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Forord 

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Askvoll, som ble gjennomført 
i perioden 2010-16. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets 
organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for andre omstil-
lingsprogrammer.  

Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og senioranalytiker Tor 
Borgar Hansen. Rune Fromreide har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. 
Evaluator har i tillegg fått god hjelp av programleder Britt Hansen og ordfører/styringsgruppeleder 
Frida Melvær. Vi takker for oppdraget og for godt samarbeid. 

 

Kristiansand, 6. juli 2017 

 

André Flatnes 
Prosjektleder 
Oxford Research AS 
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1. Sammendrag 

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Askvoll, som ble gjennomført 
i perioden 2010-16. Formålet med evalueringen er å vurdere gjennomføringen og resultater av satsing-
en, samt bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.  

Bakgrunn 

Askvoll kommune fikk omstillingsstatus i 2010 på bakgrunn av kraftig nedgang i befolkningstall (i 
underkant av ti prosent fra 2000 til 2010) og sysselsetting. Særlig hadde befolkningsutviklingen vært 
negativ i aldersgruppen 20-40 år. Tall for sysselsatte etter arbeidssted ble redusert fra 1245 i år 2000 
til 1157 i 2010. Store deler av kommunen hadde en perifer plassering i forhold til større arbeidsmark-
eder, og kommunen var lite integrert i en regional bo- og arbeidsmarkedsregion. 

Rammer, forankring og organisering 

Omstillingsprogrammet disponerte et budsjett på om lag 14,6 millioner kroner, hvorav om lag 11 
millioner kroner (75 prosent) tilført fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, om lag 3,2 millioner kroner 
(22 prosent) fra Askvoll kommune og om lag 420 000,- kroner (3 prosent) fra næringslivet i kommu-
nen. Omstillingsprogrammet har dessuten disponert kommunens næringsfond i omstillingsperioden, 
og har bevilget midler fra fondet i størrelsesorden 5,8 millioner kroner. 

Programmets forankring var god i enkelte deler av næringslivet, mens den var svak i andre deler. 
Utfordringen med å engasjere næringslivet fulgte programmet gjennom hele virkeperioden. Nærings-
livet som helhet tok ikke eierskap til omstillingsprogrammet. Programmet var formelt forankret på 
politisk og administrativt nivå i kommunen, men forble en enhet på utsiden av kommuneorganisasjo-
nen gjennom omstillingsperioden. 

Oxford Research mener organiseringen av programmet i hovedsak var god. Programledelsen er utført 
på en god måte, med relevant og komplementær kompetanse i organisasjonen. Programledelsen kunne 
med fordel ha vært mer synlig og proaktiv i mobiliseringen av næringslivet. Styringsgruppen har i all 
hovedsak fungert etter intensjonen, og har utført oppgaven på en god og stadig bedre måte.  

Hovedmål og strategier, resultater og videreføring 

Omstillingsprogrammet hadde to programområder med tilhørende innsatsområder, målsettinger og 
måltall. Programområdene var arbeidsplassvekst og tilflytting, med målsettinger om 30 nye arbeids-
plasser og tilflytting av 60 personer innen 2016.  

Antall arbeidsplasser i kommunen er redusert med 43 (3,7 %) i omstillingsperioden, hvilket blant annet 
har sammenheng med effektivisering i primærnæringene. Evalueringen er imidlertid primært opptatt 
av effekten av omstillingsprogrammet, og ikke av brutto endring i antall arbeidsplasser i kommunen. 
Målsettingen om å bidra til 30 nye arbeidsplasser er nådd, og utviklingsaktiviteten har i tillegg bidratt 
til å sikre en rekke eksisterende arbeidsplasser i kommunen.   
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Folketallet er økt med 66 personer i omstillingsperioden. Det er svært utfordrende å påvise årsakss-
ammenhengen mellom aktivitetene i omstillingsprogrammet og utviklingen i befolkningstallet, men 
Oxford Research mener programmets samlede aktivitet innen innsatsområdet Tilflytting er relevant 
og egnet til å bidra positivt til måloppnåelsen.  

Omstillingsprogrammer skal bidra til en robust næringsstruktur. Askvoll har en relativt robust næ-
ringsstruktur i form av en differensiert bedriftssammensetning. Kommunens næringsliv er ikke utpre-
get sårbart, ettersom det ikke er avhengig av en hjørnesteinsbedrift eller har en særlig tyngde innen én 
eller et fåtall næringssegmenter. I tillegg har flere bedrifter styrket sin overlevelsesevne og konkurran-
sekraft gjennom kompetansetilførsel og utviklingsprosjekter støttet av programmet.  

Omstillingsprogrammer skal også bidra til å styrke utviklingskompetansen i næringslivet og i kommu-
neorganisasjonen. For næringslivets del er utviklingskompetansen styrket gjennom opplæring i PLP-
metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av utviklingsprosjekter. Utviklingskompetansen i 
kommuneorganisasjonen synes i mindre grad å ha styrket seg, til tross for gjennomføring av Nærings-
vennlig kommune og oppfølgende tiltak. Kommunen har styrket seg som serviceorganisasjon overfor 
næringslivet, men den konkrete utviklingsaktiviteten er nå marginal i kommuneorganisasjonen etter-
som aktiviteten er delegert til og håndteres av HAFS Utvikling. Denne utviklingsorganisasjonen har 
en annen tilnærming til næringsutvikling enn omstillingsprogrammet hadde, og kompetansen fra pro-
grammet blir dermed ikke videreført.    

Læring 

Omstillingsprogrammet lyktes ikke med å få en god forankring i næringslivet som helhet. En lærdom 
fra programmet er at det er nødvendig å arbeide proaktivt og oppsøkende for å involvere næringslivet 
i omstillingsaktiviteten. Felles dialogmøter med næringslivet gir ikke rom for å diskutere enkeltbedrif-
ters behov, og det bør derfor også gjennomføres én-til-én møter med bedrifter. Slike møter gir også 
muligheter for å tilpasse bedriftens behov og omstillingsprogrammets tilbud, hvilket tilrettelegger for 
en omforent forståelse av hvordan næringslivet og omstillingsprogrammet kan samhandle.  

Innen programområdet arbeidsplassvekst er det støttet opp om en rekke bedrifter, som på ulike måter 
er tilført økonomiske og kompetansemessige ressurser for å styrke egen forretningsmodell. Program-
met lyktes med å omsette ressursene i bedriftsprosjekter. Et sentralt spørsmål er om en bedre inngri-
pen med næringslivet kunne styrket tilfanget av søknader og utviklingsidéer, og dermed tilrettelagt for 
enda bedre resultater. Oxford Research mener det er ønskelig at ikke bare programledelsen, men også 
medlemmene av styringsgruppen, inntar rollen som ambassadører for programmet ut mot kommu-
nens befolkning og næringsliv. Styringsgruppen synes ikke å ha tatt en slik fremoverlent og utadvendt 
rolle, men var i stedet mer reaktiv og saksbehandlende.     

Omstillingsprogrammet utarbeidet ikke en konsekvensanalyse i avklaringsfasen, og omstillingsplanen 
ble først utarbeidet i gjennomføringsfasen. En lærdom fra programmet er at det er viktig å gjøre ting 
i riktig rekkefølge, inkludert å gjennomføre avklaringsfasen og strategi- og forankringsfasen før iverk-
settelsen av aktiviteter. Dette bidrar til strategisk gjennomføring og en tydelig innretting av program-
met. Samtidig må det sies at omstillingsprogrammet i Askvoll var preget av kontinuitet i den strategiske 
innrettingen, med arbeidsplassvekst og økt tilflytting som programområder gjennom hele perioden.  
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2. Evalueringens formål og metode 

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

2.1 EVALUERINGENS FORMÅL 

Alle omstillingsområder gjennomfører en evaluering 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 nasjonalt kompetansesen-
ter for lokalt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Gjennom systematisering av resultater og erfa-
ringer vil evalueringen gi innspill til fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen 
og gi Innovasjon Norge kunnskap som kan anvendes i andre omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problemstillinger som er spesifisert i Innovasjon Norges 
kravspesifikasjon knyttet til «sluttevaluering av omstillingsprogram». 

2.2 EVALUERINGSMETODE 

Dokumentgjennomgang, survey og intervjuer er benyttet som metode for datainnhenting.  

2.2.1 Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra omstillingsprogrammet ved oppstart av arbeidet, og har i 
tillegg mottatt dokumenter fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og Innovasjon Norge. Følgende 
dokumenter er gjennomgått av evaluator: 

• Strategisk utviklingsanalyse (2009) 

• Omstillingsplan (2012) og rullert omstillingsplan (2014) 

• Årlige handlingsplaner 2012-16 

• Årlige saksfremlegg fra Sogn og Fjordane fylkeskommune 2011-16 

• Avtale mellom Sogn og Fjordane fylkeskommune og Askvoll kommune (2011) 

• Årlige programstatusvurderinger 2012-15 

• Årsrapporter fra programmet 2013-15 

• Prosjektplaner og sluttrapporter fra ulike forstudier og forprosjekter 

• Statusrapporter og referater fra styremøter 

• Sluttrapport fra omstillingsprogrammet (2017, utkast) 

2.2.2 Spørreundersøkelse til bedrifter 

Det ble gjennomført en survey til bedrifter som har mottatt tilsagn fra omstillingsprogrammet. Un-
dersøkelsen ble sendt til 36 virksomheter, hvorav 29 responderte (én besvarelse var ufullstendig). Det-
te gir en svarprosent på 81, hvilket vurderes som en svært god svarprosent for spørreundersøkelsen.  
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2.2.3 Intervjuer 

Evaluator innhentet i tillegg data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører. Totalt ble det gjennomført 
16 intervjuer. Informantene fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

Navn Institusjon og rolle 

Britt Hansen Omstillingsprogrammet i Askvoll - Programleder 

Anne Hopland Omstillingsprogrammet i Askvoll - Programmedarbeider 

Frida Melvær Askvoll kommune - Ordfører, leder av styringsgruppen (fra 2011) 

Aud Kari Steinsland Askvoll kommune - Ordfører, leder av styringsgruppen (til 2011)  

Håkon Loftheim Askvoll kommune - Rådmann, observatør i styringsgruppen 

Tone Oddekalv Askvoll Sjøbuer - Styringsgruppemedlem, næringslivsrepresentant 

Svein Eivind Solheim VårSol Eigedom - Styringsgruppemedlem, næringslivsrepresentant 

Bjørn Arne Mjåseth Askvoll kommune - Styringsgruppemedlem, kommunestyrerepresentant 

Anne-Britt Ruderaas Maximite AS - Delprosjektleder  

Kjetil Myrland PWC - Delprosjektleder 

Merete Svensen Hjerteblad Bedriftsutvikling - Delprosjektleder 

Terje Bjaanes AutoMarin AS - Næringslivsrepresentant 

Roy Sævik Norsk Bergsikring AS - Næringslivsrepresentant 

Anders Lien  HAFS Utvikling AS - Daglig leder 

Audhild Botnen Schaathun Sogn og Fjordane FK - Observatør i styringsgruppen 

Rune Fromreide Innovasjon Norge - Observatør i styringsgruppen 
Kilde: Oxford Research AS 

 

2.3 RAPPORTENS OPPBYGGING  

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). Informasjonen som presenteres i disse er inn-
hentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over. Budskapet fra 
intervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de utsagn 
som ble gitt. I kapittel 3 beskrives programmets gjennomføring, organisasjon, budsjett og forankring. 
I kapittel 4 beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og innretting, 
porteføljen av prosjekter, måloppnåelse og kommunens og næringslivets utviklingsevne. Kapittel 5 
inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogrammets organisering og måloppnåelse, samt vik-
tige lærdommer fra programmet.  
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3. Programmets organisering og forankring 

I dette kapittelet beskrives omstillingsprogrammets gjennomføring, organisasjon, budsjett og forank-
ring.  

3.1 GJENNOMFØRINGEN AV PROGRAMMET 

Askvoll kommune sendte søknad om omstillingsstatus til Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2008. 
Bakgrunnen var en jevn nedgang i befolkning og arbeidsplasser over flere år, samtidig som den sentrale 
bedriften Klausen Mekaniske AS avviklet driften og Helle Fabrikker AS nedbemannet. Dette ledet til 
diskusjoner på administrativt og politisk nivå om mulige tiltak, og det ble tatt initiativ til å søke om 
omstillingsstatus. Parallelt med denne utviklingen var kommuneøkonomien utfordrende, og kommu-
nen opplevde negativ medieomtale.  

Fylkeskommunen ønsket at kommunen skulle gjennomføre en strategisk utviklingsanalyse, for å un-
dersøke om grunnlaget for et omstillingsprogram var tilstede. Den strategiske utviklingsanalysen ble 
utarbeidet av PwC og forelå i oktober 2009. Analysen klargjorde behov, fortrinn og potensial for 
utvikling i kommunen. Avtale om etablering og gjennomføring av et omstillingsprogram ble inngått 
mellom Askvoll kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2010.  

Programmet hadde en treg start, med svak fremdrift fra søknad ble sendt i 2008 til programleder ble 
ansatt i 2011. Særlig ble 2010 et krevende år for programmet. Programledelsen ble i begynnelsen hånd-
tert av kommuneorganisasjonen, og en viktig årsak til manglende fremdrift var utfordringer på perso-
nellsiden i kommunen. Kommunen hadde en næringsrådgiver som sluttet i stillingen i 2010, og kom-
munen fikk også ny rådmann dette året. Det var i tillegg mangelfull oppfølging av programmet fra 
politisk nivå i kommunen, og næringslivet brukte noe tid på å organisere seg i en næringsforening, 
som fylkeskommunen hadde stilt krav om for å innvilge omstillingsstatus.   

Fra virkemiddelaktørenes side ble det i denne perioden stilt spørsmål ved gjennomføringsevnen til 
kommunen, og den manglende fremdriften ble åpent kritisert av fylkeskommunen gjennom media. 
Programleder ble tilsatt i april 2011, hvilket tilrettela for større aktivitet og fremdrift. Det første året 
etter ansettelse av programleder var det et betydelig fokus på å komme i gang med aktiviteter i pro-
grammet, mens utarbeidelse av strategidokumenter ble nedprioritert. Strategiarbeidet som resulterte i 
omstillingsplanen ble gjennomført først høsten 2012. 

3.2 PROGRAMMETS ORGANISASJON 

Programmet ble organisert som et prosjekt i kommunen, med kommunen som prosjekteier, og med 
en nyopprettet næringsforening som oppnevnte flertallet av medlemmene i styringsgruppen. Samtidig 
ble det fra deler av næringslivet fremsatt ønsker om å plassere programmet i næringsforeningen Ask-
voll Næringsutvikling AS (ANU), som ble etablert i november 2010 i forbindelse med oppstarten av 
programmet.   
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3.2.1 Programledelse 

Det var kontinuitet i bemanningen av posisjonen som programleder gjennom programperioden, med 
samme person i denne stillingen. Administrasjonen besto i tillegg av en programmedarbeider, i full 
stilling i et engasjement i perioden fra april 2012 og ut 2015. Ut over dette ble det innleid prosjektledere 
til flere av de gjennomførte prosjektene. De to personene i administrasjonen hadde relevant kompe-
tanse og erfaring med utviklingsarbeid, og utfylte hverandre på en god måte. Informanter med bak-
grunn fra styringsgruppen omtaler saksforberedelsen til styringsgruppemøter som meget god. Pro-
gramledelsen gis for øvrig i hovedsak gode skussmål av informantene, samtidig som det fremholdes 
at den med fordel kunne vært mer synlig og proaktiv i mobiliseringen av næringslivet. Programmet 
manglet en kommunikasjonsplan, og burde hatt mer oppsøkende virksomhet for å styrke inngripenen 
med næringslivet. 

Programledelsen var i den første perioden lokalisert på rådhuset i Askvoll, men ble etter hvert plassert 
i et annet lokale i Askvoll sentrum. Flyttingen hadde delvis sin forklaring i at kontorene på rådhuset 
skulle anvendes til andre formål, men det var også et ønske om å synliggjøre programmet som en 
selvstendig enhet som var uavhengig av kommunen. Reelt sett medførte flyttingen at programorgani-
sasjonen ble noe isolert, og den ga dessuten liten effekt i form av økt synlighet. I august 2015 ble 
omstillingsprogrammets leder og programmedarbeider ansatt i det nyetablerte utviklingsselskapet 
HAFS Utvikling AS, med kontor i Dale i Fjaler kommune. HAFS Utvikling AS eies av Lutelandet 
Utvikling AS, som igjen eies av Sogn og Fjordane fylkeskommune og de fire kommunene i HAFS-
regionen.  

3.2.2 Styringsgruppe 

Styringsgruppen besto av fem medlemmer gjennom hele programperioden, hvorav tre fra næringslivet 
og to fra kommunen. Ordfører hadde posisjonen som leder av styringsgruppen gjennom hele period-
en. Rådmannen var medlem av styringsgruppen det første året av programperioden, og deretter ob-
servatør. Fra dette tidspunktet hadde styringsgruppen to medlemmer fra politisk nivå i kommunen. 
Det var utskiftninger i posisjonene som ordfører (2011) og rådmann (2013) underveis i programpe-
rioden. Det var kontinuitet på personellsiden når det gjelder observatørene fra Innovasjon Norge og 
fylkeskommunen. Styringsgruppen hadde en møtefrekvens på om lag seks ordinære møter årlig. 

Informanter fremholder at styringsgruppen i det store og hele fungerte bra, samtidig som deltakelsen 
fra næringslivet i styringsgruppen varierte noe underveis i programperioden. Styringsgruppen rappor-
teres å ha fungert godt i saksbehandlingen av innkomne søknader, samtidig som den var noe passiv i 
oppgaven med å fremheve og synliggjøre programmet overfor næringslivet som helhet. Informanter 
beskriver styringsgruppen som noe programlederstyrt, og uten en klar strategisk posisjon i program-
met. Styremøtene beskrives som gode, og stadig bedre utover i perioden.  

Innovasjon Norge og fylkeskommunen beskrives av informantene som gode støttespillere for pro-
grammet. Observatørene fra disse institusjonene fungerte godt i styringsgruppen, og bidro som ob-
jektive og nøytrale rådgivere med erfaring fra andre omstillingsprogrammer.      
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Gjennomføringen av programmet har fulgt vedtatte strategiplaner, og det har vært stor kontinuitet i 
disse. Styringsgruppen og programledelsen gjennomførte årlige programstatusvurderinger (fem gang-
er) og styreseminarer (fire ganger) som del av det strategiske arbeidet. I disse prosessene ble foregå-
ende års aktiviteter og fremdrift vurdert, det ble innhentet kunnskap om resultatoppnåelse og inngri-
pen med omgivelsene, og det ble foretatt beslutninger knyttet til kommende års handlingsplan. Det 
har i tillegg vært dialogmøter med næringslivet og kommunens befolkning. Denne strukturen av mø-
teplasser for strategiarbeid medførte i løpet av programperioden en bevisstgjøring og profesjonalise-
ring av arbeidet i styringsgruppen, i henhold til informanter. I styreseminarene i 2011 og 2014 deltok 
deler av styret i ANU, med formål å styrke samarbeidet og forankringen av omstillingsprogrammet i 
næringsforeningen. 

3.2.3 Styringsdokumenter 

«Utviklingsplan for Askvoll 2013-2016» er navnet på omstillingsplanen og er det overordnede sty-
ringsverktøyet for omstillingsarbeidet i Askvoll kommune. Omstillingsplanen ble først utarbeidet i 
november 2012, og ble rullert i november 2014. Omstillingsplanen bygger på Strategisk utviklingsana-
lyse (2009). Det ble utarbeidet handlingsplan hvert år fra 2011 til 2016. Handlingsplanene for 2011 og 
2012 tok utgangspunkt i den strategiske utviklingsanalysen, mens handlingsplanene i perioden 2013-
16 tok utgangspunkt i omstillingsplanen.  

3.3 BUDSJETT 

Programmet er finansiert av Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askvoll kommune og næringslivet i 
Askvoll. I løpet av perioden 2011-16 disponerte omstillingsprogrammet et budsjett på om lag 14,6 
millioner kroner. Av det totale budsjettet var om lag 11 millioner kroner (75 prosent) tilført fra Sogn 
og Fjordane fylkeskommune, om lag 3,2 millioner kroner (22 prosent) fra Askvoll kommune og om 
lag 420 000,- kroner (3 prosent) fra næringslivet i kommunen. Avtalen mellom Askvoll kommune og 
Sogn og Fjordane fylkeskommune sier at kommunens egenandel skulle utgjøre minst 25 % av pro-
grammets budsjett. Tabellen under viser programmets finansieringskilder og beløp i perioden 2011-
16. 

Tabell 2: Inntekter. Finansieringskilder og beløp. 

 Sogn og Fjordane  
fylkeskommune 

Askvoll kommune Næringsliv Totalt 

2011 1 090 000 375 000 35 000 1 500 000 

2012 2 350 000 725 000 17 624 3 092 624 

2013 1 560 000 430 000 65 710 2 055 710 

2014 2 172 000 550 000 150 000 2 872 000 

2015 2 040 000 580 000 100 000 2 720 000 

2016 1 800 000 550 000 50 000 2 400 000 

Totalt 11 012 000 3 210 000 418 334 14 640 334 
Kilde: Sogn og Fjordane fylkeskommune 
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I tillegg mottok programmet noe midler fra fylkeskommunen i forkant av den reelle oppstarten i 2011, 
på totalt 290 000,- kroner. Omstillingsprogrammet har dermed mottatt totalt 11,3 millioner kroner fra 
Sogn og Fjordane fylkeskommune.  

Programmet har også mottatt medfinansiering fra Innovasjon Norge i forbindelse med anvendelse av 
konseptene SMB-utvikling, Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen, Næringsvennlig 
kommune og Omdømmebygging. Omstillingsprogrammet har dessuten disponert kommunens næ-
ringsfond i omstillingsperioden, og har bevilget midler fra fondet i størrelsesorden 5,8 millioner kro-
ner. Sogn og Fjordane fylkeskommunen krever at omstillingsprogrammer i fylket koordinerer omstil-
lingsarbeidet og tilsagn fra det kommunale næringsfondet.  

3.4 PROGRAMMETS FORANKRING 

3.4.1 Næringslivet 

Forankringen i næringslivet rapporteres av informanter å være delt. Forankringen var god i enkelte 
deler av næringslivet, mens den var svak i andre deler. Utfordringen med å engasjere næringslivet fulgte 
programmet gjennom hele virkeperioden, og omstillingsorganisasjonen måtte selv ta rollen som pro-
sjektleder for de fleste næringsrettede aktivitetene i programmet. Næringslivet som helhet tok ikke 
eierskap til omstillingsprogrammet. 

Fra oppstarten av omstillingsprogrammet var det en forventning i deler av næringslivet om at omstil-
lingsmidler ville bli tildelt bedriftene i kommunen, uten føringer for hvordan disse skulle anvendes. 
Det var også et ønske eller en forventning om at omstillingsarbeidet skulle ivaretas av næringsfore-
ningen ANU. Begge disse forventningene var urealistiske og ikke i samsvar med retningslinjene for 
gjennomføring av omstillingsprogrammer. Det var dermed en mangelfull forståelse i deler av nærings-
livet for hva et omstillingsprogram er, og også manglende aksept for arbeidsmetodikken, inkludert 
bruk av konsulenter.  

Manglende oppfylling av forventninger, samt en manglende oppslutning om arbeidsformen i pro-
grammet, medførte at deler av næringslivet sto utenfor omstillingsprogrammet gjennom hele perio-
den, til tross for flere forsøk fra programmets side på å nå ut til større deler av næringslivet. Den 
vedvarende spenningen mellom programmet og dette næringssegmentet bidro også til at det var en 
del støy rundt programmet. Den manglende forankringen i deler av næringslivet preget gjennomfø-
ringen av programmet, og det ble i siste halvdel av programmet bestemt i styringsgruppen at man 
skulle konsentrere seg om den delen av næringslivet som ønsket å delta, og ikke anvende ytterligere 
ressurser på å forsøke å mobilisere det øvrige næringslivet.  

ANU fungerte ikke som en informasjons- og mobiliseringskanal mot næringslivet, og tok ikke rollen 
som en aktiv medspiller for programmet. ANU som organisasjon hadde lav aktivitet i programperio-
den. Formelt var de tre næringslivsrepresentantene i styringsgruppen til omstillingsprogrammet utpekt 
av ANU, men de var i begrenset grad kontaktpunkter mellom næringsliv og omstillingsprogram.  
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I løpet av programperioden hadde programmet inngripen med et relativt stort antall bedrifter, som 
tilsagnsmottakere, deltakere i SMB-utvikling eller kompetanseprogrammet for handels- og servicen-
æringen, og på andre måter. En del bedrifter mottok flere tilsagn og deltok i ulike satsinger, og mottok 
støtte på ulike måter og i ulike faser av sine utviklingsprosjekter. Programmets forankring har vært 
god i de bedriftene som er støttet av programmet og som har gjennomført utviklingsaktiviteter internt 
i bedriften. 

3.4.2 Administrativt og politisk nivå i kommunen 

Programmet var forankret i kommuneorganisasjonen gjennom ordførerens rolle som leder av sty-
ringsgruppen og rådmannens rolle som medlem og senere (fra 2011) observatør i styringsgruppen. I 
tillegg ble det valgt ett medlem til styringsgruppen fra kommunestyret, fra det tidspunktet rådmannen 
gikk fra å være medlem til å bli observatør. Handlingsplaner og omstillingsplaner er dessuten godkjent 
av kommunestyret gjennom vedtak. Informanter fremholder at omstillingsprogrammet til tross for 
den formelle forankringen ikke var godt integrert i kommunen, og forble en enhet på utsiden av kom-
muneorganisasjonen gjennom omstillingsperioden.  
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4.  Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og inn-
retting, porteføljen av prosjekter, måloppnåelse og kommunens og faktisk utvikling i befolkning og 
arbeidsplasser, og næringslivets utviklingsevne.  

4.1 BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET 

Askvoll kommune fikk omstillingsstatus i 2010 på bakgrunn av kraftig nedgang i befolkningstall (i 
underkant av ti prosent fra 2000 til 2010) og sysselsetting. Særlig hadde befolkningsutviklingen vært 
negativ i aldersgruppen 20–40 år. Tall for sysselsatte etter arbeidssted ble redusert fra 1245 i år 2000 
til 1157 i 2010. Kommunen hadde en variert næringsstruktur der primærnæringene, industri, handel 
og servicenæringene er de viktigste i antall sysselsatte. Askvoll kommune var den største arbeidsgive-
ren. Store deler av kommunen hadde en perifer plassering i forhold til større arbeidsmarkeder, og 
kommunen var lite integrert i en regional bo- og arbeidsmarkedsregion.  

4.2 MÅLSTRUKTUR 

Målstrukturen for omstillingsprogrammet fremgår av omstillingsplanen (Utviklingsplan for Askvoll 
2013-16), som ble vedtatt av styringsgruppen i november 2012, og rullert i november 2014. Den rul-
lerte omstillingsplanen inneholdt ingen vesentlige endringer fra den foregående omstillingsplanen, og 
det har dermed vært betydelig kontinuitet i målstrukturen gjennom hele omstillingsperioden. Omstil-
lingsprogrammet hadde to programområder med tilhørende innsatsområder, målsettinger og måltall 
for perioden 2013-16. Målstrukturen fremgår av tabellen under. 
 
Tabell 3: Målstruktur for omstillingsprogrammet 2013-16 

Programområde Målsetting Innsatsområder 

Arbeidsplassvekst Etablering av 30 nye arbeids-
plasser innen 2016 

• Vekst i eksisterende bedrifter 

• Vekst i sjømatnæringene 

• Vekst i besøksnæringene 

• Gründersatsing 

• Utvikle/styrke næringsklynger/nettverk  
 

Tilflytting Tilflytting av 60 personer in-
nen 2016 

• Profilering og omdømmebygging 

• Tilrettelegging for bosetting 

• Tilflyttingsprosjekt 
 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Askvoll 

 
Omstillingsprogrammet skulle særlig arbeide for å øke antall innbyggere mellom 20 og 40 år, for å 
bidra til å stabilisere folketallet på over 3000. 
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4.2.1 Revidert målstruktur 

I et styreseminar høsten 2012 ble det presisert et behov for en mer spisset satsing og mer involvering 
av næringslivet. Det samme behovet gjaldt ved utgangen av 2014. Handlingsplanen for 2012 inneholdt 
et tredje innsatsområde kalt «Askvoll og regionen», som omhandlet kommunikasjon og samferdsel. 
Om lag ti prosent av programmidlene skulle allokeres til dette innsatsområdet, men reelt var det lite 
aktivitet innen innsatsområdet, som etter hvert ble fjernet fra målstrukturen. Innsatsområdet var fo-
reslått i den strategiske utviklingsanalysen.  

Programmets målstruktur ble spisset underveis i programperioden, og antall programområder ble re-
dusert fra tre til to. Mot slutten av programperioden ble om lag to tredjedeler av budsjettet benyttet 
til arbeidsplassutvikling og én tredjedel til tilflytting.  

4.2.2 Programstatusvurderinger 

Det er gjennomført programstatusvurderinger årlig i perioden fra 2011 til 2015. Programstatusvurde-
ringen i 2015 anbefalte blant annet å vurdere å styrke innsatsen innen arbeidsplassvekst på bekostning 
av arbeidet med tilflytting, den anbefalte å utarbeide en presentasjon der arbeidsplassutviklingen og 
programmets bidrag til denne blir synliggjort, og den anbefalte å vurdere mulige tiltak for å aktivisere 
Askvoll Næringsutvikling. Også i 2013 ble det blant annet anbefalt å engasjere næringslivet i større 
grad, samt å følge opp og ha oppmerksomhet om fremdrift og resultatoppnåelse. I 2012 ble det særlig 
lagt vekt på å spisse og konkretisere omstillingsplanen og handlingsplanen, inkludert innsatsområder 
og kvantifiserte målsettinger.  

4.3 OMSTILLINGSPROGRAMMETS INNRETTING 

Aktivitetene i omstillingsprogrammet omfattet både bedriftsrettede prosjekter, i form av blant annet 
en tilskuddsordning for næringslivet og konseptene SMB-utvikling og Kompetanseprogram for han-
dels- og servicenæringen, og tilretteleggende prosjekter særlig relatert til målsettingen om tilflytting til 
kommunen. I dette delkapittelet beskrives de mest sentrale aktiviteter og tiltak i omstillingsprogram-
met. 

Både førstelinjetjenesten og forvaltningen av det kommunale næringsfondet ble lagt til omstillingsor-
ganisasjonen. Midlene fra næringsfondet ble anvendt til tilskudd til enkeltbedrifter, mens omstillings-
midlene i hovedsak finansierte tilretteleggende prosjekter.  
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Tilskuddsordning 

Omstillingsprogrammet etablerte en søknadsbasert tilskuddsordning som del av tilbudet til næringsli-
vet og andre aktører i kommunen. I løpet av omstillingsperioden ble det gitt 123 tilsagn fra tilskudds-
ordningen, med totalt tilsagnsbeløp (reelt utbetalt) på i overkant av 7,6 millioner kroner. Antall tilsagn 
og tilsagnsbeløp per år og totalt fremgår av tabellen under. Finansieringen av ordningen kom delvis 
fra kommunens næringsfond, som ble lagt til omstillingsprogrammet, og delvis fra omstillingsmidlene. 
Av det totale utbetalte beløpet var 5,8 millioner kroner (76 prosent) hentet fra det kommunale næ-
ringsfondet og om lag 1,9 millioner kroner (24 prosent) hentet fra omstillingsmidlene.  

Tabell 4: Tilsagn fra tilskuddsordningen per år. Antall og beløp. 

År Antall tilsagn Totalt tilsagnsbeløp 

2011 28 1 211 420 

2012 21 1 645 077 

2013 15 919 000 

2014 13 725 000 

2015 22 1 515 852 

2016 24 1 606 825 

Totalt 123 7 623 174 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Askvoll 

 
Mottakerne av tilsagn var i hovedsak bedrifter som gjennomfører utviklingsprosjekter i egen virksom-
het, men det ble også gitt enkelte tilsagn til andre typer aktører, som for eksempel ANU og HAFS 
Regionråd. Tilskuddsordningen ble også benyttet til finansiering til bedrifter som deltok i SMB-utvik-
ling og bedrifter som mottok veiledning gjennom omstillingsprogrammet. Blant tilsagnsmottakerne 
var det flere gjengangere, som fikk tilsagn til ulike tiltak for å styrke egen bedrift.  

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og et supple-
ment til de ordinære virkemidlene. Omstillingsmidlene kan brukes til administrasjon av omstillingsorgan-
isasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere 
verktøy (SMB-utvikling, Næringsvennlig kommune, styreseminar) som kan gjennomføres med finansier-
ing 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, kompe-
tanseutvikling og utvikling av nettverk mellom bedrifter. 

Bedriftsrettede prosjekter: Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase (forstudie og forprosjekt), 
for å avklare potensial for hovedprosjekter. Midlene kan også gis til nyetableringer og i eksisterende be-
drifter til fysiske investeringer, ekstraordinære etableringskostnader, markedsundersøkelser, prosess- og 
produktutvikling, kompetanseheving og konsulenthjelp. 

Kilde: regionalomstilling.no 
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Tildelingen av midler ble i hovedsak foretatt etter vedtak i styringsgruppen, men enkelte mindre tilde-
linger ble foretatt av programledelsen etter fullmakt. Mens tilnærmet alle søknader ble innvilget i den 
tidlige fasen av programmet, ble det etter hvert en klarere selektering av prosjekter som ble innvilget 
støtte. Samtidig har styringsgruppen ønsket å ta en viss risiko og gi interessante utviklingsidéer en 
sjanse, med forståelse om at enkelte prosjekter ikke vil gi de resultatene som prosjektplanen skisserer. 
Totalt sett er de fleste søknader innvilget, hvilket også reflekterer at tilfanget av søknader ikke mulig-
gjorde en veldig streng selektering.  

SMB-utvikling 

SMB-utvikling er gjennomført i samarbeid med Hyllestad og Fjaler kommuner. Prosjektet hadde del-
takere fra industri, fiskeindustri, reiselivs- og servicebedrifter, samt «kunnskapsbaserte» bedrifter i opp-
byggingsfasen. Forstudie ble gjennomført i 2011 og forprosjekt i 2012, med PwC som innleid pro-
sjektleder. I forstudien ble det gjennomført intervjuer med 34 bedrifter, hvorav 25 gikk videre til for-
prosjektfasen. 19 av bedriftene i forstudien var lokalisert i Askvoll. Forprosjektet hadde en kostnad på 
1 136 000,- kroner. Tolv av bedriftene i forprosjektet var lokalisert i Askvoll, og disse uttrykte for-
ventning om en samlet vekst på 34 årsverk innen 2014. 16 bedrifter fullførte hovedprosjekt, hvorav ti 
var lokalisert i Askvoll. Dette beskrives av prosjektleder som et godt resultat, samtidig som gjennom-
føring av kun forprosjekt også er et resultat i det det innebærer kompetanseoverføring til og bevisst-
gjøring av i bedriften. I forprosjektfasen ble det arrangert to fellessamlinger for de deltakende bedrif-
tene. 

PwC har omfattende erfaring fra gjennomføring av SMB-utvikling, og beskriver gjennomføringen i 
Askvoll, Hyllestad og Fjaler som svært positiv. Mobiliseringen av bedrifter i Askvoll ble gjennomført 
av leder for omstillingsprogrammet, og resulterte i et betydelig tilfang av bedrifter, hvilket indikerer at 
tilbudet ble opplevd som interessant og relevant i næringslivet i kommunen. Utarbeidelsen av pro-
sjektplaner i forprosjektfasen og gjennomføringen av fellessamlingene var preget av god dialog mel-
lom bedriftene og konsulenten, og engasjerte bedrifter. Styringsgruppen i prosjektet fungerte godt, og 
hadde samtidig ikke behov for å ta større grep ettersom gjennomføringen gikk etter planen.  

Mange informanter fremholder imidlertid at gjennomføringen av SMB-utvikling ikke var godt nok 
tilpasset behovene i deltakende bedrifter, som alle kan betegnes som små bedrifter. Det fremholdes 
at gjennomføringen ble for rigid, og at resultatene var lite relevante for mange av deltakerbedriftene. 
Utviklingsprosessene ga derfor begrensede effekter i form av nye arbeidsplasser, men tilførte utvik-
lingskompetanse til de deltakende bedriftene.   
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Bedriftsutvikling gjennom veiledning 

Konsulentselskapet Hjerteblad bedriftsutvikling var i 2015-16 engasjert for å veilede utvalgte bedrifter, 
som omstillingsprogrammet vurderte hadde potensial for utvikling. Totalt syv bedrifter ble påkoblet 
denne tjenesten, og mottok kompetansetilførsel og tett oppfølging av konsulenten. To av bedriftene 
hadde tidligere deltatt i SMB-utvikling. Bistanden til den enkelte bedrift var organisert i et forprosjekt, 
som innebar 15 konsulenttimer, og et hovedprosjekt på inntil 200 000,- kroner, hvorav halvparten var 
egeninnsats og halvparten tilsagn fra omstillingsprogrammet.  

Fokuset i veiledningen varierte mellom bedriftene, og var avhengig av hvilke aspekter ved den enkelte 
bedriftens forretningsmodell som ble vurdert å ha forbedringspotensial. En del av veiledningen var 
relativt elementær ettersom flere bedrifter manglet erfaring med strategisk arbeid og utviklingsaktivitet.  
Veiledningen som ble gitt var skreddersydd til den enkelte bedrift, og tilbakemeldingene fra bedriftene 
viste at veiledningen ble oppfattet som relevant og nyttig. 

Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen 

En pilot av konseptet Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen ble gjennomført i 2012, 
som et samarbeid mellom omstillingsprogrammene i Askvoll og Hyllestad. Mentor AS var engasjert 
som prosjektleder. Totalt deltok 14 bedrifter, hvorav to trakk seg underveis. Bedriftene ble rekruttert 
av de to omstillingsprogrammene. Programmet hadde form av to samlinger, og individuelle oppfølg-
ing i tillegg. Innholdet inkluderte gjennomføring av kundeundersøkelser og handelsanalyser, og arbeid 
med den enkelte deltakersbedrifts forretningsmodell.  

SMB-utvikling 

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

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstillingsområdet. Det gjennomføres først en kartlegging av 
hvilke virksomheter i kommunen som har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og gjennomføringsvilje. 
Bedriftene som etter denne forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får hjelp til å utarbeide pro-
sjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen. SMB-utvikling 
er avsluttet når forprosjektet er ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstillingsprogrammet eller Innova-
sjon 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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Samlinger og nettverksarbeid for næringslivet 

I samarbeid med Hyllestad og Fjaler kommuner er det gjennomført samlinger for gründerbedrifter, 
der ulike gründerbedrifter fikk mulighet til å presentere seg og komme i kontakt med andre gründere.   
Samlingene hadde godt oppmøte, og beskrives av informanter som et vellykket tiltak.  

Besøksnæringen og sjømatnæringen var de to definerte næringene som omstillingsprogrammet valgte 
å satse på, samtidig som det også ble arbeidet med bedrifter i andre næringer. Omstillingsprogrammet 
fasiliterte et nettverkssamarbeid for reiselivsbedrifter i kommunen, men i sum rapporteres det fra pro-
grammet at aktiviteten knyttet til besøksnæringene har vært mindre enn ønsket. Aktivitetene mot sjø-
matnæringen har imidlertid vært god, med blant annet to sjømatkonferanser.  

Næringsvennlig kommune 

En forstudie innen konseptet Næringsvennlig kommune ble gjennomført i 2012, og gjentatt i 2016. 
Innleid prosjektleder var Maximite AS. Forstudien innebar en spørreundersøkelse mot befolkning og 
næringsliv. En sammenstilling av svarene viste en positiv utvikling for en rekke områder som om-
handler relasjonen mellom kommunen og næringslivet. Imidlertid er det ikke en positiv utvikling når 
det gjelder kommunens støtte til næringsutvikling, som i 2015 ble flyttet til HAFS Utvikling. Som del 
av oppfølgingen av forstudien ble det gjennomført et politikerseminar, med kompetanseheving knyttet 
til det å være en næringsvennlig kommune. I 2015 ble prosjektet Utviklingsorientert forvaltning gjen-
nomført, som en oppfølging av dette arbeidet. Innoco AS var innleid prosjektleder.  

 

 

Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen 

Sårbare omstillingsområder med små handelsbedrifter opplever ofte handelslekkasje til større sentra, og 
nedlegging av arbeidsplasser og fraflytting medfører store utfordringer for disse bedriftene. Formålet med 
programmet er å styrke deltakerbedriftenes lønnsomhet gjennom å arbeide med egen forretningsmodell 
og øke samarbeidet i regionen. 

Kilde: regionalomstilling.no 

Næringsvennlig kommune 

Gjennom verktøyet skal kommunen bli en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Nærings-
vennlig kommune er et analyse- og utviklingstilbud som hjelper kommunen å kartlegge hvor godt egne 
tjenester og service overfor næringslivet fungerer, hva som er de viktigste forbedringspunktene og hvilke 
tiltak som best kan gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner for næringslivet. Tilbudet omfatter 
både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inklusive effektmåling. Målgrupper er 
lokalt næringsliv, relevante medarbeidere i kommunen og politisk ledelse. Forstudien og forprosjektfasen 
inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune, mens gjennomføring av tiltak i hovedprosjektet er kommun-
ens ansvar. 

Kilde: regionalomstilling.no 
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Tilflytting 

Innen programområdet Tilflytting er det gjennomført en lang rekke små og store tiltak for å støtte 
opp om målsettingen om flere innbyggere i kommunen. Innsatsen omfattet til dels profilering og 
omdømmebygging og til dels målrettet rekruttering av personer i aldersgruppen 20-40 år. Innsatsen 
var omfattende, synlig og vel gjennomført, i henhold til informanter.  

Omdømmearbeidet var til dels rettet mot egne innbyggere, og til dels mot potensielle tilbakeflyttere 
og personer bosatt utenfor kommunen. Det er gjennomført en identitets- og omdømmekartlegging 
mot henholdsvis egne innbyggere og personer i nabokommunene. Informanter fremholder at kom-
munens og kommuneorganisasjonens omdømme er forbedret i løpet av omstillingsperioden, og at 
innbyggerne er mer stolte av å bo i kommunen enn hva som var tilfelle tidligere. Identitets- og om-
dømmekartleggingen viser mer positive resultater i 2016 enn i 2012, særlig for kommunens egne inn-
byggere. Flere forbinder kommunen med gründervirksomhet, og flere oppfatter at det er et godt jobb-
tilbud i kommunen eller i pendleravstand fra kommunen.   

 

Et rekrutteringsprosjekt innebar profilering og markedsføring av kommunen som bosted, blant annet 
i form av profileringsfilmer som ble vist på ferjer og flyplasser i regionen. Programmet deltok også 
rekrutterings- og karrieremesser i de store byene, og det ble arbeidet med tettstedsutvikling. En nær-
ingsavis ble utgitt to ganger per år. Omstillingsprogrammet gjennomførte flere kartlegginger og ana-
lyser knyttet til behovet for boliger og næringsbygg.  

Arbeidet med samfunnsutvikling er langsiktig og utfordrende å måle effekten av, men informanter 
fremholder at det i løpet av omstillingsperioden er blitt en større optimisme og fremtidstro blant be-
folkningen i Askvoll, og at bildet av Askvoll er mer positivt nå enn tidligere. 

4.4 FAKTISK UTVIKLING I BEFOLKNING OG ARBEIDSPLASSER 

Befolkningen i Askvoll kommune sank fra 3 379 1. januar 2001 til 3 065 i 2017, en nedgang på 314 
personer (8,5 %). I omstillingsperioden fra 2010 til 2017 økte befolkningstallet fra 2 999 til 3 065, 
hvilket er en økning på 66 personer og 2,2 %. Den årlige endringen i befolkningstallet har variert 
betydelig. Befolkningsutvikling og årlige endringer fremgår av figuren under.   

Omdømmebygging 

Målsettingen med konseptet omdømmebygging er å lære kommuner i omstilling å jobbe systematisk med 
å utvikle og opprettholde et godt omdømme. Omdømmebygging for lokalsamfunn dreier seg i stor grad 
om å utvikle og synliggjøre gode stedskvaliteter. Omdømmebygging er et konsulentledet program som 
kartlegger, dokumenterer, identifiserer kritiske suksessfaktorer, legger strategier og utarbeider konkrete 
handlingsplaner for tiltak som kan bidra til å styrke kommunens omdømme i viktige målgrupper. 

Kilde: regionalomstilling.no 
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Figur 1: Befolkningsutvikling og årlige endringer i folketallet i Askvoll. 2001-17. 

 

Figuren under viser arbeidsledighetstall i Askvoll og Sogn og Fjordane, blant personer fra 15 til 74 år, 
i perioden 2001-15. Andelen ledige i Askvoll har i hovedsak fulgt utviklingen i fylket som helhet, men 
med enkelte større, midlertidige utslag for Askvoll. Blant annet i 2009 og 2011 var ledigheten i Askvoll 
vesentlig høyere enn i fylket som helhet.   

Figur 2: Andel arbeidsledige i Askvoll og Sogn og Fjordane. 2000-15. 

 

Figuren under viser sysselsettingsutviklingen i Askvoll og Sogn og Fjordane i tidsrommet 2001-16. 
For å gjøre dataene lett å sammenligne er tallene indeksert. Indeksverdien er 100 i år 2001, og tallene 
viser hvordan sysselsettingen har utviklet seg sammenlignet med dette året. Sysselsettingstallene er 
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basert på arbeidssted (ikke bosted). I år 2001 var det 1 195 sysselsatte (arbeidsplasser) i Askvoll, mens 
det i 2016 var 1 114, en nedgang på 81 sysselsatte (6,8 %). For Sogn og Fjordane fylke har sysselset-
tingen i perioden 2001-16 økt med 2 %. I omstillingsperioden fra 2011 til 2016 sank antall arbeids-
plasser i kommunen fra 1 157 til 1 114, hvilket er en nedgang på 43 arbeidsplasser (3,7 %). 

Figur 3: Indeksert utvikling i antall arbeidsplasser, Askvoll og Sogn og Fjordane. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

4.5 RESULTATER AV OMSTILLINGSPROGRAMMET 

I spørreundersøkelsen til bedriftene støttet av omstillingsprogrammet ble det undersøkt om det aktu-
elle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 4). Dette omhandler satsing-
ens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene 
ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir gjerne le-
gitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 29 respondenter svarer fem at prosjektet ikke ville blitt 
gjennomført uten støtten fra programmet, 13 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert 
som følge av støtten, og åtte at prosjektet ville blitt gjennomført uten endringer uten støtten fra pro-
grammet. Tre respondenter svarer «vet ikke». Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som rela-
tivt høy, samtidig som det finnes en betydelig andel (28 %) bedrifter der programmets støtte ikke var 
utløsende for iverksetting av utviklingsaktiviteter. 
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Figur 4: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede resultater er realisert (figur 5). Av 
29 respondenter svarer 15 at effektene i hovedsak er realisert, mens elleve forventer at effektene inn-
treffer senere. To respondenter oppgir at de ikke forventer vesentlige effekter, mens to respondenter 
svarer «vet ikke». Resultataddisjonaliteten for prosjektene kan dermed sies å være meget god. 

Figur 5: Realisering av effekter 

 

Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike effekter for mottakers egen 
utviklingsevne og virksomhet (figur 6). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor 
grad» eller «i noen grad» ser man at effekten har vært størst for «økt kunnskap om virkemiddelappa-
ratet», «økt lønnsomhet» og «nye produkter/tjenester» (alle 19 av 28). 
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Figur 6: Resultater av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene 

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet, både for egen del og kom-
munen som helhet (figur 7). 14 av 28 respondenter mener at programmet i stor grad totalt sett var et 
godt tiltak for kommunen, åtte mener programmet i stor grad har gjort kommunen mer attraktiv som 
bosettingskommune. 13 respondenter oppgir at programmet i stor grad ga mulighet til å gjennomføre 
utviklingsarbeid som de ellers ikke ville hatt anledning til. Tolv respondenter vurderer i stor grad egen 
deltakelse i programmet som vellykket. 

Figur 7: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

Omstillingsprogrammet har delvis vært innrettet mot å støtte opp om etablerere. Av 28 respondenter 
oppgir tre at støtten fra programmet har bidratt til en bedriftsetablering (figur 8).   
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Figur 8: Bidrag til bedriftsetablering 

 

4.6 EFFEKTER I FORM AV NYE ARBEIDSPLASSER 

Av omstillingsplanen fremgår det at alle bedrifter som mottar støtte fra omstillingsprogrammet vil bli 
bedt om å rapportere årlig i tre år fra avsluttet prosjekt, om resultater i form av arbeidsplasser, kom-
petanseheving, nettverk og konkurranseevne. Omstillingsprogrammet har løpende monitorert utvik-
lingen i nye arbeidsplasser som omstillingsprogrammet har støttet opp om, og presentert disse dataene 
blant annet i årsrapportene fra programmet.  

Ved programslutt har omstillingsprogrammet registrert 106 nye arbeidsplasser i bedrifter støttet av 
programmet. Av disse er 62 knyttet til én enkelt bedrift, Norsk Bergsikring AS, mens 44 arbeidsplasser 
er fordelt på de øvrige bedriftene som omstillingsprogrammet har arbeidet med.  

Som del av spørreundersøkelsen til bedrifter som har mottatt støtte fra programmet, er det stilt spørs-
mål om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt til å 
etablere. De 28 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om totalt 18,3 nyetablerte årsverk. 
Arbeidsplassene er realisert i tolv bedrifter, mens 16 bedrifter ikke rapporterer en effekt i form av 
etablerte årsverk. Tallene fremgår av tabell 5. Dersom det stipuleres at effekten har vært lik for de 
øvrige syv bedriftene som mottok spørreundersøkelsen (Norsk Bergsikring holdt utenfor), er effekten 
i form av nyetablerte årsverk på 22,9.  

Tabell 5: Etablerte årsverk med støtte fra omstillingsprogrammet 

Kategori Antall bedrifter Totalt antall årsverk 

Ingen skapte årsverk 16 0 

0,1 til 1 skapte årsverk 7 5,3 

Mer enn 1 skapte årsverk 5 13 

Totalt 28 18,3 
Kilde: Oxford Research 

 
For bedriftsgrupperingen som gjennom spørreundersøkelsen rapporterer om 18,3 nyetablerte årsverk, 
har omstillingsprogrammet registrert 38 nyetablerte årsverk, det vil si om lag dobbelt så mange årsverk. 
De to datakildene viser omtrent det samme forholdstallet for de 44 årsverkene registrert av omstil-
lingsprogrammet og de stipulerte 22,9 arbeidsplassene registrert gjennom spørreundersøkelsen.  
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Norsk Bergsikring er på få år bygget opp som et stort firma i Askvoll. I hvilken grad de 62 arbeids-
plassene bør tilskrives programmet er et spørsmål om hvordan man teller arbeidsplasser. Omstillings-
programmet har gitt støtte til bedriften (og den relaterte, nå avviklede, bedriften Stongfjorden Vekst 
AS), som var viktig særlig i tidlig fase i utviklingen av bedriften, i henhold til informanter. Men støtten 
var ikke avgjørende for etableringen og utviklingen av bedriften, og er også relativt marginal sammen-
lignet med den totale kapitalen som er hentet inn til selskapet. Det er dermed riktig å si at omstillings-
programmet har bidratt til de 62 nyetablerte årsverkene, samtidig som merverdien av støtten var liten. 
Norsk Bergsikring karakteriseres dessuten av at mange av arbeidsplassene befinner seg utenfor kom-
munen, og utføres av ansatte uten tilknytning til Askvoll. Det er kun administrasjonen, og ikke pro-
duksjonen, som foregår i Askvoll. Administrasjonen utgjør seks årsverk. I tillegg rapporteres det at 
fem av de ansatte i produksjonen har bosted i Askvoll. I et omstillingsperspektiv kan det med rime-
lighet hevdes at en arbeidsplass lokalisert utenfor kommunen, utført av en person uten tilknytning til 
kommunen, gir en mindre gevinst enn en arbeidsplass i kommunen.  

I spørreundersøkelsen er det også spurt om hvor mange ytterligere arbeidsplasser (årsverk) det for-
ventes at støtten fra programmet vil kunne bidra til å etablere i løpet av de tre neste årene. De 28 
bedriftene som har besvart spørsmålet rapporterer en forventning om totalt 39,5 arbeidsplasser. Der-
som det stipuleres at effekten er lik for de øvrige åtte bedriftene som mottok spørreundersøkelsen 
(Norsk Bergsikring her inkludert), vil forventningen om ytterligere årsverk være 50,8.  

4.7 KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 

Askvoll kommune besluttet å delta i et nytt regionalt utviklingsselskap for kommunene Hyllestad, 
Askvoll, Fjaler og Solund, kalt HAFS Utvikling AS. Det ble derfor også bestemt å flytte omstillings-
organisasjonen til HAFS Utvikling, hvilket var en realitet fra august 2015. Kommunens utviklingsar-
beid videreføres dermed i den regionale utviklingsorganisasjonen, som i henhold til informanter har 
en annen tilnærming til bedriftsutvikling enn det omstillingsorganisasjonen hadde.  

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmet betydning for styrking av bedrifters ut-
viklingsevne (figur 9). Svarene viser at 20 av 28 respondentene oppgir at programmet har hatt stor 
eller noen grad av betydning for styrking av utviklingsevnen. En stor andel av de deltakende bedriftene 
har dermed styrket sin utviklingsevne. 

Figur 9: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 
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5. Evaluators vurdering av programmet 

Dette kapittelet inneholder evaluators oppsummering og vurdering av omstillingsprogrammet i Ask-
voll.  

5.1 GRUNNLAGET FOR SATSINGEN 

Askvoll kommune fikk omstillingsstatus i 2010 på bakgrunn av kraftig nedgang i befolkningstall (i 
underkant av ti prosent fra 2000 til 2010) og sysselsetting. Særlig hadde befolkningsutviklingen vært 
negativ i aldersgruppen 20-40 år. Tall for sysselsatte etter arbeidssted ble redusert fra 1245 i år 2000 
til 1157 i 2010. Store deler av kommunen hadde en perifer plassering i forhold til større arbeidsmark-
eder, og kommunen var lite integrert i en regional bo- og arbeidsmarkedsregion. 

5.2 VURDERING AV ORGANISERINGEN 

Oxford Research mener programledelsen er utført på en god måte, med relevant og komplementær 
kompetanse i organisasjonen. Det var kontinuitet i bemanningen av organisasjonen. Programledelsen 
kunne med fordel ha vært mer synlig og proaktiv i mobiliseringen av næringslivet.  

Styringsgruppen har i all hovedsak fungert etter intensjonen, og har utført oppgaven på en god og 
stadig bedre måte. Det er gjennomført programstatusvurderinger og styreseminarer som støtte for 
den strategiske gjennomføringen av programmet. Reelt sett har ikke styringsgruppen foretatt noen 
vesentlige strategiske grep når det gjelder programmets innretting og fremdrift, men det har heller ikke 
vært behov for dette. Målstrukturen har kun i mindre grad blitt justert i løpet av programperioden.  

5.3 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

Omstillingsprogrammet kan vise til svært gode resultater, og målsettingene for skapte arbeidsplasser 
og befolkningsvekst er nådd. Folketallet er økt med 66 personer i omstillingsperioden, og målsettingen 
var en vekst på 60 personer. Det er rimelig å anta at befolkningstallene er påvirket av åpningen av 
Dalsfjordsambandet, som knytter kommunen sterkere til en større bo- og arbeidsmarkedsregion og 
øker Askvolls attraktivitet som bokommune, og bosetting av flyktninger særlig i 2015-16. Imidlertid 
skjer det et tydelig brudd i befolkningsutviklingen i 2010, da en vedvarende nedgang i befolkningstallet 
stopper opp og flyttestrømmen snur. Befolkningstallet er også påvirket av økt tilbakeflytting av per-
soner i aldersgruppen 20-40. Det er svært utfordrende å påvise årsakssammenhengen mellom aktivi-
tetene i omstillingsprogrammet og utviklingen i befolkningstallet, men Oxford Research mener pro-
grammets samlede aktivitet innen innsatsområdet Tilflytting er relevant og egnet til å bidra positivt til 
måloppnåelsen. En bostedsundersøkelse viser at holdningene til Askvoll er mer positive nå enn tidli-
gere, noe programmet har støttet opp om gjennom ulike tiltak.  

Antall arbeidsplasser i kommunen er redusert med 43 (3,7 %) i omstillingsperioden, hvilket blant annet 
har sammenheng med effektivisering i primærnæringene. Evalueringen er imidlertid primært opptatt 
av effekten av omstillingsprogrammet, og ikke av brutto endring i antall arbeidsplasser i kommunen. 
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Målsettingen om å bidra til 30 nye arbeidsplasser er nådd, og utviklingsaktiviteten har i tillegg bidratt 
til å sikre en rekke eksisterende arbeidsplasser i kommunen.   

Omstillingsprogrammer skal bidra til en robust næringsstruktur. Askvoll har en relativt robust næ-
ringsstruktur i form av en differensiert bedriftssammensetning. Kommunens næringsliv er ikke utpre-
get sårbart, ettersom det ikke er avhengig av en hjørnesteinsbedrift eller har en særlig tyngde innen én 
eller et fåtall næringssegmenter. I tillegg har flere bedrifter styrket sin overlevelsesevne og konkurran-
sekraft gjennom kompetansetilførsel og utviklingsprosjekter støttet av programmet.  

Omstillingsprogrammer skal også bidra til å styrke utviklingskompetansen i næringslivet og i kommu-
neorganisasjonen. For næringslivets del er utviklingskompetansen styrket gjennom opplæring i PLP-
metodikk og praktisk erfaring fra gjennomføring av utviklingsprosjekter. Utviklingskompetansen i 
kommuneorganisasjonen synes i mindre grad å ha styrket seg, til tross for gjennomføring av Nærings-
vennlig kommune og oppfølgende tiltak. Kommunen har styrket seg som serviceorganisasjon overfor 
næringslivet, men den konkrete utviklingsaktiviteten er nå marginal i kommuneorganisasjonen etter-
som aktiviteten er delegert til og håndteres av HAFS Utvikling. Denne utviklingsorganisasjonen har 
en annen tilnærming til næringsutvikling enn omstillingsprogrammet hadde, og kompetansen fra pro-
grammet blir dermed ikke videreført.    

5.4 EVALUATORS OVERORDNEDE VURDERING 

Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i Askvoll som et vel gjennomført program. Pro-
grammet kan vise til gode resultater når det gjelder bidrag til etablering av arbeidsplasser, og selv om 
det kan problematiseres hvordan bidrag til arbeidsplasser skal telles og tas til inntekt for omstillings-
programmets virksomhet, synes det klart at målsettingen om 30 nye arbeidsplasser er overoppfylt. Til 
tross for gode resultater i programmet har imidlertid antall arbeidsplasser i kommunen fortsatt å synke. 

Befolkningsnedgangen er snudd i omstillingsperioden. Aktiviteten i programmet for å øke tilflyttingen 
har vært hensiktsmessig innrettet, i den forstand at det er rimelig å anta at den har medvirket til tilflyt-
ting til Askvoll. I hvilken grad omstillingsprogrammet har bidratt til den positive utviklingen i befolk-
ningstallet er uklart, ettersom mange faktorer, inkludert infrastrukturtiltak og bosetting av flyktninger, 
påvirker denne utviklingen. Imidlertid har befolkningsutviklingen i Askvoll snudd fra sterk nedgang 
til utflating til oppgang, hvilket er bemerkelsesverdig. Askvoll er med Dalsfjordsambandet blitt ster-
kere integrert i en større bo- og arbeidsmarkedsregion, som tilrettelegger for større pendling innen 
regionen. Utviklingen i befolknings- og arbeidsplasstall indikerer at pendlingen i størst grad går ut av 
kommunen, og at Askvoll i noe sterkere grad enn tidligere tar rollen som bokommune. 

Omstillingsprogrammet lyktes ikke med å få en god forankring i næringslivet som helhet. En lærdom 
fra programmet er at det er nødvendig å arbeide proaktivt og oppsøkende for å involvere næringslivet 
i omstillingsaktiviteten. Felles dialogmøter med næringslivet gir ikke rom for å diskutere enkeltbedrif-
ters behov, og det bør derfor også gjennomføres én-til-én møter med bedrifter. Slike møter gir også 
muligheter for å tilpasse bedriftens behov og omstillingsprogrammets tilbud, hvilket tilrettelegger for 
en omforent forståelse av hvordan næringslivet og omstillingsprogrammet kan samhandle.  
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Innen programområdet arbeidsplassvekst er det støttet opp om en rekke bedrifter, som på ulike måter 
er tilført økonomiske og kompetansemessige ressurser for å styrke egen forretningsmodell. Program-
met lyktes med å omsette ressursene i bedriftsprosjekter. Et sentralt spørsmål er om en bedre inngri-
pen med næringslivet kunne styrket tilfanget av søknader og utviklingsidéer, og dermed tilrettelagt for 
enda bedre resultater. Oxford Research mener det er ønskelig at ikke bare programledelsen, men også 
medlemmene av styringsgruppen, inntar rollen som ambassadører for programmet ut mot kommu-
nens befolkning og næringsliv. Styringsgruppen synes ikke å ha tatt en slik fremoverlent og utadvendt 
rolle, men var i stedet mer reaktiv og saksbehandlende.     

Omstillingsprogrammet utarbeidet ikke en konsekvensanalyse i avklaringsfasen, og omstillingsplanen 
ble først utarbeidet i gjennomføringsfasen. En lærdom fra programmet er at det er viktig å gjøre ting 
i riktig rekkefølge, inkludert å gjennomføre avklaringsfasen og strategi- og forankringsfasen før iverk-
settelsen av aktiviteter. Dette bidrar til strategisk gjennomføring og en tydelig innretting av program-
met. Samtidig må det sies at omstillingsprogrammet i Askvoll var preget av kontinuitet i den strategiske 
innrettingen, med arbeidsplassvekst og økt tilflytting som programområder gjennom hele perioden.  

En svakhet ved programmet er den manglende videreføringen og forankringen av utviklingskompe-
tansen som er opparbeidet. Kommunen har plassert all utviklingsaktivitet i det interkommunale sel-
skapet HAFS Utvikling, hvilket i seg selv kan være et hensiktsmessig grep, men ettersom selskapet har 
en annen tilnærming til bedriftsutvikling innebærer dette at kompetansen fra programmet ikke vide-
reføres. 
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