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Evaluering av omstillingsprogrammet i Karlsøy 

1. Sammendrag 

Bakgrunn 

Bakgrunnen for omstillingsprogrammet i Karls-
øy kommune var en kombinasjon av langsiktige 
strukturelle utfordringer i form av negative 
trender i befolknings- og arbeidsplassutvikling-
en, og bortfall av arbeidsplasser i forbindelse 
med konkurser og nedleggelser i sentrale be-
drifter i kommunen.  

Rammer  

Programmet er tilført 6,71 millioner kroner i 
basisfinansiering, hvorav 75 % fra Troms fyl-
keskommune og 25 % fra Karlsøy kommune. I 
tillegg har fylkeskommunen bidratt med sup-
plerende finansiering av kommunens nærings-
fond, i størrelsesorden 1,4 millioner kroner for 
perioden som helhet. Det er også etter søknad 
gitt prosess- og tiltaksmidler til konkrete pro-
sjekter i omstillingsprogrammets portefølje. To-
talt har fylkeskommunen bevilget om lag 6,6 
millioner kroner som supplerende finansiering. 

Forankring 

Kommunestyret har vært aktivt involvert i om-
stillingsprogrammet, ikke minst gjennom den 
politiske representasjonen i omstillingsstyret, 
men har ikke vært preget av at alle krefter drar i 
samme retning. Kommunestyret har ikke utøvd 
eierskapet aktivt og målrettet. 

Forankringen av programmet i kommunens 
administrative apparat har vært svakere enn 
ønskelig, med til dels uklare linjer mellom om-
stillingsprogrammet og kommunens ordinære 
aktivitet til støtte for næringslivet.  

Næringslivet i kommunen har vært lite enga-
sjert og involvert i programmet, og det var ikke 
fokus på å forankre programmet i kommunens 
næringsliv. Næringslivet har hatt inngripen med 
programmet gjennom enkelte bedriftsrettede 
prosjekter.  

Organisering 

Organisasjonen består av programeier (kom-
munestyret), omstillingsstyret og prosjektled-
else. Evaluator mener at ingen av aktørene i or-
ganisasjonen har fungert som ønsket.  

Evaluator oppfatter at forarbeidet i omstillings-
programmet ikke var tilstrekkelig grundig. Man 
lyktes ikke med å etablere en tydelig forståelse 
av hva programmet skulle realisere, og kom-
munestyret fungerte ikke som en aktiv pro-
grameier. 

Omstillingsstyret ble sammensatt av represen-
tanter fra kommunestyret, i tillegg til to næ-
ringslivsrepresentanter. Medlemmene var ikke 
profesjonelle styremedlemmer, og fungerte ikke 
som en strategisk ressurs for prosjektledelsen 
og som en garantist for fremdrift og innretting. 
Omstillingsstyret fikk en noe reaktiv posisjon 
sammenlignet med prosjektledelsen. 

Prosjektledelsen var den drivende kraften i pro-
grammet, og gjennomførte delprosjektene på 
en kompetent og systematisk måte. Daglig leder 
knyttet til seg prosjektlederkapasitet fra ulike 
personer, hvilket styrket gjennomføringsevnen. 
Daglig leders langtidssykemelding i siste halvdel 
av omstillingsperioden medførte imidlertid at 
mye av aktiviteten i programmet stoppet opp.  

Hovedmål og strategier 

Omstillingsprogrammet ble gitt en bred inn-
retting. Det skulle etableres 50 nye arbeidsplas-
ser og arbeides for et mer differensiert og ro-
bust næringsliv. Samtidig ble det satt som mål-
setting å gjøre Karlsøy til en attraktiv kommune 
med vekst, ved å styrke kommunens omdøm-
me. Fem fokusområder ble valg: Styrke etablert 
næringsliv, nyetableringer, omdømme, kom-
munen som samarbeidspartner og kommunika-
sjon og infrastruktur.  
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Evaluering av omstillingsprogrammet i Karlsøy 

Resultater 

Programmet har i hovedsak vært tilretteleg-
gende og ikke bedriftsrettede i sin innretting. 
Dette innebærer at tiltakene har vært innrettet 
mot å gi resultater på samfunnsnivå.  

Blant de positive resultatene programmet kan 
vise til er reiselivsprosjektet, markedsføringssat-
singen «øyrike i sentrum» og revitaliseringen av 
næringsforeningen. Disse aktivitetene er alle 
gjennomført i samarbeid med næringslivet. 

Det er i programmet gjennomført en rekke for-
studier og forprosjekter av god kvalitet. Det er 
imidlertid en tydelig tendens til at forprosjekter 
ikke har fått en videreføring etter å ha blitt 
overlevert til kommunen. Mange prosjekter er 
initiert fra kommunen etter å ha vært på agen-
daen i mange år. Omstillingsprogrammet er an-
vendt til å revitalisere eller å ta videre slike ini-
tiativer, men er stoppet opp før en hovedpro-
sjektfase ikke minst på grunn av Karlsøy kom-
munes svake økonomi. Det kan argumenteres 
for at det burde vært en tydeligere avklaring av 
om de enkelte prosjektene faktisk var ønsket av 
kommunen, før forstudier og forprosjekter ble 
gjennomført.   

Årsaken til at forprosjekter ikke er videreført av 
kommunen skyldes delvis svak kommuneøko-
nomi, og delvis fraværet av en omforent forstå-
else av hva kommunestyret som programeier 
ønsker å bruke programmet til. Evaluator me-
ner at kommunen burde vært tydeligere i utøv-
elsen av eierskapet, gjennom å legge føringer 
for innhold, retning og fremdrift i omsettingen 
av finansielle og kompetansemessige ressurser 
til resultater for kommunen.  

Det kan sies at prosjektorganisasjonen har le-
vert gode resultater forstått som ferdigstilte for-
studier og forprosjekter, men at programmet 
som helhet ikke har vært vellykket.  

Det er Oxford Researchs vurdering at omstil-
lingsprogrammet i Karlsøy ikke kan betegnes 
som et vellykket program, ettersom ressursinn-

satsen ikke har medført vesentlige resultater og 
effekter som har bidratt til å «omstille» nærings-
livet i Karlsøy og dermed kommunen som hel-
het. Omstillingsprogrammet har i liten grad bi-
dratt til å gjøre næringslivet i kommunen mer 
robust. Det har heller ikke støttet opp om etab-
lering av nye arbeidsplasser i vesentlig grad, og 
det har kun i begrenset utstrekning bidratt til å 
styrke kommunens og næringslivets utviklings-
evne. Målsettingen om 50 nye arbeidsplasser er 
ikke oppnådd.  

Videreføring 

Det er gjennomført et prosjekt for å gi innspill 
til det videre utviklingsarbeidet i kommunen, 
etter avslutningen av omstillingsprogrammet, 
men mangel på prosjektlederkapasitet og -kom-
petanse forårsaket at prosjektet stoppet opp. 
Det foreligger ikke konkrete planer for videre-
føring av omstillingsprogrammet. 

Læring 

Evaluator oppfatter at kommunen ikke innret-
tet seg på en hensiktsmessig måte i program-
met. De iverksatte tiltakene er i all hovedsak til-
retteleggende, mens det er få bedriftsrettede 
prosjekter. Erfaringer fra gjennomføring av 
omstillingsprogrammer viser at næringsinvolve-
ring er et suksesskriterium. En slik innretting av 
omstillingsprogrammet kan imidlertid gjerne 
suppleres med tilretteleggende prosjekter som 
vurderes som viktige for kommunen.  

Programmet har for det meste konsentrert seg 
om gjennomføring av forstudier og forpro-
sjekter, og har levert er rekke forstudier og for-
prosjekter av god kvalitet. En svært stor andel 
av disse er imidlertid ikke videreført. Det synes 
derfor å ha vært en manglende forankring av el-
ler avklaring for de initiativer som er igangsatt. 
Ikke minst gjelder dette overfor kommunen, 
som er eier av programmet.  

Programmet ble preget av manglende prosjekt-
lederressurser, og stoppet av denne grunn opp i 
2013-14. 
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Evaluering av omstillingsprogrammet i Karlsøy 

2. Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål 
og den praktiske metoden benyttet i gjennom-
føringen av evalueringen. 

2.1 EVALUERINGENS FORMÅL 

Alle omstillingsområder gjennomfører en eva-
luering av programmet ved avslutning av om-
stillingsperioden. Formålet med evalueringen er 
å vurdere resultater av satsingen, samt pro-
grammets organisering, innretting og målopp-
nåelse. Evalueringen skal også bidra til læring 
for Innovasjon Norges program for regional 
omstilling som helhet. Gjennom systematise-
ring av resultater og erfaringer vil evalueringen 
gi innspill til fremtidig organisering av nærings-
utviklingsarbeidet i kommunen og gi Innova-
sjon Norge kunnskap som kan anvendes i 
andre omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av pro-
blemstillinger som er spesifisert i Innovasjon 
Norges kravspesifikasjon knyttet til «sluttevalu-
ering av omstillingsprogram». 

2.2 EVALUERINGSMETODE  

I evalueringsarbeidet har Oxford Research pri-
mært benyttet kvalitativ metode. Vi har i tillegg 
benyttet registerdata. De ulike metodiske til-
nærmingene har bidratt til å sikre dataenes re-
liabilitet og validitet. 

2.2.1 Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra 
fylkeskommunen og fra omstillingsorganisasjo-
nen ved oppstart av evalueringen. Følgende 
dokumenter er gjennomgått av evaluator: 

 Søknad om omstillingsstatus 2009 (omstil-
lingsplan) 

 Programstatusvurdering fra januar 2015 

 Omstillingsprogram for Troms 2014-2018 

 Omstillingsutfordringer i Troms (Norut, 
2006, 2008 og 2011) 

 Rapporter/søknader til fylkeskommunen 

 Saksfremlegg/tilsagnsbrev fra fylkeskom-
munen 

 Handlingsplaner 

 Møteprotokoller fra omstillingsstyret 

 Rapporter fra delprosjekter 

 Rapporter om videreføring av omstillingsar-
beidet 

 «Samspill og regional vekstkraft i Tromsø-
regionen» (NIBR, 2015)  

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en 
grunnleggende oversikt over omstillingspro-
grammets målsettinger, organisering og aktivi-
tet. Sammen med malen for evaluering av om-
stillingsprogrammer utgjorde dokumentene 
grunnlaget for utarbeidelsen av intervjuguider. 

2.2.2 Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data 
ved å intervjue et utvalg sentrale aktører. Infor-
mantene fremgår av tabell 1. Totalt er det gjen-
nomført 18 intervjuer. 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utar-
beidet intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-
strukturerte intervjuer, der temaene var fastlagt 
på forhånd, men der rekkefølgen ble bestemt 
underveis. På den måten var det mulig for 
evaluator å følge informantens fortelling, og li-
kevel sørge for å få den informasjonen som er 
nødvendig. 
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2.2.3 Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk i Karlsøy er det 
innhentet statistikk fra SSB knyttet til antall ar-
beidsplasser og arbeidsledighet i perioden 2000-
13 i Karlsøy, samt i Troms som helhet. Tallene 
er hentet fra SSBs Statistikkbank.  

2.3 RAPPORTENS OPPBYGGING 

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 
og 4). Informasjonen som presenteres i disse 
kapitlene er innhentet i dokumentgjennom-
gangen og intervjuene beskrevet over. Budska-
pet fra intervjuene er bearbeidet og formulert 
av Oxford Research og representerer en syntese 
av de utsagn som ble gitt. 

I kapittel 3 beskrives bakgrunnen for omstil-
lingsstatusen, og omstillingsprogrammets orga-
nisering og budsjettrammer. I tillegg omtales 

virkemiddelaktørenes rolle i programmet og 
programmets forankring.  

I kapittel 4 beskrives innholdet i omstillings-
programmet. Det gis først en beskrivelse av 
målsetningene som ble formulert for program-
met, og de aktivitetene og tiltakene som er 
gjennomført (omstillingsprogrammets innret-
ting). Deretter betraktes resultatene av omstil-
lingsprogrammet, målt opp mot målsettingene 
for innsatsen og hva gjelder kommunen og næ-
ringslivets utviklingsevne. Til sist beskrives 
hvordan utviklingsarbeidet i kommunen skal 
videreføres etter omstillingsperioden.  

Kapittel 5 inneholder evaluators vurdering av 
omstillingsprogrammets organisering, aktivitet 
og måloppnåelse. 

 
 
 
  

Tabell 1: Informanter 

Hanny Ditlefsen, Vidleiv Johansen, Kjell 
Lekang og Freddy Mikkelsen 

Representanter for omstillingsstyret 

Hanny Ditlefsen Karlsøy kommune - Ordfører 

Vidleiv Johansen Styremedlem 

Kjell Lekang Styremedlem 

Freddy Mikkelsen Styremedlem 

Jan-Hugo Sørensen Karlsøy kommune - Rådmann 

Kristian Eldnes Karlsøy kommune - Kommunalsjef 

Laila B. Johansen Karlsøy kommune - Næringskonsulent 

Per Tesdal Daglig leder omstillingsprogrammet  

Julie Sørensen Prosjektleder Reiselivsprosjektet 

Zvonko Mitrovic Prosjektleder Næringslivets hus  

Heidi Solberg Prosjektleder Ulike prosjekter 

Oddbjørn Nilsen Prosjektleder Ulike prosjekter 

Hilde Johnsen Koordinator omstillingsprogrammet 

Tony Jensen Karlsøy næringsforening 

Børge Hemmingsen Innovasjon Norge (tilknyttet reiselivsprosjektet) 

Hans-Tore Nilsen Innovasjon Norge 

Carl Georg Næss og Vigdis A. Nilsen Troms fylkeskommune 
Kilde: Oxford Research 
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3. Omstillingsorganisasjonen 

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for 
omstillingsstatusen, og omstillingsprogrammets 
organisering og budsjettrammer. I tillegg om-
tales virkemiddelaktørenes rolle i programmet 
og programmets forankring. 

3.1 BAKGRUNN FOR OMSTIL-
LINGSSTATUS 

Bakgrunnen1 for omstillingsprogrammet i 
Karlsøy kommune var en kombinasjon av lang-
siktige strukturelle utfordringer i form av nega-
tive trender i befolknings- og arbeidsplassutvik-
lingen, og bortfall av arbeidsplasser i forbind-
else med konkurser og nedleggelser i sentrale 
bedrifter i kommunen.  

Kommunen var rammet av utfordringer innen 
fiskerinæringen, som er hovednæringen i kom-
munen. I tillegg hadde kommunen en ensidig 
og sårbar næringsstruktur, med 35 % av arb-
eidsstokken sysselsatt i primærnæringen og 35 
% i offentlig sektor. Etableringsraten i kom-
munen var lav. Utviklingstrekk i Karlsøy som 
ga grunnlaget for omstillingsstatus var blant an-
net: 

 ensidig næringsstruktur innen primærnæring 
og fiskerirelaterte næringer 

 synkende andel selvstendig næringsdrivende 

 lav andel sysselsatte innen kunnskapsinten-
siv forretningsmessig tjenesteyting (KIFT) 

 lavt utdanningsnivå i befolkningen 

 befolkningsnedgang (men svakere enn de 
fleste omstillingskommuner) 

 lav gjennomsnittsinntekt 

Oppdrettsselskapet Dåfjord Laks (30 arbeids-
plasser) og klippfiskprodusenten GPG (80 arb-

                                                 
1 Omstillingsutfordringer i Troms (Norut) og Karlsøy 
kommunes søknad om omstillingsstatus 

eidsplasser) gikk begge konkurs i forkant av 
etableringen av omstillingsprogrammet, og arb-
eidsledigheten i kommunen var i 2008-09 høy 
sammenlignet med landet og med Troms fylke 
som helhet. 

På dette grunnlaget innledet kommunen arbeid-
et for å bli tildelt omstillingsstatus. Diskusjoner 
i kommunen endte med konklusjonen at utvikl-
ing av et variert næringsliv skulle være hoved-
satsingen i omstillingsarbeidet. Også kompe-
tanseutvikling og stedsutvikling ble fremhold 
som viktige komponenter i omstillingsarbeidet. 

Utfordringene for kommunen er sammensatte. 
Næringslivet og kommunen opplever utford-
ringer med å rekruttere personer med høy ut-
danning, samtidig som ungdom etterspør flere 
stillinger for høyt utdannede. Karlsøy trenger 
dermed et mer allsidig næringsliv som kan tilby 
jobber som er attraktive for begge kjønn og for 
personer med og uten høyere utdanning. Mang-
el på ledige boliger er også en utfordring for 
bedrifter som skal ekspandere. 

3.1.1 Gjennomføringen av programmet 

Karlsøy kommune fikk status som omstillings-
kommune fra januar 2010, og skal avslutte pro-
grammet 30. juni 2015. Innovasjon Norge deler 
omstillingsprogrammer inn i fire faser: Avklar-
ingsfasen, strategi- og forankringsfasen, gjenn-
omføringsfasen og avslutningsfasen. Også 
Troms fylkeskommune henviser til denne fase-
inndelingen i sine plandokumenter, som sier at 
alle omstillingsprogrammene i Troms skal for-
holde seg til de ulike fasene. 

Programmet hadde en «avklaringsfase» i perio-
den 2006-08, da Troms fylkeskommune gjen-
nomførte flere analyser som dokumenterte en 
negativ utvikling for Karlsøy kommune på flere 
parametere.  



 

6 
 

Evaluering av omstillingsprogrammet i Karlsøy 

Karlsøy kommune besluttet å søke Troms fyl-
keskommune om omstillingsstatus. Det ble i 
2009 gjennomført et forprosjekt som kan be-
traktes som «strategi- og forankringsfasen». Be-
driftskompetanse AS ble engasjert som pro-
sjektleder for forprosjektet, og rapporten «Søk-
nad om status som omstillingskommune og til-
skudd til finansiering av hovedprosjekt for om-
stilling» er brukt både som søknadsunderlag til 
Troms fylkeskommune og som omstillingsplan. 
Søknaden inneholdt beskrivelse av fokusområ-
der, drøfting av organisasjonsform og utkast til 
finansieringsplan. Karlsøy kommune var eier av 
forprosjektet, mens formannskapet utgjorde 
styringsgruppen. 

Gjennomføringsfasen ble påbegynt vinteren 
2010, og programmet ble etter dette etablert 
med styre og prosjektledelse. Fylkeskommunen 
var en viktig medspiller i denne perioden, og ga 
råd og føringer for riggingen av programmet. 
Blant annet ga fylkeskommunen råd om sam-
mensetningen av omstillingsstyret. Det prakt-
iske arbeidet i programmet kom i gang høsten 
2010. Gjennomføringsfasen skulle vært avslut-
tet høsten 2013 med sikte på avvikling høsten 
2014. Fremdriften ble imidlertid forsinket på 
grunn av langtidssykemelding i prosjektledel-
sen.  

Fra september 2014 ble det engasjert en perso-
nellressurs med begrenset mandat til å jobbe 
med forlengelse av prosjektperioden (som følge 
av manglende fremdrift i 2013-14), herunder 
vurdere om kommunen skulle søke fylkes-
kommunen om midler til ytterligere ett omstil-
lingsår. I styremøtet i desember 2014 ble det 
besluttet å påbegynne en prosess for å vurdere 
om det skulle søkes om et femte omstillingsår 
eller gjennomføre avviklingen. En programsta-
tusvurdering ble gjennomført som et element i 
denne prosessen. Utfallet av prosessen ble vide-
reføring av programmet ut første halvår av 
2015, finansiert av programmets restmidler. 

3.2 PROGRAMMETS ORGANISA-
SJON 

Programmets organisasjon består av program-
eier, omstillingsstyret og prosjektledelsen.   

3.2.1 Programeier 

Kommunen er eier av omstillingsprogrammet i 
Karlsøy. Det er kommunen som får omstil-
lingsstatus og det er kommunen som tildeles 
midler fra fylkeskommunen. Kommunestyret 
vedtar omstillingsplanen og mottar rapporter 
fra omstillingsstyret om fremdriften i program-
met. Informanter beskriver kommunestyret i 
Karlsøy som en passiv eier, der initiativet til 
innhold og utvikling i programmet lå hos pro-
sjektledelsen og til dels i omstillingsstyret.  

3.2.2 Omstillingsstyret 

Omstillingsstyret er ansvarlig for å vedta strate-
gidokumenter og handlingsplanene, samt å sik-
re en faglig og effektiv gjennomføring av pro-
grammet basert på programmeiers utarbeidede 
strategi- og handlingsplaner. 

Det ble i Karlsøy etablert et stort omstillings-
styre med betydelig politisk deltakelse. Sam-
mensetningen av styret fulgte de anbefalingene 
som ble gitt av Troms fylkeskommune, og ble i 
noen grad foretatt på grunnlag av representati-
vitetshensyn. Ved utgangen av perioden består 
styret av syv faste medlemmer, hvorav fem er 
rekruttert fra kommunestyret og to fra nærings-
livet. Næringslivsrepresentantene er rekruttert 
gjennom næringsforeningen. Flere av medlem-
mene har imidlertid både politiske posisjoner 
og en rolle som næringsaktører. Det ble etablert 
et arbeidsutvalg bestående av tre personer fra 
styret, inkludert leder og nestleder. 

Det har vært en viss utskiftning av styrets med-
lemmer. Ordfører har vært styreleder hele pe-
rioden, men det var skifte av ordfører i for-
bindelse med valget i 2011. Nestleder i styret 
har vært en av næringslivsrepresentantene. Pos-
isjonen som ungdomsrepresentant er blitt iva-
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retatt av to ulike personer, men ble ikke erstat-
tet da den siste av disse flyttet ut av kommunen 
i 2014. Posisjonen som representant fra Karlsøy 
næringsforening er ivaretatt av tre ulike perso-
ner. Mindre aktive styremedlemmer er byttet ut 
i løpet av omstillingsperioden.   

Styremøter er delvis avholdt på Næringslivets 
hus og delvis ute i distriktene kombinert med 
bedriftsbesøk. Det er benyttet ressurser på å 
sikre kompetanseutvikling i styret, gjennom 
blant annet kurs og studietur. Det ble gjennom-
ført styreseminar både i 2013 og i 2014. Styret 
var ikke sammensatt av profesjonelle styre-
medlemmer.  

Styret har gjennomført årlige strategimøter, der 
fremdrift og status i omstillingsprogrammets 
portefølje samt handlingsplan for kommende år 
er diskutert i større detalj. På styremøter er det 
rapportert om status og fremdrift i enkeltpro-
sjekter. Styremedlemmer har vært aktivt invol-
vert i arbeid med ulike delprosjekter i tiden 
mellom styremøter, og har hatt prosjektleder-
ansvar for enkeltprosjekter. Hensikten med å 
plassere et slikt ansvar på styremedlemmene var 
å sikre eierskap til aktivitetene i programmet. 

Det har imidlertid ikke vært løpende og syste-
matisk fokus på status og fremdrift i omstil-
lingsprogrammet som helhet. På programnivå 
har styret fungert noe reaktivt ut fra daglig le-
ders initiativer, og styret har ikke tatt en klar 
strategisk rolle som rådgiver og veileder for 
prosjektledelsen. Styret har ikke vært en garan-
tist for innretting og fremdrift i samsvar med 
vedtatte planer og strategier. 

Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge 
Troms (fra 2013) har deltatt som observatører i 
styret. I tillegg har rådmann i kommunen hatt 
observatørstatus. Fra september 2014 har dess-
uten kommunalsjef og leder for Plan og Utvik-
ling i kommunen deltatt som observatører. 

Det ble etablert egne styrer eller arbeidsgrupper 
blant annet for prosjektene Næringslivets hus 

og reiselivsprosjektet, med representanter også 
til omstillingsstyret. 

3.2.3 Prosjektledelsen 

Som organisasjonsform ble det valgt en pro-
gramorganisasjon tilknyttet Karlsøy kommune. 
Prosjektleder (daglig leder) ble rekruttert våren 
2010, etter etablering av programmet. Rekrutte-
ringsprosessen medførte at det tok noe tid å 
komme i gang med aktiviteter i programmet.  

Prosjektledelsen har bestått av daglig leder og 
prosjektmedarbeider i tilsammen 1,5 stilling. 
Daglig leder var sykemeldt store deler av første 
halvår 2013, og igjen fra februar 2014, og sluttet 
i stillingen etter ett års sykemelding i februar 
2015. Usikkerheten knyttet til sykemeldingens 
varighet gjorde at programmet ikke ble tilført 
alternative prosjektlederressurser. Flere infor-
manter gir uttrykk for at man i ettertidens klare 
lys ser at omstillingsstyret burde tatt grep og til-
ført programmet slike ressurser. Manglende 
prosjektlederressurser har vært en utfordring og 
har svekket gjennomføringen av programmet. 
Prosjektmedarbeideren var engasjert i en halv 
stilling i omstillingsprogrammet og en halv stil-
ling i prosjektet Næringslivets hus. 

Ut over dette er en rekke personer engasjert 
som delprosjektledere for de ulike tiltakene 
gjennomført som del av programmet. Det er 
kjøpt prosjektlederkompetanse på timesbasis 
fra ulike aktører, og styremedlemmer har i noen 
tilfeller påtatt seg å lede delprosjekter. Styre-
medlemmer ble særlig forsøkt benyttet som del-
prosjektledere i tidlig fase av programmet, men 
det ble erfart at det var utfordrende å pålegge 
svært tidkrevende oppgaver på styremedlem-
mene, og det ble derfor i økende grad engasjert 
prosjektlederkapasitet mot godtgjørelse. Kom-
petansen er for det meste hentet internt i kom-
munen, og ikke fra konsulentselskaper utenfor 
kommunen, hvilket var en bevisst strategi for å 
bygge utviklingskompetanse i kommunen. Dag-
lig leder fungerte som mentor og støttespiller 
for delprosjektlederne.  
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Næringskonsulenten var en del av omstillings-
organisasjonen og hadde kontorplass på Næ-
ringslivets hus, der prosjektledelsen i omstil-
lingsprogrammet også var lokalisert, fra 2011 til 
oktober 2013. Næringskonsulenten var inte-
grert i programorganisasjonen, og deltok på sty-
remøtene som sekretær. Bakgrunnen for å flytte 
stillingen til Næringslivets hus var ønsket om å 
samle tilbudet til næringslivet på ett sted. Etter 
en omorganisering i kommunen ble stillingen 
flyttet tilbake til rådhuset. Det ble da etablert en 
plan- og næringsavdeling i kommunen, og næ-
ringskonsulenten ble en del av denne. 

Fra september 2014 ble det engasjert en «koor-
dinator» for programmet, på timesbasis. Rollen 
besto i å bistå styret med å få avsluttet pro-
grammet på en tilfredsstillende måte, etter at 
programmet over en lengere periode hadde 
vært uten daglig leder.   

Daglig leder beskrives av informanter som 
kompetent, systematisk og engasjert. Det var 
daglig leder som var den drivende kraften i pro-
grammet, og som sørget for fremdrift og initia-
tiv. Følgelig ble programmet nokså handlings-
lammet da det i praksis sto uten daglig leder fra 
februar 2014. Omstillingsstyret har vært mindre 
førende for utviklingen og fremdriften, men 
styret og styremedlemmer har vært proaktive i 
enkelte delprosjekter.  

3.3 BUDSJETT OG RESSURSBRUK 

Troms fylkeskommune har finansiert 75 % av 
programmets budsjett gjennom en basisfinans-

iering. Bevilgningen fra fylkeskommunen er gitt 
over kapittel 551 post 60, regionale utviklings-
midler. Fylkeskommunens finansieringsmodell 
består av både basisfinansiering og supplerende 
finansiering av næringsfondet og av enkeltpro-
sjekter. Bevilgningen fra Karlsøy kommune ut-
gjør 25 % av budsjettet, og er gitt over ordinært 
kommunalt næringsfond. Tabell 2 viser pro-
grammets basisfinansiering per år og totalt. 
Programmet er tilført 6,71 millioner kroner i 
basisfinansiering.  

Fylkeskommunen valgte å gi tilsagn om finans-
iering for år tre og fire i et felles vedtak. Dette 
var begrunnet i ønsket om å gi forutsigbarhet 
for programmet, og var også et uttrykk for 
fylkeskommunens tiltro til programmet.  

Utover basismidlene til omstillingsprogrammet 
har fylkeskommunen bidratt med supplerende 
finansiering av kommunens næringsfond, i stør-
relsesorden 1,4 millioner kroner for perioden 
som helhet. Det ble bevilget 200 000,- kroner i 
2010, og 300 000,- kroner per år fra 2011 til 
2014. Disse midlene supplerte fylkeskommun-
ens årlige tilsagn på én million kroner til ordi-
nært næringsfond og 0,2 millioner kroner til re-
gionale prosjekter over Karlsøy kommunes næ-
ringsfond. 

Det er også etter søknad gitt prosess- og tiltaks-
midler til konkrete prosjekter i omstillingspro-
grammets portefølje. Tabell 3 viser supplerende 
finansiering fra fylkeskommunen. Totalt har 
fylkeskommunen bevilget om lag 6,6 millioner 
kroner som supplerende finansiering. 

 

Tabell 2: Omstillingsprosjektets basisfinansiering. Tall i 1000 kroner. 

 Prosjektår 1 Prosjektår 2 Prosjektår 3-4 Sum 

TFK - Basisfinansiering 1 223 1 225 2 600 5 048 

Karlsøy kommune 407 400 855 1 662 

Sum 1 630 1 625 3 455 6 710 
Kilde:  Omstillingsprogrammet i Karlsøy og Troms fylkeskommune 
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Per mars 2015 disponerte omstillingsprogram-
met omlag 680 000,- kroner i ubrukte midler. 

3.4 INNGRIPEN MED VIRKEMID-
DELAPPARATET 

Troms fylkeskommune bevilges skjønnsmidler 
til omstillings- og nyskapingsarbeid fra KMD 
på bakgrunn av innspill om omstillingsbehov i 
fylket. Søknader om omstillingsprogrammer 
kommer fra den aktuelle kommunen. Basisfin-
ansiering innvilges med inntil 75 % finansiering. 
Ekstra årlig påfyll på kommunale næringsfond 
kan gis med inntil 300 000,- kroner. I tillegg kan 
aktiviteter i omstillingsprogrammer generere 
supplerende midler fra fylkeskommunen og 
virkemiddelapparatet gjennom søknader på or-
dinære vilkår.   

Det er Troms fylkeskommune som har ansvar 
for og myndighet til å godkjenne omstillings-
programmer i Troms. Innovasjon Norge er Na-
sjonalt kompetansesenter for lokalt omstillings-
arbeid, og tilbyr rådgivning og verktøy til de 
enkelte programmer.  

Fylkeskommunen valgte å ikke samarbeide for-
melt med Innovasjon Norge på omstillingsfel-
tet, før en samarbeidsavtale ble etablert våren 

2014. Høsten 2013 ble imidlertid Innovasjon 
Norge koblet på som observatør i omstillings-
programmets styre. Fylkeskommunen fikk tid-
ligere tilbakemelding om at Innovasjon Norge 
ikke hadde kapasitet til å delta som observatør-
er eller kunne prioritere deltakelse i omstillings-
programmet, ettersom Troms fylkeskommune 
ikke var del av Innovasjon Norges nasjonale 
omstillingssatsing. 

Ettersom Innovasjon Norge ikke var koblet på 
omstillingsprogrammet i Karlsøy hadde pro-
grammet ikke tilgang på den verktøykassen som 
tilbys fra Innovasjon Norge. Verktøyene er be-
driftsrettede, i tråd med Innovasjon Norges 
oppdrag, mens fylkeskommunene tilbyr finan-
siering og annen type støtte til tilretteleggende 
prosjekter. Programmet i Karlsøy fikk dermed 
en innretting som i all hovedsak har vært tilret-
teleggende.  

Kun to av verktøyene som tilbys gjennom In-
novasjon Norges verktøykasse er benyttet i 
Karlsøy: I januar 2015 ble det gjennomført en 
programstatusvurdering, og ved programmets 
avslutning utføres en ekstern evaluering. 

Programstatusvurderingen ble anbefalt gjen-
nomført av Innovasjon Norges observatør i 
styret. Informanter gir uttrykk for at gjennom-

Tabell 3: Supplerende finansiering fra Troms fylkeskommune. Beløp per prosjekt. 

Prosjekt Beløp 

Forprosjekt omstilling  270 000 

Påfyll kommunalt næringsfond 2010-14  1 400 000 

Rebbenesøyas fremtid   225 000 

Fremtid for Karlsøy   171 000 

Næringslivets Hus  986 000 

Reiselivsprosjektet Et levende øyrike  1 555 000 

Stakkvik havn og industriområde   1 000 000 

Stakkvik havn 1 000 000 

Totalt 6 607 000 
Kilde: Troms fylkeskommune 
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føringen av vurderingen var en lærerik og posi-
tiv opplevelse, men at konklusjonene var mer 
kritiske enn forventet. Det var et avvik mellom 
funnene i vurderingen og tilbakemeldinger som 
tidligere var gitt fra fylkeskommunen. Fylkes-
kommunen hadde uttalt seg positivt om inn-
hold og fremdrift i programmet, og presentert 
omstillingsprogrammet i Karlsøy som et ek-
sempel på et godt program. Deltakere i proses-
sen anerkjenner i stor grad konklusjonene, men 
bemerker at verktøyet ikke er fullt ut tilpasset 
innrettingen på omstillingsprogrammet i Karls-
øy, men snarere programmer gjennomført i 
tråd med Innovasjon Norges anbefalinger.   

Fylkeskommunen rapporteres å ha vært en po-
sitiv støttespiller for omstillingsprogrammet. 
Informanter etterlyser likevel en mer fremover-
lent, aktiv rådgiverfunksjon fra fylkeskommun-
ens side. Både fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge, fra det tidspunktet virkemiddelaktøren 
fikk observatørstatus, burde vært tettere på 
programmet som kvalitetssikrer. Informanter 
etterlyser observatører fra virkemiddelapparatet 
som tar rollen som konstruktive kritikere på 
styremøtene.  

3.5 PROGRAMMETS FORANKRING 

Et omstillingsprogram berører kommunen på 
både politisk og administrativt nivå, og næ-
ringslivet i omstillingsområdet. I hvilken grad 
kommuneorganisasjonen og næringslivet tar ei-
erskap og involveres i programmet har derfor 
betydning for innretting, relevans og resultater 
av virkemiddelinnsatsen.    

3.5.1 Politisk nivå i kommunen 

Formannskapet og kommunestyret har vært ak-
tivt involvert i omstillingsprogrammet, ikke 
minst gjennom den brede politiske representa-
sjonen i omstillingsstyret.  

Daglig leder i omstillingsprogrammet møtte ved 
flere anledninger i kommunestyre og formann-
skap for å informere om utviklingen i pro-

grammet, og de politiske representantene i om-
stillingsstyret bidro også til forankring på poli-
tisk nivå i kommunen.  

Informanter fremholder at det ikke var en om-
forent forståelse i kommunestyret av hva man 
ønsket at omstillingsprogrammet skulle invol-
vere seg i og resultere i, og at utviklingsoppga-
ver gjerne ble delegert til omstillingsprogram-
met for utredning og forberedelse. Kommune-
styret har ikke vært preget av at alle krefter drar 
i samme retning, med en klar forståelse av hva 
som ønskes realisert gjennom den forsterkede 
innsatsen som programmet utgjør. Derfor er en 
rekke påbegynte prosjekter stoppet opp etter 
overlevering til kommunen for politisk behand-
ling og dermed behov for kommunal finansie-
ring.  

3.5.2 Administrativt nivå i kommunen 

Omstillingsmidler skal benyttes til ekstraordi-
nær innsats som skal komme i tillegg til den ge-
nerelle næringsinnsatsen i kommunen. Dette 
medfører at det er viktig med et nært samarbeid 
med kommunens ordinære næringsapparat bå-
de for å fordele oppgaver og sikre at roller og 
ansvar er ivaretatt og akseptert. Det kan synes 
som om samarbeidet mellom omstillingsorgani-
sasjonen og kommunens ordinære næringsledd 
ikke har fungert slik de siste årene. Det har vært 
liten aktivitet innen innsatsområdet «Kommun-
en som samarbeidspartner». 

Næringskonsulenten i kommunen hadde et 
nært samarbeid med programmet i perioden 
med samlokalisering på Næringslivets hus, man 
har vært lite engasjert i programmet etter flyt-
tingen av næringskonsulenten til rådhuset i 
2013, med unntak av reiselivsprosjektet. Samti-
dig har det vært et noe uklart skille mellom om-
stillingsprogrammet og kommunens ordinære 
næringsutviklingsarbeid, selv om det var uttalt 
at programmet skulle håndtere de langsiktige 
utviklingsprosjektene og næringskonsulenten de 
konkrete henvendelsene fra enkeltbedrifter. 
Flere saker kommunen hadde arbeidet med før 
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etablering av omstillingsprogrammet ble lagt til 
omstillingsprogrammet da dette kom på plass, 
ettersom det fantes administrative ressurser i 
programmet. Også det løpende arbeidet til nær-
ingskonsulenten ble integrert med arbeidet i 
omstillingsprogrammet.  

Forankringen av programmet i kommunens 
administrative apparat rapporteres å ha vært 
svakere enn ønskelig. Det har også vært en noe 
manglende rolleforståelse i administrasjonen, 
og til dels uklare linjer mellom omstillingspro-
grammet og kommunens ordinære aktivitet til 
støtte for næringslivet.  

3.5.3 Næringslivet i kommunen 

Næringslivet i kommunen har vært lite enga-
sjert og involvert i programmet, og det var ikke 
fokus på å forankre programmet i kommunens 
næringsliv. Næringslivet har hatt inngripen med 
programmet gjennom representasjon i styret, 
og gjennom de bedriftsrettede prosjektene in-
nen reiseliv og Næringslivets hus, samt det sær-
skilte næringsfondet og enkelte andre mindre 
prosjekter.  

Omstillingsprogrammet har vært viktig for å 
revitalisere næringsforeningen i kommunen, 
men næringsforeningen er ikke gitt innpass i 
programmet til tross for at den har ønsket en 
mer aktiv rolle. Næringsforeningen har vært re-
presentert i omstillingsstyret, men representant-
en har ikke fungert som en kanal for dialog 
med næringslivet.  

I det store og hele har næringslivsforankringen i 
programmet vært svak. Dette følger av sam-
mensetningen av styret, der politikerne var i 
flertall og et par næringslivsrepresentanter ble 
inkludert.  

Næringslivet i Karlsøy inkluderer fire store be-
drifter innen fiskerinæringen, som totalt utgjør 
brorparten av det private næringslivet i kom-
munen. Disse bedriftene har ikke vært involvert 
i omstillingsprogrammet, hvilket av flere infor-
manter blir vurdert som uheldig. Deltakelse fra 
de store bedriftene kunne gitt tyngde i satsingen 
og tilførsel av kompetanse til omstillingsstyret. 
Programmet har i det hele tatt hatt liten inngri-
pen med fiskerinæringen.  
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4. Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstil-
lingsprogrammet i Karlsøy. Det gis først en be-
skrivelse av målsetningene som ble formulert 
for programmet, og de aktivitetene og tiltakene 
som er gjennomført (omstillingsprogrammets 
innretting). Deretter betraktes resultatene av 
omstillingsprogrammet, målt opp mot målset-
tingene for innsatsen og hva gjelder kommunen 
og næringslivets utviklingsevne. Til sist beskri-
ves arbeidet med å realisere en videreføring av 
utviklingsarbeidet i kommunen etter omstil-
lingsperioden. 

4.1 MÅLSTRUKTUR 

Omstillingsprogrammet i Karlsøy kommune 
ble gitt en bred innretting. Det skulle etableres 
nye arbeidsplasser og arbeides for et mer 
differensiert og robust næringsliv. Samtidig ble 
det satt som målsetting å gjøre Karlsøy til en at-
traktiv kommune med vekst, ved å styrke kom-
munens omdømme. Programmet skulle også 
støtte opp om tiltak for forbedret kommunika-
sjon og infrastruktur, samt ha et fokus på kvin-
ner og unge. Målsettinger og satsingsområder 
fremgår av boksen under.  

MÅLSTRUKTUR 

Målsettinger 

 50 nye arbeidsplasser 

 Attraktiv kommune med vekst 

Strategier – fokusområder 

 Styrke etablert næringsliv 

 Nyetableringer 

 Omdømme 

 Kommunen som samarbeidspartner 

 Kommunikasjon og infrastruktur 

Søknaden fra 2009 inneholdt følgende over-
ordnede beskrivelse av innsatsens planlagte for-
mål og innhold: «Karlsøy kommune ønsker å få 
status som omstillingskommune og gjennom-
føre et fireårig omstillingsprosjekt som skal bi-
dra til å gjøre kommunen mer næringsvennlig. 
Dette gjennom å styrke og videreutvikle eksist-
erende næringsliv, legge til rettet for nyetabler-
ing og bidra til utvikling av nye arbeidsplasser». 
Den refererer også til forskning om suksess-
kriterier for omstillingsprogrammer: «Undersø-
kelser viser at det lokale næringslivets engasje-
ment er helt avgjørende for et vellykket omstil-
lingsprosjekt».2 Søknaden legger dermed opp til 
et program med en tydelig næringsorientering. 

Strategi- og forankringsfasen hadde enkelte 
mangler når det gjaldt å etablere et kunnskaps-
grunnlag og planverktøy for gjennomføringen 
av omstillingsprogrammet:  

 Det var ikke fastsatt resultatmål for det 
enkelte innsatsområde, hverken kvalitativt 
eller kvantitativt. For innsatsen som helhet 
var det formulert en målsetting om 50 nye 
arbeidsplasser. 

 Det var ikke gjennomført en strategisk ut-
viklingsanalyse som konkretiserte kommun-
ens konkurransefortrinn og utviklings-
muligheter.  

Kun målet om 50 nye arbeidsplasser er kvant-
ifisert, og de fem fokusområdene er svært vide 
slik de er formulert. Programmet har ikke ope-
rasjonalisert strategier for å omsette ressursene 
til tiltak som kan medføre resultater og mål-
oppnåelse. Tiltak som er initiert er sammen-
holdt med fokusområdene, og alle tiltak er 
knyttet til ett (eller flere) av fokusområdene. 

                                                 
2 Jakobsen og Drangsland (SNF AS), Sluttevaluering – 
hva kan de fortelle oss? Noen fellesnevnere for gode 
omstillingsprosesser. 
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Programmet har imidlertid ikke etablert en 
struktur for å måle i hvilken grad tiltakene har 
bidratt til måloppnåelse på programnivå.  

Informanter fremholder at forståelsen i pro-
grammets prosjektledelse og styre var at pro-
grammet skulle bidra til «bevegelse» innen hvert 
av de fem fokusområdene, uten at mål og stra-
tegier ble nærmere operasjonalisert. Gjennom-
føringen av programmet har vært strategisk for-
ankret i de fem fokusområdene, ved at tiltakene 
støtter opp om ett eller flere av disse. 

Omstillingsplanen er ikke revidert eller spisset i 
gjennomføringsfasen. Informanter fremholder 
at selv om omstillingsplanen formelt sett har 
ligget fast, har man kun i begrenset grad for-
holdt seg til denne i gjennomføringen av pro-
grammet. Av søknaden fra 2009 fremgår det at 
programmet skulle «ta sikte på å gjennomføre 
konkrete og målrettede omstillingstiltak for å 
endre dagens situasjon. Fokus skal være på 
operasjonalisering og implementering, med mål 
som er så konkrete at de er målbare ved 
prosjektets slutt».  

Programmet har imidlertid manglet spesifiserte 
og operasjonaliserte plandokumenter, samt sta-
tusoppdatering og monitorering av utviklingen i 
programmet. Det er ikke konkretisert hva som 
skulle være resultatene av omstillingsarbeidet 
innen det enkelte fokusområdet og heller ikke 
vurdert utviklingen innen det enkelte fokusom-
råde i relasjon til de overordnede målsettingene. 

Før iverksetting av enkeltprosjekter ble det fo-
retatt en systematisk kvalitetssikring av pro-
sjektplaner. I valget av prosjekter ble det vekt-
lagt at det fantes prosjektlederressurser med 
kompetanse, interesse og kapasitet til å ferdigs-
tille prosjektet, enten det var en forstudie, et 
forprosjekt eller et hovedprosjekt. 

Målsettingene og de fem fokusområdene er be-
holdt gjennom hele omstillingsperioden, selv 
om det tidlig ble erkjent at målsettingen om 50 
nye arbeidsplasser ville bli svært vanskelig å 
realisere. I det løpende arbeidet i programmet 

har måltallet ikke vært styrende, i henhold til in-
formanter.   

4.2 OMSTILLINGSPROGRAMMETS 
INNRETTING 

Omstillingsarbeidet er en ekstra og tidsavgrens-
et satsing, og programmet skal sikre at kompe-
tansebygging og oppbygging av arenaer gir va-
rige verdier for Karlsøy. 

Omstillingsprogrammet i Karlsøy synes å ha 
hatt en ad hoc tilnærming i gjennomføring, der 
valg av tiltak ikke fullt ut har vært basert på kla-
re målsettinger for programmet som helhet. 
Vanligvis arbeider et omstillingsprogram med 
en målstruktur som sier hva som skal være gjort 
i løpet av omstillingsperioden og hvordan man 
sikrer at man hvert år nærmer seg denne.  

Prosjekter er i stor grad initiert av personer tett 
på programmet, og er i liten grad form av inn-
spill fra personer eller bedrifter i Karlsøy som 
ikke er i direkte inngripen med programmet. 
Omstillingsstyret var kilden for mange av pro-
sjektideene, samtidig som en rekke av prosjek-
tene fulgte av de identifiserte utfordringene i 
kommunen og medfølgende problemstillinger. 
Idegenereringen i styret har blant annet tatt opp 
prosjekter som over lang tid har vært på agen-
daen i kommunen. 

Omstillingsstyret har hatt en årlig gjennomgang 
av prosjektporteføljen og avgjort hvilke pro-
sjekter man ønsket å gå videre med og hvilke 
som skulle avvikles. Denne idegenereringen har 
vært den fremste kilden for tiltak iverksatt i 
programmet, og omfattet omstillingsstyret og 
prosjektledelsen. 

Programmet valgte en reaktiv rolle mot nær-
ingslivet, der det ble åpnet for initiativer fra næ-
ringslivet, samtidig som programmet ikke pro-
aktivt oppsøkte næringslivet for å informere 
om mulighetene i programmet. Det ble gitt lite 
informasjon fra programmet til næringslivet.  
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Ansvaret for gjennomføringen av tiltak ble 
håndtert av programorganisasjonen og person-
er innleid på timesbasis. Det ble vektlagt å plas-
sere ansvar for tiltak på medlemmer av styret, 
men de samlede prosjektlederressursene som 
kunne genereres på denne måten var svært be-
grensede.   

Programmet ble rigget med begrenset nærings-
livskompetanse i omstillingsstyret, og med 
svært begrenset involvering av næringslivet i 
den konkrete gjennomføringen av tiltak. Det 
ble ikke lagt opp til en næringslivsorientering i 
programmet, som heller ikke ble gitt nødvendi-
ge verktøy for en slik innretting. Enkelte be-
driftsbesøk er gjennomført i tidlig fase av pro-
grammet og i forbindelse med styremøter, men 
dialogen med bedrifter er i liten grad fulgt opp 
fra programmets side.  

Tilbakemeldingene fra fylkeskommunen om 
programmets innhold og utvikling var positive 
gjennom hele programperioden, og det ble ikke 
gitt råd om strategiske valg eller justeringer. 
Fylkeskommunen oppfattet at det ble arbeidet 
systematisk og strukturert i programmet frem 
til det tidspunkt da daglig leder ble langtidssy-
kemeldt. 

Fra informanter blir det etterlyst en mer aktiv 
rolle fra virkemiddelapparatet, der styret og 
andre aktører informeres om god praksis for 
omstillingsprogrammer og dermed tilføres 
kompetanse. Slik kompetanse ble imidlertid til-
ført programmet blant annet gjennom en stu-
dietur til Smøla, som tidligere hadde hatt om-
stillingsstatus, i 2011. Representanter for om-
stillingsprogrammet i Karlsøy deltok også på 
Innovasjon Norges årlige omstillingskonferanse 
og på Troms fylkeskommunes årlige seminar 
for omstillingskommuner.  

I 2014 ble det inngått en avtale mellom fylkes-
kommunen og Innovasjon Norge om oppfølg-
ing av omstillingsområder i Troms. Dette inne-
bar at omstillingskommunene i fylket fikk til-
gang til verktøyene som Program for regional 

omstilling disponerer, inkludert muligheten til å 
søke om medfinansiering av verktøyene. 

I omstillingsprogrammet er det gjennomført tre 
hovedtyper prosjekter: 

1) Grunnlagsinvesteringer for å øke bærekraf-
ten i Karlsøy-samfunnet. Disse aktivitetene 
skal på sikt støtte opp om vekst og økt an-
tall arbeidsplasser, samtidig som det ikke vil 
være mulig å måle antall skapte arbeidsplas-
ser som resultat av aktivitetene. 

2) Bedriftsrettede tiltak der det er mulig å måle 
antall skapte arbeidsplasser. 

3) Kombinasjoner av de to første aktivitetsty-
pene. 

Omstillingsprogrammet arbeider i hovedsak 
prosjektbasert, og benytter PLP som metodikk. 
Dette innebærer at satsinger gjennomføres som 
forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt. Ho-
vedprosjektene er gjerne avhengig av ekstern 
finansiering, og tenkt gjennomført av en annen 
aktør enn omstillingsprogrammet. 

Felles for en stor andel av prosjektene i omstil-
lingsprogrammets portefølje er at de er avslut-
tet uten at det er realisert gevinster for nærings-
livet i Karlsøy. En rekke forstudier er havnet «i 
skuffen» blant annet på grunn av manglende 
prosjektlederressurser til å ta prosjektene vi-
dere. I tillegg er en rekke forprosjekter overle-
vert kommunen, som besluttet å ikke ta initiati-
vene videre. Manglende økonomiske ressurser i 
kommunen har vært en av flere årsaker til at 
prosjekter er stoppet opp etter forprosjektfa-
sen.  

Under presenteres de viktigste gjennomførte 
prosjektene i programmet, ordnet etter de fem 
fokusområdene. 

4.2.1 Styrke etablert næringsliv 

I løpet av det andre programåret ble det igang-
satt to større prosjekter: Næringslivets hus og 
reiselivsprosjektet «Et levende øyrike». Begge 
prosjektene var finansiert over tre år og ble 
etablert med formål å medføre økt antall arb-
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eidsplasser, kompetansebygging og arenaer for 
samhandling.  

Næringslivets hus  

Prosjektet ble gjennomført i perioden fra april 
2012 til februar 2015. Finansiering til prosjektet 
ble bevilget fra Karlsøy kommune og Troms 
fylkeskommune, og det ble i tillegg innhentet 
sponsormidler fra næringslivet. Totalt budsjett 
for prosjektet var om lag 1,8 millioner kroner. 
Karlsøy kommunes bidro med finansiering fra 
næringsfondet, samt husleiebidrag. Tilknyttet 
prosjektet var det en personellressurs i 50 % 
stilling, samt en styringsgruppe. 

Prosjektet hadde fire formål eller delmålsetting-
er: 

 En administrativ ressurs til å legge til rette 
for og gjennomføre fellessatsinger for nær-
ingslivet 

 Opprette en fysisk møteplass for nye og ek-
sisterende næringsdrivende 

 Tilby kontorplass til bedrifter i etablerings-
fasen 

 Planlegge/koordinere «Øyriket i sentrum» 

Prosjektet hadde som målsetting å styrke ek-
sisterende næringsliv og støtte opp om ny-
etablering. Det ble etablert en fysisk møteplass 
og en samarbeidsarena for etablerte og nye be-
drifter. Næringslivets hus har i henhold til in-
formanter bidratt til samhandling innen næ-
ringslivet, gjennom arrangementer, kurs, etc. 
Ambisjonen om å fungere som en utviklerres-
surs som kunne tilby veiledning og rådgivning 
til næringslivet er ikke realisert, ettersom det ik-
ke har vært etterspørsel om en slik tjeneste.  

Som del av prosjektet ble næringsforeningen i 
Karlsøy styrket, og det er gjennomført flere 
seminarer for næringslivet. Revitaliseringen av 
næringsforeningen trekkes frem som et godt og 
viktig resultat av prosjektet, og et resultat som 
kan tilskrives omstillingsprogrammet. Som del 
av denne prosessen ble alle virksomheter i 
kommunen registrert og kontaktet per e-post, 

og antall medlemmer har passert 30 per april 
2015.  

Prosjektet hadde også som formål å tilby kon-
torfasiliteter og å skape en samarbeidsarena for 
næringsaktører. Det gamle rådhuset i kommu-
nen ble stilt til rådighet som kontorlokaler, og 
eies av kommunen. Bygget inneholder seks 
kontorer og et møterom. To bedrifter hadde 
leieavtaler med Næringslivets hus i 2013, og én 
aktør (Statens vegvesen) har en leieavtale våren 
2015. Nofi AS benyttet møterommet ved ulike 
anledninger i forbindelse med etableringen av 
selskapets virksomhet i kommunen. Møterom-
met benyttes dessuten hyppig av ulike aktører i 
kommunen. Ut over dette har bygget vært kon-
torplass for daglig leder i omstillingsprogram-
met, delprosjektledere for Næringslivets hus og 
reiselivsprosjektet og næringskonsulent i kom-
munen (til 2013).  

«Øyriket i sentrum» er stor årlig markedsfø-
ringssatsing i Tromsø i samarbeid med kom-
munen, næringsliv, lag og foreninger. Arrange-
mentet ble gjennomført i 2013 og 2014, med 
henholdsvis 25 og 45 deltakere fra Karlsøy. Til-
bakemeldingene fra deltakerne er positiv, og 
økningen i antallet deltakere indikerer også de-
res tilfredshet og opplevde nytte. Arrangemen-
tet fremholdes som et godt resultat innen om-
stillingsprogrammet, og innebærer både økt 
samarbeid mellom bedrifter og markedsføring 
av disse. Næringsforeningen har overtatt ar-
rangementet, som planlegges gjennomført også 
i 2015. 

Oppsummert mener informantene at prosjektet 
har lyktes med satsingen «Øyrike i sentrum» og 
med arbeidet med å bygge opp næringsforen-
ingen. Tilbudet om kontorfasiliteter og rådgivn-
ingstjenester mot næringslivet har ikke vært en 
suksess, på grunn av manglende etterspørsel fra 
næringslivet. Ut over dette fremholder infor-
manter at man har fått lite ut av ressursene som 
er lagt inn i prosjektet. Man har ikke lyktes med 
å skape den ønskede dynamikk og resultater av 
Næringslivets hus.  
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Prosjektet er overlevert til kommunen. Det var 
en målsetting at Næringslivets hus skulle etable-
res som en selvdrevet aktør, i nært samarbeid 
med næringsforeningen. I april 2015 er pro-
sjektets fremtid uviss. To aktører har kontor-
plass i bygget, men det er ikke knyttet en utvik-
lingsressurs til dette. Næringsforeningens svake 
økonomi gjør det utfordrende for denne å vide-
reføre prosjektet, men foreningen ønsker å bi-
dra til å ta prosjektet videre og eventuelt overta 
Næringslivets hus. Det er etablert en dialog 
med næringsforeningen i Tromsø om et mulig 
samarbeid. 

Reiselivsprosjektet «Et levende øyrike»  

Hovedmålsettingen for reiselivsprosjektet er en 
systematisk utvikling og markedsføring av 
Karlsøy som reisemål. 

Prosjektet ble etablert på grunnlag av et allerede 
påbegynt initiativ for å styrke samarbeidet blant 
reiselivsaktørene i kommunen. Kommunen var 
en pådriver i dette arbeidet, som ble gjennom-
ført før etableringen av omstillingsprogrammet. 
Bakgrunnen for initiativet var en oppfatning 
om at det eksisterte et potensial for økt verdi-
skaping i næringen, hvilket ville bidra til å styrke 
reiselivsnæringen og dermed også å differens-
iere næringsstrukturen i kommunen.  

Omstillingsprogrammet tok initiativet videre i 
et forprosjekt høsten 2011. I forprosjektet ble 
det utarbeidet en søknad til kommunen og 
virkemiddelaktørene om finansiering av et 
hovedprosjekt. Både Troms fylkeskommune og 
Innovasjon Norge var involvert i utformingen 
av prosjektet. Informanter fremholder at om-
stillingsprogrammets bidrag til prosjektet i for-
prosjektfasen var avgjørende for å realisere 
hovedprosjektet.  

Prosjektet fikk navnet «Et levende øyrike». Det 
ble igangsatt i september 2012 og skal avsluttes 
i desember 2015. Prosjektet er finansiert av 
Karlsøy kommune, Troms fylkeskommune, In-
novasjon Norge og næringslivet, og er satt opp 
med et totalt budsjett på i underkant av 3,5 mil-

lioner kroner. Reiselivsprosjektet er det eneste i 
omstillingsprogrammets portefølje som mottar 
finansiering fra Innovasjon Norge.  

Det ble engasjert en prosjektleder og en styr-
ingsgruppe for prosjektet. Innovasjon Norge og 
fylkeskommunen deltar med observatører i 
prosjektets styringsgruppe. Kommunen ved 
næringskonsulenten er tett koblet til reise-
livsprosjektet, og også prosjektlederen for om-
stillingsprogrammet har bistått i gjennom-
føringen. Innovasjon Norge oppleves som en 
ressurs i prosjektet, som rådgiver og ved å stille 
krav til gjennomføringen.  

Prosjektet involverer 13 bedrifter i Karlsøy 
kommune, og det er kun et fåtall reiselivs-
bedrifter i kommunen som har valgt å stå uten-
for samarbeidet. Bedriftene er aktive deltakere, 
og bidrar også med egenfinansiering av pro-
sjektet. Det er relativt få aktører som inngår i 
samarbeidet, og omfanget av reiselivsnæringen i 
kommunen er begrenset. Bedriftene har imid-
lertid en særlig styrke innen havfiske, og nær-
heten til Tromsø er også et fortrinn.  

Prosjektet inkluderer både tilretteleggende og 
bedriftsrettede aktiviteter, finansiert av hen-
holdsvis fylkeskommunen og Innovasjon Nor-
ge i samsvar med deres generelle arbeidsdeling. 
Gjennom prosjektet er det etablert samarbeid 
mellom reiselivsaktører, og utviklet et felles 
markedsføringsmateriell og nettside. Prosjektet 
har som målsetting å utvikle og markedsføre 
Karlsøy som reisemål, og bedriftene markeds-
fører seg under benevnelsen «Troms Arcticpe-
lago». Videre er det utarbeidet nye rei-
selivsprodukter og etablert samarbeid om pak-
ketering. Det er innledet en dialog med Vegve-
senet om skilting til reiselivsbedrifter i kommu-
nen. Bedriftene er også koblet på en rekke kurs, 
blant annet i regi av Innovasjon Norge. 

Informanter trekker frem etableringen av sam-
arbeid og nettverk mellom bedriftene som del-
tar, inkludert samarbeid om konkrete produk-
ter, som det viktigste resultatet av prosjektet. I 
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tillegg har prosjektet medført økt kompetanse 
blant bedriftene. Prosjektet har som målsetting 
å bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplas-
ser, og har så langt lyktes med dette i noen 
grad. Per tid har imidlertid resultatene karakter 
av tilrettelegging for fremtidig verdiskaping og 
arbeidsplassetablering. Prosjektet omtales posi-
tivt av informantene, som gir uttrykk for at re-
sultatene er gode sett opp mot ressursinnsatsen. 
Prosjektlederkapasitet og -kompetanse trekkes 
frem som en viktig årsak til fremdrift og resul-
tater i prosjektet. 

Parallelt med prosjektet er Reiselivsforum un-
der Karlsøy næringsforening utviklet. Denne 
aktøren kan potensielt overta og videreføre 
prosjektet.   

I tiden fremover vil det være fokus på å etable-
re relasjoner til eksterne aktører som kan være 
ressurser for reiselivsbedriftene. Det er allerede 
etablert samarbeid med og medlemskap i 
klyngeprosjektet Arena Lønnsomme Vinter-
opplevelser og destinasjonsselskapet Visit 
Tromsø.  

Det er en målsetting om at prosjektet skal bli 
selvgående i en driftsfase i forlengelsen av pro-
sjektet. Det er påbegynt en dialog med kom-
munen og Troms fylkeskommune om mulig 
videre støtte, og en organisatorisk lokalisering 
av samarbeidsplattformen i Visit Tromsø er 
blant alternativene som er diskutert. 

Særskilt næringsfond 

Kommunen er tilført 1,4 millioner kroner fra 
Troms fylkeskommune til et særskilt nærings-
fond. Tildelingen er gitt som en følge av om-
stillingsstatusen. Om lag halvparten av midlene 
er benyttet per april 2015. Det er blant annet 
gitt tilsagn til næringsaktører i forbindelse med 
bedriftsinterne utviklingsprosjekter.     

Flåtefond  

Kommunen mottok tilsagn på én million kro-
ner fra fylkeskommunen til et kystflåtefond. 
Hensikten med fondet var å bidra til å beholde 

flåte, kvoter og nyrekruttering i kommunen. 
Tilsagnet ble imidlertid kansellert uten 
utbetaling da medfinansiering ikke kom på 
plass. Arbeidet med flåtefondet ble gjennom-
ført av kommunen, med omstillingsprogram-
met som støttespiller.  

Stakkvik havn 

Karlsøy kommunen gjennomførte et prosjekt 
for å bygge ut Stakkvik havn (fase 1), med pot-
ensial for å utvide med et nytt industriområde 
og et nytt fabrikkanlegg for bedriften Reinøy 
Sjømat AS i senere faser. Utbyggingen av infra-
strukturen hadde vært diskutert i kommunen 
også før etableringen av omstillingsprogram-
met. Fase 1 er realisert. Omstillingsprogrammet 
støttet opp om prosjektet blant annet ved å gå i 
dialog med fylkeskommunen, som bevilget 
midler til byggingen av havnen, og ved å fung-
ere som rådgiver i forprosjektfasen. Midlene fra 
fylkeskommunen var hentet fra budsjettpostene 
«Kommunal næringsrettet fysisk infrastruktur» 
og «Omstillingsmidler». Også staten bevilget 
midler til prosjektet.  

4.2.2 Nyetablering 

Karlsøy Kompetanse 

Karlsøy ligger svært lavt på oversikten over 
formell kompetanse blant befolkningen i lan-
dets kommuner. Omstillingsprogrammet tok 
derfor initiativ til en behovsanalyse (forstudie), 
der en rekke personer ble konsultert, for å un-
dersøke behov og muligheter for kompetanse-
hevende tiltak. En prosjektbeskrivelse (forpro-
sjekt) for et kompetanseløft ble utviklet, med 
innleid ekstern ressurs. Forprosjektet utarbeidet 
et forslag til hovedprosjekt over 3-5 år. Omstil-
lingsprogrammet etablerte en dialog med 
Troms fylkeskommune for mulig finansiering 
av et hovedprosjekt. Konklusjonen ble imidler-
tid at planen slik den forelå ikke kunne gjen-
nomføres, da ambisjonsnivå og budsjett ble 
vurdert som urealistisk. Prosjektet fikk dermed 
ikke en oppfølging etter forprosjektet.  
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Flerbrukshall 

Omstillingsprogrammet utarbeidet en behovs-
analyse og et forprosjekt knyttet til etablering 
av en flerbrukshall i kommunen. Forprosjekt 
ble gjennomført og overlevert kommunen, men 
videre oppfølging ble nedstemt i kommunesty-
ret. 

Mulighetsanalyse for olje/gass og mineral 

Utnyttelse av olje, gass og mineralressurser var 
lansert og identifisert som en mulighet i Karls-
øy, og omstillingsprogrammet utarbeidet i 2014 
en mulighetsanalyse i denne forbindelse. Som 
del av analysearbeidet ble det avholdt et semi-
nar, der det ble synliggjort at Karlsøy har natur-
lige fortrinn som kan vurderes i kommunens 
videre strategiske arbeid. Analysen fikk ingen 
oppfølging.  

Akkvisisjon av Nofi AS 

Omstillingsprogrammet var en medspiller i pro-
sessen da industrikonsernet Nofi AS etablerte 
virksomhet i Karlsøy kommune. Selskapet ut-
vikler, produserer og selger produkter og tjen-
ester til havbruks- og fiskerinæringene, og lev-
erer oljevernutstyr, og etablerte seg med pro-
duksjon og lagerlokale på Hansnes. Daglig leder 
i omstillingsprogrammet var en pådriver for en 
endret holdning i kommunen, der kommunen i 
mindre grad skulle sitte som eier av eiendom, 
og i stedet tilby salg av eiendom til interesserte 
næringsinteresser.   

4.2.3 Omdømme 

Boligsatsing  

Boligmarkedet hadde vært et vedvarende tema i 
kommunen. Boligmassen består i stor grad av 
eneboliger, mens det mangler leiligheter som 
kan tenkes å etterspørres av unge i etablererfa-
sen. Omstillingsprogrammet gjennomførte en 
kartlegging (forstudie) av behov og muligheter 
knyttet til boligmarkedet i kommunen, og vide-
reførte arbeidet i et forprosjekt. Som del av 
prosjektet ble det arrangert en studietur til Ha-

marøy, som hadde erfaring med anvendelse av 
offentlig-privat samarbeid (Hamarøy-model-
len), og et seminar for utbyggere og stakehold-
ers, der også Husbanken deltok. Prosjektet bi-
dro til en kobling av kommunen og nærings-
aktørene på feltet. Forprosjektet er overlevert 
kommunen, og har foreløpig ikke fått en opp-
følging.  

Omstillingsprogrammet utarbeidet også en søk-
nad til KMD om deltakelse i departementets 
nasjonale program «Boligetablering i distriktet», 
men søknaden ble ikke innvilget. 

Ildsjeloppdrett  

Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om å 
støtte opp om ildsjeler som ressurs. Det ble i 
2012 gjennomført en samling over to dager 
med ekstern prosessleder og om lag 35 delta-
kere. Samlingen var preget av idegenerering og 
høyt engasjement, og deltakerne fikk kjennskap 
til hverandres kompetanse, men initiativet ble 
ikke fulgt opp.  

Kvinnestyre i Karlsøy  

Omstillingsprogrammet etablerte en arbeids-
gruppe bestående av fem unge kvinner for å 
analysere og fremme tiltak for å bedre kommu-
nens attraksjon blant høyt utdannede kvinner. 
Det ble arrangert samlinger og ulike tiltak ble 
foreslått. Prosjektet stoppet opp etter forstu-
dien, på grunn av manglende kapasitet til å føl-
ge opp initiativet. 

Ungdomssatsing 

Konferansen Future Karlsøy ble gjennomført i 
2012, med formål å tilrettelegge for idegenere-
ring blant ungdom om utviklingen i Karlsøy. 
To studenter har vært tilknyttet programmet 
(sommerjobb) i konkrete prosjekter, og to stu-
denter har skrevet oppgaver om problemstil-
linger knyttet til omstilling i Karlsøy. Prosjektet 
fikk ingen videreføring. 
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Stedsutvikling  

Det er gjennomført to prosjekter knyttet til 
stedsutvikling, på henholdsvis Karlsøya og 
Rebbenesøya. Initiativtaker og prosjekteier for 
prosjektet på Karlsøya var utviklingslaget på 
Karlsøya. Det ble utarbeidet en forstudie i 2012 
med hjelp fra en ekstern prosjektleder, med fi-
nansiering fra kommunen og fylkeskommunen. 
Forstudien ble ikke fulgt opp. Også prosjektet 
på Rebbenesøya ble avsluttet uten konkrete re-
sultater. 

4.2.4 Kommunen som samarbeidspart-
ner 

Fokusområdet «Kommunen som samarbeids-
partner» ble valgt på grunnlag av en erkjennelse 
av at kommunen hadde et forbedringspotensial 
som servicetilbyder til næringslivet. Imidlertid 
gjennomførte kommunen en omorganisering i 
perioden 2011-13, hvilket gjorde det mindre ak-
tuelt for omstillingsprogrammet å iverksette til-
tak under dette fokusområdet.  

Det er kun gjennomført to forstudier, omhand-
lende henholdsvis kommunens servicefunksjon 
og økt automatisering (selvbetjening), under 
dette fokusområdet. Forstudiene ble overlevert 
kommunen, uten at de fikk en oppfølging. 

Det ble gjennomført en politikerkonferanse i 
2011 for å gi deltakerne fra kommunestyre, ho-
vedutvalg og rådmannens ledergruppe en god 
forståelse av omstillingsprogrammet. 

4.2.5 Kommunikasjon og infrastruktur 

Fiberutbygging  

Omstillingsprogrammet tok initiativ til og gjen-
nomførte forprosjektet «Fiber i Karlsøy», etter 
at tematikken hadde vært på agendaen i kom-
munen i lang tid. Formålet med prosjektet var å 
tilrettelegge for fiberutbygging som skulle dek-
ke innbyggernes, næringslivet og kommunens 
nåværende og framtidige behov for høy-
hastighets bredbånd.  

Det ble etablert en styringsgruppe for prosjek-
tet, og engasjert en delprosjektleder. Forpro-
sjekt var ferdigstilt i desember 2013, og fylkes-
kommunen ble søkt om midler til et hovedpro-
sjekt. Forprosjektet, inkludert finansieringsplan 
og anbudsutlysning, ble overlevert til kommu-
nen. Kommunen valgte ikke å gå videre med 
prosjektet, blant annet grunnet svak kommune-
økonomi.  

Det er i tillegg gjennomført en politikerkonfe-
ranse i 2011 og to PLP-kurs (2012 og 2014) 
som del av omstillingsprogrammet. Det første 
PLP-kurset hadde deltakere fra omstillingsstyret 
og prosjektlederressurser i programmet, mens 
det andre var åpent, og hadde deltakere blant 
annet fra kommuneadministrasjonen og nær-
ingslivet. Totalt deltok om lag 40 personer på 
kursene. 

4.3 MÅLOPPNÅELSE 

Mot avslutningen av omstillingsperioden er de 
fleste aktiviteter avsluttet eller i ferd med å av-
sluttes. Ettersom det ikke eksisterer resultatmål 
for de ulike fokusområdene er det ikke mulig å 
vurdere porteføljen på et slikt grunnlag. Det er 
iverksatt en portefølje av aktiviteter som del av 
programmet, men få av aktivitetene har med-
ført konkrete resultater for kommunen.  

Det var god fremdrift og aktivitet tidlig i pro-
gramperioden, men resultatene har i stor grad 
uteblitt. Informanter fremholder at det har vært 
en manglende styring og system på gjennom-
føringen av programmet. Plandokumentene 
som ble utarbeidet var ikke gode nok, og ga 
ikke en tilstrekkelig spisset innretting av pro-
grammet. Flere informanter mener det er 
vanskelig å peke på tydelige og markante resul-
tater av innsatsen. En svak kommuneøkonomi 
er en årsak til manglende resultater, da kom-
munen var mottaker av flere av forprosjektene. 
Mangel på prosjektlederressurser i siste halvdel 
av programperioden, da gevinster i programmet 
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i særlig grad skulle realiseres, har også svekket 
mål- og resultatoppnåelse.  

Samtidig vil det være mulig for kommunen å 
hente frem igjen forprosjekter som foreløpig er 
avsluttet, på et senere tidspunkt.  

Det finnes ikke tall for antall arbeidsplasser 
etablert som følge av omstillingsprogrammet, 
men informanter er tydelig på at antallet er 
langt lavere enn de 50 som var satt som mål-
setting. Programmet har kun i svært begrenset 
grad vært innrettet mot å nå målsettingen om å 
bidra til etablering av 50 nye arbeidsplasser. De 
tiltak som er gjennomført som del av program-
met har samlet sett ikke hatt potensial for å 
oppnå denne målsettingen. Etter andre pro-
sjektår av reiselivsprosjektet rapporteres det om 
tre nye arbeidsplasser samlet sett for deltaker-
bedriftene, men det er ikke redgjort for i 
hvilken grad disse kan tilskrives omstillingspro-
grammets virksomhet.   

Prosjektene som er gjennomført i programmet 
har også i svært begrenset grad medført nytte 
for næringslivet. Det finnes imidlertid enkelte 
unntak. Et fåtall bedrifter har mottatt tilsagn fra 
det særskilte næringsfondet, og reiselivsbedrif-
tene har styrket sin stilling gjennom samar-
beidsplattformen som er etablert. Også revitali-
seringen av næringsforeningen og arrange-
mentet «Karlsøy i sentrum» er gode resultater, 
som har som har forsterket samarbeidstanke-
gangen i næringslivet. Informanter gir uttrykk 
for at det er bidratt til en mer positiv holdning 
til samarbeid i kommunens næringsliv, hvilket 
styrker robustheten. Prosjektene rettet mot næ-
ringslivet har imidlertid støttet opp om kun et 
fåtall nye arbeidsplasser.  

Med unntak av et par forstudier (sentrumsut-
vikling Hansnes og markeds- og informasjons-
strategi) er samtlige forstudier og forprosjekter 
som er iverksatt innen rammen av omstillings-
programmet blitt ferdigstilt.  

Forstudiene og forprosjektene har i all hoved-
sak ikke fått en oppfølging i form av et sub-

stansielt utviklingsprosjekt som skaper resulta-
ter og nytte for involverte aktører og kommu-
nen som helhet. En rekke forprosjekter er over-
levert kommunen, som ikke har bevilget finan-
sielle midler til en videreføring.  

Programmet ved daglig leder har også bidratt i 
en rekke prosesser, blant annet da Nofi AS 
etablerte seg i kommunen. Effekten av denne 
innsatsen er imidlertid svært utfordrende å do-
kumentere. 

4.4 KOMMUNENS OG NÆRINGSLI-
VETS UTVIKLINGSEVNE 

En viktig målsetning for omstillingsprogram-
mer er å bidra til å styrke næringsutviklingsev-
nen i området. 

4.4.1 Overordnede indikatorer 

Næringsmiljøet i kommunen besto i 2014 av 
295 bedrifter og 512 arbeidsplasser, det vil si 
mange små bedrifter. I tillegg kom 344 arbeids-
plasser i offentlig tjenesteyting. Næringsmiljøet 
domineres av sjømatnæringer og relatert virk-
somhet, men har gradvis blitt mer differensiert. 
På bransjenivå er kommunens næringsliv spe-
sialisert innen fiske, fiskeindustri, oppdrett og 
landbruk, altså matproduksjon generelt og sjø-
matproduksjon spesielt. Opplevelsesnæringen 
er en liten næring målt i antall bedrifter (21) og 
sysselsatte totalt på fulltid (12), og fungerer i ut-
strakt grad som tilleggsnæring for personer med 
hovedjobb i andre næringer.3 

Figuren under viser sysselsettingsutviklingen i 
Karlsøy og Troms i tidsrommet 2000-13. For å 
gjøre dataene lett å sammenligne, er tallene in-
deksert. Indeksverdien er 100 i år 2000, og tal-
lene viser hvordan sysselsettingen har utviklet 
seg i forhold til dette året. Sysselsettingstallene 
er basert på arbeidssted (ikke bosted).  

                                                 
3 NIBR-rapport 2015:4 Samspill og regional vekstkraft i 
Tromsø-regionen 
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I år 2000 var det 1025 sysselsatte i Karlsøy. I 
perioden 2000-13 er sysselsettingen redusert 
med 5 %, men det har vært en positiv tendens 
de seneste fem årene av perioden. For Troms 
fylke har sysselsettingen i perioden 2000-13 økt 
med 11 %. 

Nedgangen i antall arbeidsplasser i Karlsøy har 
forekommet utelukkende i privat sektor. Særlig 
har det vært en nedgang innen sjømatnæringen, 
og skyldes delvis økt avgang og svekket rekrut-
tering til fiske, og delvis to konkurser i en opp-
drettsbedrift (Dåfjord Laks/Aurora Salmon) og 
en klippfiskprodusent (GPG). Begge bedriftene 
ble kjøpt opp og videreført, først med mindre 
arbeidsstokker enn tidligere og senere med 
vekst i antall årsverk. I tiårsperioden har det 
vært en liten økning i arbeidsplasser innen kon-
sulentvirksomhet, opplevelsesnæringen og han-
delsnæringen, samt helsetjenester.4 

Figuren under viser arbeidsledighetstall i Karls-
øy og Troms, blant personer fra 15 til 74 år, i 
perioden 2000-13. Karlsøy hadde i første halv-
del av perioden noe høyere arbeidsledighet enn 
fylket som helhet, og betydelig høyere etter 
konkurser i sentrale bedrifter i 2008 og 2009. 
Fra 2010 har ledigheten ligget på nivå med 
Troms fylke.  

                                                 
4 Ibid. 

 

4.4.2 Kommunens utviklingsevne 

Gjennom omstillingsprosessen og delprosjekt-
ene har kommunen styrket sitt nettverk til blant 
andre Troms fylkeskommune, Innovasjon 
Norge og næringslivet i kommunen.  

Det er i liten grad bygget opp utviklingskompe-
tanse i kommuneapparatet som følge av omstil-
lingsprogrammet. Initiativer til prosjekter har 
kommet fra kommunen, som også er overlevert 
flere prosjekter etter forprosjektfasen, klar til 
iverksetting forutsatt vedtak om dette i kom-
munestyret. Gjennomføringen av forstudier og 
forprosjekter er imidlertid i all hovedsak fore-
tatt av prosjektorganisasjonen og innleid pro-
sjektlederkompetanse, adskilt fra kommuneor-
ganisasjonen.   

4.4.3 Næringslivets utviklingsevne 

Det er gjennomført to PLP-kurs som del av 
omstillingsprogrammet, og også ildsjelsamling-
en hadde som formål å mobilisere personellres-
surser til utviklingsaktiviteter.  

4.5 VIDEREFØRING AV PROGRAM-
MET 

Omstillingsprogrammet hadde i utgangspunktet 
finansiering til 1. desember 2014. Troms fyl-
keskommune ba Karlsøy kommune å legge 
frem en plan våren 2014 for hvordan omstil-
lingsarbeidet skal videreføres etter endt periode. 
Omstillingsprogrammet etablerte et prosjekt 
kalt «Etter omstilling», med en egen arbeids-
gruppe og prosjektlederressurser. Arbeidsgrup-
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pes mandat var å gi innspill til det videre utvik-
lingsarbeidet i kommunen, etter avslutningen av 
omstillingsprogrammet. En forstudie ble gjen-
nomført i september 2013, finansiert av omstil-
lingsprogrammets midler. Forstudien tok ut-
gangspunkt i Innovasjon Norges verktøy «Vi-
dereføring av omstillingsprogrammer», og skul-
le gi innspill til strukturer og finansieringsform 
for videreføringen av innsatsen.  

Arbeidet ble videreført i et forprosjekt i perio-
den fra oktober 2013 til mars 2014, også dette 
finansiert av omstillingsprogrammets midler og 
organisert med en arbeidsgruppe og prosjektle-
derressurser. Forprosjektets målsetting var å ut-
arbeide en forretningsplan for en utviklingsen-
het, inkludert å skissere en løsning for organise-
ring, eierskap, bemanning, finansiering og reali-
sering av et hovedprosjekt. Troms fylkeskom-
mune åpnet for et «overgangsår», og arbeids-
gruppens innstilling skulle danne grunnlaget for 

beslutningen om en eventuell søknad om et 
slikt overgangsår. Som del av arbeidet ble det 
blant annet arrangert møter med de ulike utvik-
lingslagene i kommunen, og det ble utarbeidet 
en samfunns- og næringsanalyse. Mangel på 
prosjektlederkapasitet og -kompetanse forårsa-
ket at prosjektet stoppet opp etter mars 2014. 

Programstatusvurderingen i januar 2015 anbe-
falte at omstillingsprogrammet avsluttes og at 
det utarbeides en strategisk næringsplan for 
kommunens videre utviklingsarbeid. Det ble 
vektlagt at denne etableres med tydelige mål-
formuleringer og god forankring blant relevante 
aktører. 

Arbeidet med videreføring av omstillingsarbei-
det endte med at omstillingsperioden ble for-
lenget med syv måneder, til 30. juni 2015, fi-
nansiert av restmidlene i programmet. Styret 
for omstillingsprogrammet skal fortsetter ar-
beidet inntil denne datoen. 
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5. Oppsummering og lærdommer 

I dette kapittelet gis en oppsummer av omstil-
lingsprogrammets organisering og aktivitet, 
samt en vurdering av programmet. 

5.1 GRUNNLAGET FOR SAT-
SINGEN 

Bakgrunnen for omstillingsprogrammet i Karls-
øy kommune var en kombinasjon av langsiktige 
strukturelle utfordringer i form av negative 
trender i befolknings- og arbeidsplassutvikling-
en, og bortfall av arbeidsplasser i forbindelse 
med konkurser og nedleggelser i sentrale be-
drifter i kommunen. Kommunen hadde en 
ensidig og sårbar næringsstruktur, med en høy 
andel arbeidsplasser innen primærnæring og 
fiskerirelaterte næringer.  

5.2 VURDERING AV ORGANISE-
RINGEN 

Det er Oxford Researchs vurdering at pro-
grammet ikke har hatt en velfungerende organi-
sasjon. Organisasjonen består av programeier 
(kommunestyret), omstillingsstyret og prosjekt-
ledelse. De ulike aktørene har ulike roller, som 
må forstås og utøves som tiltenkt for å sikre en 
hensiktsmessig og effektiv leveranse av pro-
grammet. Evaluator mener at ingen av aktørene 
i organisasjonen har fungert som ønsket.  

Forprosjektfasen ble gjennomført blant annet 
ved å engasjere et konsulentmiljø for å utvikle 
søknaden til fylkeskommunen. Søknaden fung-
erte også som omstillingsplan. Som styrings-
grunnlag for programmet er dokumentet hen-
siktsmessig, men evaluator oppfatter at proses-
sen blant relevante aktører i Karlsøy ikke var 
tilstrekkelig grundig. En mer omfattende pro-
sess kunne medført en sterkere forankring av 
programmet og en tydeligere bevissthet om hva 

man ønsket å oppnå med programmet. Det sy-
nes ikke å ha vært en omforent forståelse i 
kommunestyret og blant andre involverte aktø-
rer om målsetningene for innsatsen. Kommu-
nestyret har dermed ikke utøvd eierskapet ak-
tivt og målrettet.  

Omstillingsstyret ble sammensatt av represen-
tanter fra kommunestyret, i tillegg til to næ-
ringslivsrepresentanter. Medlemmene var ikke 
profesjonelle styremedlemmer, og fungerte ikke 
som en strategisk ressurs for prosjektledelsen 
og som en garantist for fremdrift og innretting. 
Omstillingsstyret fikk en noe reaktiv posisjon 
sammenlignet med prosjektledelsen. 

Prosjektledelsen var den drivende kraften i 
programmet, og gjennomførte delprosjektene 
på en kompetent og systematisk måte. Daglig 
leder knyttet til seg prosjektlederkapasitet fra 
ulike personer, hvilket styrket gjennomførings-
evnen. Daglig leders langtidssykemelding i siste 
halvdel av omstillingsperioden medførte imid-
lertid at mye av aktiviteten i programmet stop-
pet opp.  

Det er Troms fylkeskommune som har fulgt 
programmet på virkemiddelapparatets side, 
mens Innovasjon Norge, som ble involvert i 
programmet sent i perioden, i praksis ikke har 
kunnet påvirke gjennomføringen av program-
met. Oxford Research mener dette har hatt ve-
sentlig betydning på programmets innretting. 
Programmet har hatt liten inngripen med og 
svak forankring i næringslivet, og har gjennom-
ført prosjekter av tilretteleggende karakter, 
hvilket følger av fylkeskommunens rolle som 
virkemiddelaktør.  

Forankringen i kommuneadministrasjonen har 
også vært svak, og det synes å ha vært noe ukla-
re linjer mellom programmet og kommunens 
ordinære næringsutviklingsinnsats.    
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5.3 VURDERING AV MÅLOPPNÅ-
ELSE 

Omstillingsprogrammet hadde som målsetting 
å bidra til etablering av nye arbeidsplasser og til 
et mer differensiert og robust næringsliv i 
Karlsøy kommune. Søknaden hadde en tydelig 
næringsorientering, samtidig som det også ble 
vektlagt å styrke kommunens attraktivitet. 

Det ble etablert en målstruktur med fem fokus-
områder. Programmet har ikke operasjonalisert 
strategier for å omsette ressursene til tiltak som 
kan medføre resultater og måloppnåelse, og 
kun målsettingen om 50 nye arbeidsplasser er 
kvantifisert. Valget av prosjekter er imidlertid 
forankret i de fem fokusområdene, og det ble 
foretatt en systematisk kvalitetssikring av pro-
sjektplaner før iverksetting av disse. Det har ik-
ke eksistert verktøy for å registrere resultater 
underveis i programmet.  

Programmet har i hovedsak vært tilretteleg-
gende og ikke bedriftsrettede i sin innretting. 
Dette innebærer at tiltakene har vært innrettet 
mot å gi resultater på samfunnsnivå.  

Programmet har generert et stort antall pro-
sjektideer i strategisamlingene for omstillings-
styret. Av disse er enkelte tatt videre til forstu-
dier og eventuelt forprosjekter, men kun et få-
tall har ført til substansielle utviklingsprosjekter 
med potensial for å medføre effekter. Det kan 
dermed hevdes at gjennomføringsevnen til om-
stillingsprogrammet har vært liten. Programmet 
har vist evne til å initiere aktiviteter, men ikke 
til å realisere gevinster.  

Det er i programmet gjennomført en rekke for-
studier og forprosjekter av god kvalitet. Disse 
er i seg selv resultater av programmet. Det er 
imidlertid en tydelig tendens til at forprosjekter 
ikke har fått en videreføring etter å ha blitt 
overlevert til kommunen. Mange prosjekter er 
initiert fra kommunen etter å ha vært på agen-
daen i mange år. Omstillingsprogrammet er an-
vendt til å revitalisere eller å ta videre slike ini-

tiativer, men er stoppet opp før en hovedpro-
sjektfase ikke minst på grunn av Karlsøy kom-
munes svake økonomi. Det kan argumenteres 
for at det burde vært en tydeligere avklaring av 
om de enkelte prosjektene faktisk var ønsket av 
kommunen, før forstudier og forprosjekter ble 
gjennomført.   

Årsaken til at forprosjekter ikke er videreført av 
kommunen skyldes delvis svak kommuneøko-
nomi, og delvis fraværet av en omforent forstå-
else av hva kommunestyret som programeier 
ønsker å bruke programmet til. Det er Oxford 
Researchs vurdering at kommunen burde vært 
tydeligere i utøvelsen av eierskapet, gjennom å 
legge føringer for innhold, retning og fremdrift 
i omsettingen av finansielle og kompetansemes-
sige ressurser til resultater for kommunen. 
Kommunen har etter evaluators vurdering hatt 
en for passiv inngripen med omstillingspro-
grammet. Det har manglet et rammeverk for 
programmet, med bred støtte fra aktørene i 
Karlsøy, og programmet har dermed ikke lyktes 
med å anvende midlene effektivt. 

Det kan sies at prosjektorganisasjonen har le-
vert gode resultater forstått som ferdigstilte for-
studier og forprosjekter, men at programmet 
som helhet ikke har vært vellykket. Programmet 
har medført få resultater for Karlsøy. De mang-
lende resultatene skyldes delvis at man ikke lyk-
tes med å koble kommunen godt nok på pro-
grammet, og kommunestyret har ikke skjøttet 
sin oppgave som programeier. 

Kjernen i en omstillingsprosess må etter evalua-
tors vurdering være næringslivet, ettersom ar-
beidsplasser er svært styrende for utviklingen av 
andre forhold i en utkantkommune som Karls-
øy. Programmet hadde reelt sett lite fokus på å 
komme i inngripen med næringslivet, og burde 
etter evaluators oppfatning vært mer proaktive 
på dette feltet.  
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5.4 EVALUATORS OVERORDNEDE 
VURDERING 

Det er Oxford Researchs vurdering at omstil-
lingsprogrammet i Karlsøy ikke kan betegnes 
som et vellykket program, ettersom ressursinn-
satsen ikke har medført vesentlige resultater og 
effekter som har bidratt til å «omstille» nærings-
livet i Karlsøy og dermed kommunen som hel-
het. Omstillingsprogrammet har i liten grad bi-
dratt til å gjøre næringslivet i kommunen mer 
robust. Det har heller ikke støttet opp om etab-
lering av nye arbeidsplasser i vesentlig grad, og 
det har kun i begrenset utstrekning bidratt til å 
styrke kommunens og næringslivets utviklings-
evne. Målsettingen om 50 nye arbeidsplasser er 
ikke oppnådd. Ved avslutningen av program-
met foreligger ingen plan for hvordan innsatsen 
kan videreføres.  

Evaluator oppfatter at kommunen ikke innret-
tet seg på en hensiktsmessig måte i program-
met. De iverksatte tiltakene er i all hovedsak til-
retteleggende, mens det er få bedriftsrettede 
prosjekter. Innrettingen må, i det minste delvis, 
ses som et svar på de signaler og tilbakemel-
dinger som ble gitt av Troms fylkeskommune 
ved oppstarten og i oppfølgingen av program-
met. Da Innovasjon Norge ble trukket inn i 
programmet ble verdien av bedriftsrettede pro-
sjekter tydeligere kommunisert. Erfaringer fra 
gjennomføring av omstillingsprogrammer viser 
at næringsinvolvering er et suksesskriterium. En 

slik innretting av omstillingsprogrammet kan 
imidlertid gjerne suppleres med tilretteleggende 
prosjekter som vurderes som viktige for kom-
munen. Omstillingsplanen (søknaden) fra 2009 
har en klar næringsorientering, med fokus på 
næringsutvikling og å bidra til å etablere ar-
beidsplasser. Programmets gjennomføring re-
flekterer ikke en slik næringsorientering.  

Programmet har for det meste konsentrert seg 
om gjennomføring av forstudier og forpro-
sjekter, og har levert er rekke forstudier og for-
prosjekter av god kvalitet. En svært stor andel 
av disse er imidlertid ikke videreført. Det synes 
derfor å ha vært en manglende forankring av el-
ler avklaring for de initiativer som er igangsatt. 
Ikke minst gjelder dette overfor kommunen, 
som er eier av programmet (gjennom kommu-
nestyret). Programmet har vært styrt av politi-
kere, men har likevel ikke hatt den nødvendige 
politiske forankringen. Det er ikke en omforent 
og samlet kommune som står bak programmet.  

Programmet ble videre preget av manglende 
prosjektlederressurser, og stoppet av denne 
grunn opp i 2013-14.  

Blant de positive resultatene programmet kan 
vise til er reiselivsprosjektet, markedsføringssat-
singen «øyrike i sentrum» og revitaliseringen av 
næringsforeningen. Disse aktivitetene er alle 
gjennomført i samarbeid med næringslivet.  
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