens manglende 
attraktivitet, og det ble foretatt bevisste valg for å 
bøte på dette. Valgene ble foretatt etter møter der 
både kommuneadministrasjonen, formannskapet, 
Vanylven Vekst og virkemiddelapparatet var repre-

sentert. Samtidig kan det hevdes at valgene ble fore-
tatt uten en klar retning for innsatsen. 

Etter å ha opplevd arbeidsledighet i 2004 og mangel 
på arbeidskraft i 2007-08, ble det igjen arbeidsledig-
het i fra slutten av 2008 da det ble lavkonjunktur 
(finanskrisen). Siem Offshore avviklet aktiviteten i 
kommunen på dette tidspunktet.  

Utviklingen medførte at omstillingsprogrammet be-
vegde seg fra tilretteleggende tiltak til økt fokus på 
bedriftsrettede tiltak. Næringslivet fikk en tydeligere 
rolle i styret etter etableringen av Vanylven Utvik-
ling, og det ble økt fokus på tilrettelegging for utvik-
ling av det eksisterende næringslivet, blant annet i 
form av programmet SMB-utvikling. 

Kommunen fikk kritikk fra KRD og virkemiddelaktø-
rene for hvordan midlene ble anvendt, men kom-
munen hadde ikke fullgod kjennskap til hvilke før-
inger som gjaldt for midlene. Dessuten var fylkes-
kommunen og Innovasjon Norge observatører i sty-
ret, og det ble fra kommunens side antatt at eventu-
elle brudd med føringer og retningslinjer ville bli 
bemerket fra virkemiddelaktørenes side.  

I tillegg til at det var uklart hva midlene potensielt 
sett kunne benyttes til, var det av kommunen og 
Vanylven Vekst ikke utarbeidet noe konkret plan for 
hvordan man ville benytte midlene. I den tidlige 
fasen av omstillingsprogrammet ble midlene an-
vendt av kommunen til ulike tiltak som krevde finan-
siering, blant annet opprusting av sentrum. 

4.2.2  Samferdselsrådgiver 

Vanylven kommune hadde fra januar 2008 til juni 
2009 ansatt én person i full stilling som samferdsels-
rådgiver. Stillingen ble finansiert av omstillingspro-
grammet, og lagt organisatorisk under rådmannen.  

Rådgiveren arbeidet primært med to prosjekter: 
Skipstunnelen ved Stad og utvikling av kystriksveien 
(riksvei 61) mellom Ålesund og Bergen. Det ble gjen-
nomført en del grunnleggende arbeid med disse 
sakene, som ga effekter i planarbeidet for disse sa-
kene. Stillingsressursen bidro til å sette trykk på 
disse sakene og fronte Vanylvens interesser inn i 
planprosesser. Det ble også arbeidet med enkelte 
mindre saker knyttet til ferjesamband, busstilbud og 
lokale veier.  

Kommunen har en «krevende geografi», som blant 
annet gjør det utfordrende å pendle til nabokom-
munene. Forbedring av kystveien er dermed av stor 
betydning for kommunen. 
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4.2.3  Bolyst-programmet 

Vanylven kommune var en pioner i satsingen på bo-
lyst, allerede før KRD etablerte sin egen bolyst-sats-
ing. Programmet omfattet en rekke aktiviteter som 
hadde til hensikt å øke attraktiviteten til kommunen. 
Bolyst-programmet skulle ikke arbeide konkret med 
næringsutvikling, da det var avklart at denne oppga-
ven skulle håndteres av Vanylven Vekst. 

Bolyst-satsingen som ble gjennomført som en del av 
det KRD-finansierte omstillingsprogrammet, i perio-
den 2008-09, hadde som formål å tilrettelegge for 
økt bosetting. En prosjektleder for satsingen ble 
ansatt i Vanylven kommune. 

Bakgrunnen for satsingen på bolyst var at befolk-
ningsnedgangen stoppet opp i 2007, etter en lang 
periode med jevn nedgang. Flere av de store indu-
stribedriftene meldte om behov for økt arbeidskraft i 
tiden fremover. Problemet var dermed ikke mangel 
på arbeidsplasser, men mangel på arbeidskraft. Føl-
gelig ble det vurdert at omstillingsprogrammet bur-
de støtte opp under en innsats for å tiltrekke ar-
beidskraft til kommunen, og ikke utelukkende mot å 
etablere nye arbeidsplasser. 

Bestillingen til programmet var 40 nye innbyggere i 
løpet av to år, men i løpet av perioden sank innbyg-
gertallet i Vanylven med 60. Bolyst-programmet 
skapte noen møteplasser, som ble opprettholdt også 
etter avslutningen av satsingen. 

Det er vanskelig å identifisere konkrete effekter av 
bolyst-programmet. Det ble gjennomført en omfat-
tende kartlegging av boliger i kommunen. Denne ty-
pe kunnskap var fraværende og vanskelig tilgjengelig 
for personer som kom utenfra og vurderte å bosette 
seg i kommunen. Det ble også arbeidet med å kart-
legge arbeidsbehov.  

4.2.4  Risikofondet 

Risikofondet ble etablert med en fondskapital på ti 
millioner kroner, og ble etter avtale forvaltet av 
Innovasjon Norge i Møre og Romsdal.  

Både KRD og virkemiddelaktørene var skeptiske til 
etableringen av fondet som en del av omstillingspro-
grammet, som strengt tatt skal være tilskuddsmidler 
og ikke utlånsmidler.  

Det var en diskusjon mellom Vanylven kommune og 
Innovasjon Norge om lånebetingelsene for fondet. 
Betingelsene (rente) var like som for Innovasjon 
Norges øvrige risikolån, selv om kommunen opprin-
nelig ønsket gunstigere betingelser.   

Fondet har gitt tilsagn om lån til fire bedrifter, hvor-
av én, Syvde Eiendom AS, har mottatt to tilsagn på 
totalt 7,5 millioner kroner. Totalt har fondet gitt 
tilsagn om lån på 9,5 millioner kroner.  

Syvde Eiendom AS er eiendomsselskapet til produk-
sjonsbedriften Hofseth AS, som driver med foredling 
av marine ressurser (laks), inkludert slakteri og fryse-
ri. Virksomheten har i 2013 om lag 70 ansatte, og det 
meste av produksjonen går til eksport. Bedriften ble 
etablert i 2007, og har opplevd stor vekst. Hofseth 
AS må dermed betraktes som en suksesshistorie i 
næringslivet i Vanylven. Omstillingsprogrammet har 
vært en støttespiller i denne utviklingen. Lån fra 
risikofondet ble anvendt til å kjøpe industribygget, 
som tidligere ble benyttet som meieri. Enkelte in-
formanter argumenterer for at omstillingsprogram-
met har vært av meget stor betydning for realise-
ringen av bedriftens aktivitet og arbeidsplasser. 

Av de tre øvrige tilsagnene ble ett annullert og ett 
ikke realisert. I sum må det kunne sies å ha vært liten 
interesse for risikofondet. Det fantes få bedrifter i 
kommunen med vilje og evne til å benytte seg av 
dette virkemiddelet. 

Risikofondet er under avvikling, i forbindelse med 
avslutningen av omstillingsprogrammet. Midlene vil 
bli tilbakeført til Vanylven kommune, og plasseres i 
et lokalt fond for tilretteleggende tiltak for nærings-
livet og lånefinansiering av større bedriftsprosjekter. 
Det er ukjent for Vanylven Utvikling og kommunen 
nøyaktig hvor mye av risikofondet som er inntakt, 
men man vet at tapet for fondet har vært lite. 

Tabell 4: Risikofond Vanylven kommune. Status per januar 2013. 

År Låntaker Innvilget Utbetalt Resttilsagn Tilbakebetalt Bokført saldo 

2008 Syvde Eiendom AS 5 500 000 5 500 000 0 434 000 3 575 000 

2009 Onshore Fish Tec AS 1 000 000 1 000 000 0 100 000 900 000 

2010 Rovde Shipping AS (1 200 000) Annullert 0 0 0 

2011 Fjord Gadus AS 1 000 000  0 1 000 000 0 0 

2012 Syvde Eiendom AS 2 000 000 1 360 000 640 000  1 360 000 

Sum  9 500 000 7 860 000 1 640 000 534 000  
Kilde: Vanylven Utvikling AS 
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4.2.5  Næringspark og næringsbygg 

Lilleeide Næringspark ble utviklet i den tidlige fasen 
av omstillingsprogrammet. Arbeidet med planene 
var påbegynt før omstillingsmidlene fra KRD ble be-
vilget i juni 2007. Vanylven Vekst var sentral i arbei-
det med å realisere prosjektet, og omstillingsmidler 
ble benyttet som en av flere finansieringskilder.  

Et lite antall bedrifter var pådrivere i utviklingen, 
men det har ikke forekommet etableringer på områ-
det. Prosjektet fremstår per desember 2013 ikke 
som vellykket.  

Vanylven Utvikling har arbeidet med tilrettelegging 
av et næringsbygg, kalt Vanylvsmia, i de tidligere 
lokalene til Eidså skole, som ble nedlagt høsten 
2013. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunen 
hadde tilgang til et tidligere skolebygg som ikke ble 
benyttet. Sammen med det kommunale selskapet 
Vanylven Eiendom har Vanylven Utvikling vært an-
svarlig for prosjektet og utviklingen av konseptet. 
Hensikten var å kunne tilby kontorlokaler til kompe-
tanseintensive og stedsuavhengige bedrifter og 
andre med behov for slike fasiliteter. Per desember 
2013 huser næringsbygget syv arbeidsplasser, inklu-
dert regnskapskontor og kiropraktor, og har kapasi-
tet til det dobbelte. 

4.2.6  Fibernettverk 

Ved bruk av midler fra omstillingsprogrammet og 
andre næringsutviklingsmidler er det bygget ut et 
fibernettverk i Vanylven som er av bedre kvalitet enn 
det som finnes utenfor byene i Møre og Romsdal 
ellers. Fibernettverket er et konkret resultat av om-
stillingsprogrammet.  

Flere informanter trekker frem dette prosjektet som 
et viktig og riktig infrastrukturtiltak for kommunen 
og omstillingsprogrammet. 

4.2.7  SMB-utvikling 

Omstillingsprogrammet gjennomførte det bedrifts-
rettede utviklingsprogrammet SMB-utvikling, med 
oppstart av forstudiefasen i 2010. PWC Stryn ble 
engasjert for å lede programmet.  

 

I forstudien ble 45 bedrifter vurdert for deltakelse i 
programmet, hvorav ca. 20 gikk videre til forpro-
sjektfasen, der det ble utarbeidet forretningsplan og 
prosjektplan for den enkelte bedrift. Forprosjektet 
startet i september 2010 og ble avsluttet med felles-
samling i februar 2011. I styringsgruppen ble det i 
februar 2011 besluttet videreføring av totalt 13 be-
drifter til hovedprosjekt. Av de 13 bedriftene som 
fikk tilbud å gå i gang med hovedprosjekt valgte åtte 
å starte dette arbeidet. Av disse var det to bedrifter 
som gjennomførte hovedprosjekter. 

Tilbakemeldingene fra deltakerne i prosjektet var 
positive. Andre informanter er mer kritiske til utfallet 
av prosjektet, og betegner det som et mindre vellyk-
ket prosjekt basert på at kun to bedrifter gjennom-
førte hovedprosjekter. Dette resultatet reflekterer 
den begrensede satsingsviljen og vekstkraften som 
finnes i næringslivet i kommunen. 

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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4.2.8  Andre aktiviteter 

I den senere fasen, fra 2010, er det satset mer på be-
driftsrettede tiltak. SMB-utvikling var et av disse til-
takene, og i tillegg ble risikofondet, som tilbød lån til 
bedrifter, opprettholdt i siste fase av omstillingspe-
rioden. 

Etter nullstillingen av prosjektet høsten 2009 ble det 
foretatt store endringer i programmets organisasjon 
og innretting. Fra 2010 gikk programmet bort fra de 
kommunalt initierte, tilretteleggende prosjektene. I 
stedet valgte man å igangsette flere konsulentdrev-
ne prosjekter og Innovasjon Norges anbefalte PLP-
metode, som blant annet innebærer prosjektgjen-
nomføring i form av forstudie, forprosjekt og hoved-
prosjekt. Disse prosjektene var svakt forankring i 
næringslivet i kommunen.    

PWC Stryn var, i tillegg til arbeidet med SMB-utvikl-
ing, engasjert som prosjektleder for tre andre pro-
sjekter (forstudie etterfulgt av forprosjekt) gjennom-
ført som en del av omstillingsprogrammet i perioden 
2010-12.  

Prosjektet «Gründerkommunen Vanylven» hadde 
som formål å utarbeide en plan for utvikling av lokal 
gründerkultur med fokus på ungdom og kvinner. 
Målsetningen i prosjektet var at Vanylven skal ha 
landets beste vilkår for gründerutvikling og nyetable-
ringer. Målsettingen ble fastsatt i samarbeid mellom 
konsulentmiljøet og omstillingsprogrammet, uten at 
næringslivet var involvert. Parallelt ble det arbeidet 
med «Mulighetsstudie Vanylven» for å kartlegge 
hvilke konkrete mål man burde sette for aktiviteten 
til Vanylven Utvikling etter omstillingsperioden. De 
to prosjektene (Gründerkommune og Mulighetsstu-
die) ble samkjørt i forprosjektfasen. Forprosjektet 
konkluderte med at fremtidige strategier bør være 
solid forankret i næringslivet og bygge på et samar-
beid med næringsutviklere i nabokommuner, etter-
som Vanylven alene har et ”tynt” næringsgrunnlag 
og lav gründervirksomhet.  

Det ble videre gjennomført et forprosjekt kalt «Land-
bruksbasert forretningsutvikling», der det ble kart-
lagt, analysert og vurdert potensialet for å jobbe vid-
ere med utviklingstiltak innen skog, kraft, lokal mat/-
gårdsturisme og tradisjonell kjøtt- og mjølkeproduk-
sjon. Det ble konkludert med at det var grunnlag for 
å arbeide videre med de to førstnevnte næringene. 

Det ble også gjennomført et forprosjekt kalt «Næ-
ringsutvikling i Vanylven i et regionalt perspektiv». 
Det overordnede målet for prosjektet var å tilrette-
legging for næringsutvikling i Vanylven inkludert å 
kartlegge muligheter for en samarbeidsmodell med 
andre næringsutviklere i regionen. 

Omstillingsprogrammet har, i samarbeid med andre 
kommuner, tatt del i et treårig reiselivsprosjekt ledet 
av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. Formålet med 
prosjektet var å utvikle nye reiselivsprodukter i sam-
arbeid med næringslivet, men få aktører fra Vanyl-
ven deltok. Parallelt ble det fra omstillingsprogram-
mets side arbeidet med å identifisere Vanylvens 
fortrinn på reiselivsfeltet, i form av bestilling av en 
reiselivsanalyse (2010).  

Etter «nullstillingen» av omstillingsarbeidet høsten 
2009 ble det satset på forstudier på ulike områder 
man i programmet ønsket å ha fokus. Dette innebar 
at aktiviteten i omstillingsprogrammet i denne pe-
rioden i stor grad besto av egeninitierte prosjekter. I 
perioden 2010-12 hadde omstillingsprogrammet en 
bred tilnærming i form av kartlegginger, analyser og 
forstudier, uten at disse ble videreført i konkrete 
prosjekter. En betydelig årsak til dette var utford-
ringen med å rekruttere bedrifter til å gjennomføre 
prosjekter. Prosjektene hadde i stor grad eierskap fra 
Vanylven Utvikling AS, men fravær av aktive ekster-
ne parter i næringslivet som drivkrefter. De PWC-
ledede prosjektene medførte få substansielle resul-
tater i form av etablering eller sikring av arbeids-
plasser.   

De konsulentdrevne prosjektene ble sluttført høsten 
2012, samtidig som programmet igjen foretok en 
kursendring. På dette tidspunktet skjedde det end-
ringer i styret og i prosjektledelsen, og man fikk en 
strategisk reorientering for det siste drøye året av 
omstillingsperioden.  

I programmet så man et behov for å konsentrere seg 
om å høste resultater i siste fase av omstillingsperio-
den. Dette skulle gjøres ved å konsentrere aktivite-
ten der det var størst mulighet for resultater i form 
at arbeidsplasser og bedriftsetableringer.  

 

4.3  Måloppnåelse  

Det er vanskelig å identifisere vesentlige effekter av 
omstillingsprogrammet på næringslivet i Vanylven 
kommune. Innrettingen og substansen var diffus 
særlig tidlig i omstillingsperioden, og man satset på 
noen større, tilretteleggende prosjekter som det er 
vanskelig å måle resultatene av.  

Resultatene av selve omstillingsprogrammet blir 
ytterligere utfordrende å vurdere ettersom omstil-
lingsmidlene ikke er holdt klart avgrenset fra kom-
munens øvrige midler til næringsutvikling.  

En del midler er anvendt til drift av Vanylven Vekst 
og Vanylven Utvikling. Dette har innebåret en utvik-
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lingsressurs for kommunen, der også andre midler 
ble trukket inn. 

I forbindelse med programstatusevalueringen høs-
ten 2009 ble det bestemt å «nullstille» omstillingsar-
beidet. Aktiviteten så langt var for dårlig strukturert 
og prosessene som var etablert hadde ikke gitt øns-
ket resultat. Hovedkonklusjonen var at det etter 
nesten seks år med omstillingsarbeid, ikke var grunn-
lag for å kunne måle graden av måloppnåelse. Årsa-
ken var delvis endringer i omstillingsorganisasjonen, 
og delvis mangel på et felles begrepsapparat og 
rapporteringssystem, av den typen Innovasjon Norge 
anbefaler for omstillingsprosjekter.  

Det ble gjennomført nye programstatusvurderinger 
høsten 2010 og høsten 2011. Den siste konkluderte 
med at Vanylven Utvikling AS hadde hatt en positiv 
utvikling i 2011, men at det fortsatt var potensial for 
forbedring både når det gjelder målstyring og opp-
følging av prosjektene. For 2012 ble det ikke gjen-
nomført programstatusvurdering, på grunn av endr-
inger i organisasjonen høsten 2012. I etterkant av 
gjennomførte programstatusvurderinger har det 
fremkommet at faktagrunnlaget som prosjektledel-
sen utarbeidet som vurderingsgrunnlag, var upresist 
og farget vel så mye av ambisjoner som av faktisk 
oppnådde resultater. Det er rimelig å anta at dette 
har påvirket konklusjonene. 

Informanter argumenterer for at man har lyktes med 
en hel del aktiviteter, og at de tilretteleggende akti-
vitetene på sikt kan gi positive og varige effekter for 
kommunen og næringslivet. Omstillingsprogrammet 
medførte at kommunen fikk mulighet til å gjennom-
føre alle disse tiltakene i løpet av et kort tidsrom. 
Innsatsen i programmet har hatt aktivitetsfokus mer 
enn resultatfokus.  

Flere informanter peker på at man i omstillingspro-
grammet har møtt store utfordringer knyttet til å «få 
feste» i næringslivet. Det ble gjort fremstøt for å 
engasjere kommunens største bedrifter i program-
met, uten at dette arbeidet førte frem. Det øvrige 
næringslivet i kommunen utgjøres i stor grad av 
mindre levebrødsbedrifter uten vekstambisjoner, og 
gründervirksomheten er begrenset. Selve nærings-
strukturen i kommunen har dermed utgjort en ut-
fordring, ved at man kun i begrenset omfang har hatt 
bedrifter som har ønsket å kapitalisere på den res-
sursen som omstillingsprogrammet utgjorde.  

 

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 Vanylven og Møre og Romsdal som helhet. 

Sysselsetting  

Figur 1 viser sysselsettingsutviklingen i Vanylven 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 1479 sysselsatte i 
Vanylven. I perioden 2000-12 er sysselsettingen 
redusert med 9 %, og nedgangen er særlig markant 
fra år 2007. For Møre og Romsdal har sysselsetting-
en i samme periode økt med 12 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 2 viser arbeidsledighetstall i Vanylven og Møre 
og Romsdal, blant personer fra 15 til 74 år, i perio-
den 2000-12. Vanylven hadde noe høyere arbeidsle-
dighet enn fylkesgjennomsnittet tidligere i perioden, 
mens kommunen fra 2007 har hatt lav arbeidsledig-
het (om lag 2 %), omtrent som gjennomsnittet for 
Møre og Romsdal. 

Bedriftenes omsetning 

Figur 3 viser bedriftenes totale omsetning i Vanylven 
og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. For å gjøre 
dataene 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 Vanylven for 760 millioner kroner. Om-
setningen har økt med 41 % frem til 2012, hvilket er 
betydelig svakere enn for fylket som helhet. Vanyl-
ven har imidlertid en relativt positiv utvikling i årene 
fra 2010 til 2012.  
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Figur 1: Indeksert sysselsettingsutvikling i Vanylven og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Sysselsetting etter 
arbeidssted. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

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

 

 

Figur 4: Andel bedrifter som går med overskudd i Vanylven og Møre og Romsdal i perioden 2000-12. Prosent. 

 

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 Vanylven 
og Møre og Romsdal. I løpet av perioden har ande-
len bedrifter som går med overskudd i Vanylven 
ligget lavere enn fylkesgjennomsnittet, men i 2012 er 
andelen bedrifter med overskudd høyere i Vanylven. 

4.4.2  Kommunens utviklingsevne 

Utviklingsevnen til kommunen er styrket som et re-
sultat av omstillingsarbeidet. Før omstillingsarbeidet 
tok til i 2004 var kommunens funksjon på feltet be-

grenset til forvaltningen av det kommunale nærings-
fondet, og det var i stor grad ordføreren som hånd-
terte utviklingsfunksjonen. I løpet av de senere åre-
ne har kommunen fått betydelig økte budsjetter til 
næringsutvikling, både i form av omstillingsmidler, 
men også i form av RDA-midler og midlene tilknyttet 
hoppid.no. De ansvarlige på politisk (primært for-
mannskapet) og administrativt (rådmann og stab) 
nivå i kommunen har beskjeftiget seg med proble-
matikken og gjennom omstillingsprogrammets utvik-
ling opparbeidet seg en kompetanse på feltet. Den 
fremste kompetansen må imidlertid antas å finnes i 
Vanylven Utvikling. Kommunen er mer profesjonell i 
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sin næringsutviklingsaktivitet i 2013 enn før imple-
menteringen av omstillingsprogrammet.  

4.4.3  Næringslivets utviklingsevne 

Næringslivet i Vanylven er bygd ned de senere årene 
ved at flere store industribedrifter er avviklet eller 
har nedbemannet. Næringslivet i kommunen frem-
står dermed mindre robust i 2013 enn det gjorde for 
noen år siden. Næringsgrunnlaget i Vanylven er 
skjørt i 2013, akkurat som det var i 2007 og i 2004. 

En rekke bedrifter har vært involvert i omstillingsak-
tiviteter i noe utstrekning, blant annet i SMB-utvikl-
ing, uten at dette har medført økt bemanning og 
omsetning i særlig mange bedrifter. Informanter på-
peker imidlertid at omstillingsprogrammet kan ha 
hatt en positiv effekt når det gjelder å bevisstgjøre 
bedrifter om muligheter og utfordringer i utviklingen 
av egen bedrift. De bedriftsrettede prosjektene kan 
ha bidratt til å styrke bedrifters refleksjon om egen 
virksomhet, selv om de store sysselsettingseffektene 
ikke er realisert. 

 

4.5  Videreføring av organisasjonen 

Vanylven Utvikling, som kommunens næringsappa-
rat, planlegges videreført, i første omgang i to nye 
år. Kommunen ønsker å beholde den kompetansen 
som er bygd opp i selskapet. 

Kommunen vil fremdeles ha behov for å drifte det 
kommunale næringsfondet og hoppid.no, mens det 

knytter seg noe usikkerhet til hvorvidt kommunen vil 
få tilført RDA-midler i tiden fremover. Dersom kom-
munen får redusert arbeidsgiveravgift, som vil være 
svært positivt for kommunens næringsliv, vil RDA-
midlene falle bort.  

Det er også resterende midler knyttet til omstillings-
programmet å forvalte, samtidig som enkelte aktivi-
teter knyttet til omstillingsprogrammet vil fortsette 
noe tid etter avslutningen av programmet. For det 
første er om lag én million kroner av de tildelte 25 
millioner kroner ikke fordelt ved utgangen av 2013. I 
tillegg vil risikofondet på ti millioner kroner bli avvik-
let og overført fra Innovasjon Norge til Vanylven 
kommune. Midlene er planlagt plassert i en nytt 
fond som skal støtte opp under næringsutvikling i 
kommunen. Vedtektene for det nye fondet er per 
desember 2013 ikke etablert, slik at fondets spes-
ifikke innretting enda ikke er fastlagt. 

Det er imidlertid sannsynlig at selskapet i 2014 vide-
reføres i en nedskalert form. Kommunen ser for seg 
å videreføre selskapet med to årsverk, mens det er 
aktuelt å redusere kostnader på andre felt, som for 
eksempel husleie. Kommunen støtter aktivt opp om 
videreføringen av Vanylven Utvikling, og selskapet 
fremtid er primært avhengig av at det har verktøy å 
arbeide med. Omstillingsprogrammet avsluttes ved 
utgangen av 2013, men det vil fremdeles gjenstå 
midler fra programmet som skal forvaltes. Det er 
noe usikkert hva som vil skje videre med de øvrige 
oppgavene selskapet har hatt.       
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

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

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 

Som omstillingskommune og -program er Vanylven 
særegen med hensyn til historikk, utfordringer, ut-
vikling og innretting. Grunnlaget for omstillingsstatu-
sen var i vesentlig knyttet til statens salg av AS Olivin 
og den påfølgende nedbemanningen i bedriften, 
men kommunen kjennetegnes også av strukturelle 
utfordringer. Vanylven er en distriktskommune med 
relativt isolert geografisk plassering, også i forhold til 
sentra på Sunnmøre. Dette ga føringer for nærings-
grunnlaget som omstillingsprogrammet skulle stimu-
lere, og dermed også for potensialet for resultater.    

Omstillingsarbeidet startet opp allerede i 2004, hvor-
av de første fire årene med finansiering fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune og de neste seks med støt-
te hovedsakelig fra Kommunal- og regionaldeparte-
mentet. Oppskaleringen som fulgte med KRD-midl-
ene ble preget av den erfaringen kommunen hadde 
med omstillingsarbeid. De 25 millionene som ble gitt 
i tilskudd ble betraktet som «kommunens andel» av 
statens inntekter ved salget av Olivin, og følgelig til 
fri anvendelse slik kommunen ved dens valgte politi-
kere så det hensiktsmessig. Aktiviteten i programmet 
de tre første årene ble selektert og gjennomført på 
grunnlag av denne forståelsen.   

 

5.2  Vurdering av organiseringen 

Organiseringen av programmet har tatt ulike former 
i programperioden. Oxford Research mener omstill-
ingsprogrammet kan inndeles i to distinkte faser. 
Disse kan betegnes som «politikerfasen» (2007-09), 
«konsulentfasen» (2010-13). Fasene karakteriseres 
både av ulik organisering, ulikt personell i prosjekt-
ledelsen og styret, og ulik innretting av programmet, 
det vil si hvilke tiltak som ble implementert for å 
oppnå formulerte målsettinger.  

I politikerfasen hadde, som det fremgår av benev-
nelsen, politikerne sterk inngripen med programmet 
og var involvert i utvelgelsen av prosjekter i pro-
grammets portefølje. Kommunen iverksatte tiltak 

uten tilstrekkelige strategiprosesser og uten plando-
kumenter og rapporteringsrutiner, i strid med fø-
ringene fra KRD, fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge. Kommunepolitikerne var tungt representert i 
omstillingsstyret, og kommunestyret som sådan var 
en sentral arena for generering av prosjektinitiativer. 
Prosjektledelsen ble håndtert av kommunalt eide 
Vanylven Vekst, som også var lokalisert på rådhuset. 
Bemanningen i omstillingsorganisasjonen hadde er-
faring fra kommunal forvaltning. I sum innebar dette 
et omstillingsarbeid som ikke var tilstrekkelig løsre-
vet fra kommunens ordinære drift. Etter evaluators 
mening ble ikke det «ekstraordinære» aspektet ved 
virkemiddelet, altså at det skal være adskilt fra kom-
munens øvrige virksomhet som en supplerende og 
tidsavgrenset ressurs, forstått og fullt ut akseptert av 
kommunen i denne perioden.  

Avviket mellom forutsetninger og føringer for et om-
stillingsprogram og måten programmet manifesterte 
seg i Vanylven ble da også så betydelig at virkemid-
delapparatet valgte å intervenere med krav om end-
ringer. Også næringslivet hadde etterlyst endringer i 
programmet, både hva angikk rollefordeling og ar-
beidsform. 

Prosessen medførte etablering av en ekstern utvik-
lingsorganisasjon, Vanylven Utvikling AS, der næ-
ringslivet kom inn på eiersiden og i sterkere grad i 
styret. Nytt styre og ny prosjektleder kom på plass, 
og det ble utarbeidet et strategidokument for den 
resterende programperioden. Kommunepolitikerne 
hadde fra dette tidspunkt ikke en funksjon i den ope-
rative delen av programmet, men mottok rapport-
eringer for behandling og godkjennelse.  

I konsulentfasen la programmet seg tett opp mot 
Innovasjon Norges retningslinjer for programmet. 
Den anbefalte PLP-metoden for prosjektstyring ble 
aktivt benyttet, inkludert organisering av aktiviteten 
i forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter og 
kjøp av prosjektledertjenester fra konsulenter for 
det enkelte prosjekt. Fra høsten 2012 gikk program-
met imidlertid bort fra denne arbeidsformen (kjøp av 
konsulenttjenester), og et nytt styre og en ny pro-
sjektleder kom på plass. Både den nye prosjektledel-
sen, styret og virkemiddelaktørene vurderte at det 
ikke var grunnlag for en programstatusvurdering 
høsten 2012, hvilket reflekterer at sentrale aktører i 
programmet nok en gang opplevde at man på et vis 
«begynte på nytt» i programmet.    
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5.3  Vurdering av måloppnåelse 

Resultatene av omstillingsprogrammet er etter eval-
uators mening høyst usikre. En vurdering av målopp-
nåelse krever tydelige og målbare målformuleringer, 
samt løpende registrering av resultater av prosjekt-
ene i omstillingsprogrammets portefølje. Begge disse 
elementene har i stor grad vært fraværende i omstil-
lingsprogrammet i Vanylven, selv om målformuler-
inger etter hvert er etablert. Hensikten med å for-
mulere mål for innsatsen er å definere hva omstil-
lingen skal resultere i. Uten gode målformuleringer 
er styring og resultatoppfølging ikke mulig.  

Omstillingsprogrammet har etter evaluators oppfat-
ning hatt mangelfulle rapporteringsrutiner. Det fin-
nes ingen fullstendig og kvalitetssikret registrering av 
sikrede og etablerte arbeidsplasser. Dermed blir det 
utfordrende å konkludere om hvorvidt den kvantifi-
serte målsetningen om antall sikrede og etablerte 
arbeidsplasser, som kan tilskrives aktiviteten i om-
stillingsprogrammet, er oppnådd.   

I tillegg gjør sammenblandingen av omstillingsmidler 
med midler fra kommunalt næringsfond, RDA og 
hoppid.no det svært utfordrende å isolere og identi-
fisere effekten av programmet. Denne typen sam-
menblanding av omstillingsmidler med andre typer 
midler synes å være unik for Vanylven.  

Omstillingsprogrammet var preget av manglende 
kontinuitet i måten det ble arbeidet på. Som nevnt 
kan det identifiseres klare faser og brudd i program-
mets innretting, der det ble arbeidet på en bestemt 
måte for å oppnå resultater av innsatsen.  

Det ble i omstillingsprogrammets tidlige fase valgt å 
arbeide med tilretteleggende prosjekter, som med 
sin innretting gjør det utfordrende å måle deres eff-
ekter. Næringsbygget Vanylvsmia, fibernettverket og 
enkelte infrastrukturutbedringer er imidlertid blant 
tiltakene som kan bokføres som resultater av om-
stillingsprogrammet.   

Usikker og mangelfull måloppnåelse skyldes etter 
evaluators mening delvis måten man valgte å innret-
te seg på i programmet. Samtidig må ikke omstil-
lingsprogrammets krevende oppgave undervurderes. 
Næringsgrunnlaget i kommunen i form av virksom-
heter med vilje til og potensial for vekst er svakt. 
Programmets forankring i næringslivet var svak fordi 
næringslivsaktørene i betydelig utstrekning ikke had-
de evne og vilje til å nyttiggjøre seg verktøyet. Det 
fantes imidlertid unntak, som benyttet risikofondet 
eller iverksatte hovedprosjekter innen satsingen 
SMB-utvikling, men disse var få. 

Kommunen har en geografisk plassering som inne-
bærer utfordringer, inkludert negativ befolkningsut-
viklingen. Utviklingen skyldes primært strukturelle 
forhold, og ikke at en hjørnestensbedrift har gått 
over ende, selv om utviklingen i Olivin innebar bort-
fall av arbeidsplasser.  

Et tydelig resultat av omstillingsprogrammet er or-
ganisasjonen Vanylven Utvikling som verktøy for 
næringsutvikling i kommunen. Noe av effekten av 
programmet kan dessuten inntreffe i tiden fremover, 
ettersom en stor andel av midlene, ikke minst fra 
risikofondet, er intakt og tilgjengelig for anvendelse 
av Vanylven Utvikling til næringsutviklingsformål. 

Det kan diskuteres om det i det hele tatt er rimelig å 
betrakte omstillingsprogrammet i Vanylven som et 
omstillingsprogram, ettersom innrettingen og gjen-
nomføringen avvikte betydelig fra normen for slike 
satsinger. Programmet hadde karakter av å være et 
«forsterket næringsfond», der fokus var på aktivitet 
mer enn på resultat. 

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 

Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i 
Vanylven som mindre vellykket. Sysselsettingen i 
kommunen har sunket med over 10 % i omstillings-
perioden 2007-12. I hvilken grad programmet har bi-
dratt til å begrense denne nedgangen er uvisst, både 
fordi effekten av et virkemiddel for næringsutvikling 
i seg selv er vanskelig å påvise og fordi det i pro-
grammet ikke er foretatt en systematisk registrering 
av resultater. Basert på de data som er innhentet om 
de tilretteleggende prosjektene i tidlig fase og de 
konsulentdrevne prosjektene i de senere årene er 
det imidlertid grunn til å anta at effekten av pro-
grammet har vært liten. Både i 2009 og i 2012 valgte 
man å gå bort fra den strategien som frem til da var 
benyttet basert på en vurdering om at lite var opp-
nådd.  

Det kan stilles spørsmål ved om det er effektiv virke-
middelbruk når et så stort beløp som 25 millioner 
kroner tildeles og anvendes i en kommune med 
såpass dårlige forutsetningene som det Vanylven 
hadde. Forutsetningene var dårlige både når det 
gjelder potensial for å utvikle det eksisterende næ-
ringslivet og den kompetansen som fantes for å 
gjennomføre komplekse omstillingsprosesser. Kom-
muner av samme størrelse og med lignende forut-
setninger har gjennomført omstillingsprogrammer 
med langt mindre midler og bedre resultat.   
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Innovasjon Norge og fylkeskommunen har fulgt pro-
grammet tett, både i styret og i form av årlige pro-
gramstatusvurderinger. Imidlertid har programmet i 
liten grad lyktes med å utnytte virkemiddelaktørene 
som rådgivere. Omstillingsprogrammet ble oppfattet 
som isolert og lite villig til å ta imot råd utenfra. For 
eksempel deltok Vanylven ikke på den årlige Omstil-
lingskonferansen, som er en sentral møteplass for 
omstillingsprogrammer, der de fleste omstillingspro-
grammer deltar.  

Virkemiddelaktørene skal gi omstillingsprogrammer 
handlingsrom til å finne sin egen form og samtidig 
overse at føringer og rammer overholdes i tilstrekke-
lig grad. Denne balansegangen kan være utfordren-
de. For Vanylvens del synes det, ved avslutningen av 
programmet, klart at virkemiddelaktørene burde 
vært tydeligere i sin oppfølging. I særlig grad er det 
uheldig at et adekvat system for resultatrapportering 
ikke foreligger, etter evaluators mening. De mangel-
fulle rapporteringsrutinene ble påpekt gjentatte 
ganger fra virkemiddelapparatets side, uten at dette 
medførte etablering av slike rutiner. Det kan derfor 
reises tvil om programmets evne til å etablere og 
anvende adekvate styringssystemer.  

Noe av utfordringen kan kanskje forklares ved en 
komplisert finansieringsstruktur, der ulike typer mid-
ler (omstillingsmidler, RDA-midler, næringsfond, 
«risikolån», hoppid.no-midler, etc.) ikke ble holdt ad-
skilt. En lærdom av dette er at styring og rapporte-
ring kompliseres ved sammenblanding av midler fra 
ulike kilder og med ulike føringer. Samtidig kan det 
være hensiktsmessig å koordinere midler fra ulike 
kilder for å få økt tyngde innen et valgt satsingsom-
råde, så lenge dette ikke bryter med føringer for 
midlene.  
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