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FORORD 
Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane hadde i perioden 2010–15 omstillingsstatus. I 
denne rapporten presenteres resultater fra en sluttevaluering av det tilhørende om-
stillingsprogrammet. Formålet med sluttevalueringen er å øke kunnskapen om effekter 
av satsingen, måloppnåelse og hvordan programmets organisering og innretting kan ha 
påvirket dette.  

Kontaktperson hos oppdragsgiver, Innovasjon Norge, har vært Rune Fromreide. Vi 
takker for et godt samarbeid. 

Rapporten er skrevet av Espen Carlsson og Roald Sand, begge seniorforskere ved 
Trøndelag Forskning og Utvikling.  

Rammen for oppdraget har vært om lag 1 månedsverk, hvor vi har benyttet en kombina-
sjon av kvalitative og kvantitative metoder for å belyse aktuelle problemstillinger. I den 
forbindelse vil vi takke alle som stilte opp til intervjuer og besvarte vår spørreskjema-
undersøkelse.  

Steinkjer, januar 2016. 

Roald Sand 
prosjektleder 
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SAMMENDRAG  
Denne rapporten inneholder en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Hyllestad. 
Formålet med er å øke kunnskapen om omstillingsprogrammets organisering, mål-
oppnåelse og effekter som kan påvises ved omstillingsperiodens slutt. 

Bakgrunn 
I fra 1.1.2010-31.12.2015 gjennomførte Hyllestad kommune et omstillingsprogram med 
bakgrunn i sårbar næringsstruktur og svak nærings- og samfunnsutvikling over tid. 
Kommunen er i tillegg et lokalt bo- og arbeidsmarkedsområdet, og er derfor svært 
avhengig av lokale arbeidsplasser. Kommunen hadde 1500 innbyggere og 740 arbeids-
plasser før omstillingsperioden. Av arbeidsplassene var 1/3 ved skipsverftet Havyard 
mens 8 % var innen landbruk og oppdrett. Utover disse og noe reiseliv og små 
bygg/anleggsbedrifter, var det svært få arbeidsplasser med marked utenfor kommunen.  

Organisering, rammer, mål og forankring 
Omstillingsarbeidet var organisert som prosjektorganisasjon med eget styre, underlagt 
kommunestyret. Styret bestod av 3 representanter fra næringsforeninga og to politiske 
representanter. I tillegg til rådmannen, har Innovasjon Norge og fylkeskommune møtt 
som observatører og bidratt med erfaring fra andre omstillingsprogrammer. Intervjuene 
forteller om et aktivt styre og generelt et godt samarbeid med Innovasjon Norge og 
fylkeskommunen.  

Omstillingsprogrammet har disponert offentlige bevilgninger på 23 mill. kr. over 6 år. I 
tillegg har organisasjonen hatt ansvar for kommunens førstelinjetjeneste for næringslivet 
og forvaltet det kommunale næringsfondet. Omstillingsprogrammet har hatt prosjekt-
leder i 100 % stilling, 2-4 ansatte medarbeidere i organisasjonen eller prosjektene. I løpet 
av omstillingsperioden ble det ansatt ny prosjektleder fra 2013, og det har også vært 
skifte av prosjektmedarbeidere, rådmann og styrerepresentanter.  

I omstillingsprogrammets første fase var det etter vår mening bedre forankring blant 
politikere og deler av næringslivet enn i kommuneadministrasjonen. Dette kan ha 
sammenheng med organisasjonens plassering under kommunestyret og ikke under 
rådmannen. Kommuneadministrasjonen ble etter hvert mer involvert i omstillings-
programmet, slik at den samlede forankringen kan sies å ha vært bra de siste årene av 
programmet.  

Sentrale mål for omstillingsarbeidet i Hyllestad var å bidra til 40 nye arbeidsplasser, 
hovedsakelig innen virksomheter med et eksternt marked, snu de negative 
befolkningsendringene og bidra til bedre utviklingsevne i privat og offentlig sektor.  

Resultater 
Av omstillingsprogrammets midler på 23,2 mill. kr over 6 år, er det meste av midlene 
gått til tilretteleggende tiltak som utvikling av næringspark, tilflyttingstiltak og arbeid 
med kommunens framtidige utviklingsapparat, mens en mindre andel er gått til 
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bedriftsrettede tiltak. Denne prioriteringen har sammenheng med få vekstorienterte 
bedrifter og svak kultur for nyskaping i forkant av omstillingsperioden. Det har vært 
gjennomført et omfattende antall tiltak med svært variable resultater. Vi mener at flere 
av tiltakene, spesielt de tilretteleggende, burde vært grundigere belyst på forhånd, for å 
avdekke potensialet og grunnlaget for gjennomføring. 

Omstillingsprogrammet har gitt mange typer positive effekter i Hyllestad kommune. 
Næringsstrukturen i Hyllestad er tilsynelatende like sårbar som før, men bak statistikken 
skjuler det seg nå en større utviklingsevne. Omstillingsorganisasjonen har bidratt til 
generell kompetanseheving, samarbeidsfora og nettverk mer generelt i kommunen og i 
grendesamfunnene. Omstillingsprogrammet har bl.a. bidratt til positivitet rundt å være 
fra Hyllestad og det å skape ny virksomhet. Dette har gitt flere nyetableringer i 
kommunen med potensiale for vekst. Flere småbedrifter med et regionalt eller eksternt 
marked, har også fått hjelp til å styrke sin utviklingsevne.  

Omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke kompetansen i det kommunale utviklings-
apparatet, og bidratt til langsiktige tilretteleggingsprosjekter som kan gi positive 
nærings- og samfunnsutviklingseffekter på lengre sikt.  

Når det gjelder videreføring, har den nåværende kommunale organisasjonen et bedre 
grunnlag for samfunnsutviklingsarbeidet enn før. Spørsmålet er mer om hvordan dette 
blir prioritert videre i en kommunal struktur under endring.  

Ansvaret for førstelinjetjeneste og næringsfond er overført til et regionalt selskap (HAFS 
Utvikling). Dette selskapet har ikke lokal kunnskap, slik som omstillingsorganisasjonen 
bygde opp, og det har heller ikke ansatte med oppmøtested i Hyllestad. I intervjuene ble 
dette pekt på som en svakhet i videreføringen av utviklingsarbeidet. Dette ga imidlertid 
også en mulighet som to medarbeidere i omstillingsorganisasjonen har brukt til å etablere 
et eget firma innen utviklingsarbeid i Hyllestad. Hvorvidt denne utviklede kunnskapen 
nå blir brukt lokalt, blir nå avgjort i et åpent marked. 

Omstillingsprogrammet har ikke nådd målene om vekst i arbeidsplasser og befolknings-
økning. Antall arbeidsplasser økte riktignok med om lag 50 i fra årsskiftet 2009/2010 til 
årsskiftet 2014/2015, men går nå ned igjen med 60 pga. nedskjæringer ved Havyard. 
Innen øvrig næringsliv har vekst innen enkeltnæringer kompensert for nedgang i 
landbruk og offentlig sektor. Netto vekst i arbeidsplasser med eksternt marked er derfor 
trolig negativ. I omstillingsperioden gikk folketallet ned med 100 personer, men viste 
tegn til å stabilisere seg før nedskjæringene ved Havyard.  

Vår vurdering er at omstillingsprogrammet foreløpig har bidratt til 20-30 arbeidsplasser 
i kommunen, men at satsinger kan gi større langsiktige effekter om disse blir fulgt opp i 
det videre næringsutviklingsarbeidet. Med positiv effekt på arbeidsplasser, vil man få 
positiv effekt på folketallet over tid selv om andre forhold kan dominere den samlede 
utviklingen. Programmets ressursbruk har imidlertid vært svært høy i forhold til 
sannsynlige samfunnseffekter. Etter vår mening skyldes dette ikke bare et svakt 
næringsliv, men også flere satsinger med svakt faglig grunnlag. 
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet går vi gjennom evalueringens bakgrunn, formål, gjennomføring og den 
videre oppbygging av rapporten. 

1.1 Bakgrunn 
Slik vi ser av kartet nedenfor (figur 1.1) er Hyllestad kommune geografisk plassert i ytre 
deler av Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke.  

 
Figur 1.1:  Kart over Hyllestad og nabokommuner i HAFS regionråd, Sogn og 

Fjordane (Kilde: Askvoll kommune). 

Hyllestad kommune har rundt 1400 innbyggere og 700-750 arbeidsplasser fordelt på tre 
tettbebyggelser, administrasjonssenteret Hyllestad innerst i Hyllestadfjorden, Leirvik 
innerst i Bøfjorden, Sørbøvåg på nordsiden av Åfjorden, samt tre øvrige grender: 
Lifjorden, Skifjorden og Øen.  

Fra Hyllestad til nærmeste by, Førde med 10200 innbyggere, er det 82 km. Av andre 
tettsteder i regionen, har vi Dale med 1080 innbyggere og videregående skole, 41 km fra 
Hyllestad, og Høyanger med 2200 innbyggere, 70 km fra Hyllestad. Pendlingen mellom 
disse kommunene er imidlertid beskjeden og Hyllestad kommune utgjør et eget bo- og 
arbeidsmarkedsområde.  

Fra 1950 har Hyllestad opplevd befolkningsnedgang, og dette fortsatte også utover 2000-
tallet. Samtidig hadde kommunen i en årrekke slitt med et ensidig og lite robust 
næringsliv, preget av avhengigheten til hjørnesteinsbedriften Havyard i Leirvik. 

https://www.askvoll.kommune.no/kommune-og-politikk/lokalpolitikk/interkommunalt/
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I Sogn og Fjordane fylkeskommunes arkiv, finner vi bl.a. interessant dokumentasjon av 
saksbehandling vedrørende at Hyllestad hadde bedt om å bli vurdert som 
omstillingskommune i mars 2007 (SFFK 2007). På dette tidspunktet var det fokus på å 
finansiere to satsingsområder og seks prosjekt. Det ene satsingsområdet var etablering 
av nye arbeidsplasser for kvinner og ungdom med tilhørende etableringsprosjekter og 
det å se på hvordan Gamleverftet kunne brukes. Det andre satsingsområdet var nye 
nærings- og kulturtiltak med de to tilhørende prosjektene Kvernsteinsfestivalen og et 
prosjekt for å bosette og integrere utenlandske familier. Fra SFFK vedtak (2007) finner 
vi at fylkeskommunen tidligere hadde gitt 0,2 mill kr i tilskudd til bosettingsprosjektet 
for 2007/2008, og at omstillingssøknaden avvises pga. ikke noe dårligere situasjon enn 
andre kystkommuner. 

I en nasjonal sårbarhetsanalyse av kommunene i Norge, utført av Jakobsen et al. (2007) 
og fulgt opp av Mjørlund et al. (2008), figurer Hyllestad på topp i en av tabellene som 
viser kommunens avhengighet av en eller et fåtall store hjørnesteinsbedrifter. Videre er 
Hyllestad nr. 3 på en liste over kommuner som har hatt svak utvikling over tid i det 
lokale næringslivet. Dette ga ny interesse for å se på om Hyllestad kommune kunne få 
omstillingsstatus, eventuelt sammen med sårbare nabokommuner. Hyllestad og 
nabokommunen Askvoll søkte derfor om tilskudd fra fylkeskommunen til et arbeid med 
avklaringer om grunnlaget for omstillingsstatus. Dette ble det arbeidet med i 2008 og 
2009, og begge kommunene startet opp gjennomføring av sine seksårige omstillings-
program i 2010. For Hyllestad kommune sin del av var det en svært sårbar 
næringsstruktur og en lengre periode med nedgang i befolkningen, som gjorde at man 
fikk innvilget søknaden om omstillingsstatus.  

Status som omstillingskommune med tilhørende bevilgninger av økonomiske midler til 
omstillingsarbeid er en del av Norges nærings- og distriktspolitikk. Det er 
fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal få omstillingsstatus, og 
fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. Omstillingsområder får overført midler 
fra fylkeskommunen over en periode på flere år, oftest 3-6 år. Innovasjon Norge har her 
en sentral rolle som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid, deriblant å 
kvalitetssikre og følge opp omstillingskommunene, jf. www.regionalomstilling.no og 
vedlegg 1. 

1.2 Formål, metode og gjennomføring av oppdraget 
Evalueringsoppdragets formål har vært å øke kunnskapen om effekter av 
omstillingsarbeidet, herunder måloppnåelse, erfaringer fra organiseringen, samarbeidet 
med involverte aktører, kommunens utviklingsevne, overføringsverdi og læring for 
andre områder. Kunnskapen skal være relevant for vurderinger av organisering av 
næringsutviklingsarbeidet i Hyllestad eller andre kommuner. Alle kommuner som har 
hatt omstillingsstatus må gjennomføre en sluttevaluering av arbeidet som avslutning av 
omstillingsperioden. Vi har tatt utgangspunkt i Innovasjon Norges mal for 
gjennomføring av sluttevaluering av omstillingsprogram. 
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Det er metodisk vanskelig å anslå nærings- og samfunnseffekter av virkemidler og tiltak 
fordi man må sannsynliggjøre hvordan utviklingen ville vært uten de konkrete tiltakene 
man studerer effekten av (Sand et al. 2010). Dette bør derfor belyses ved ulike typer data 
og et bredt spekter av analysemetoder, jf. diskusjon i Sand et al. (2010). Dette 
evalueringsoppdraget er gjennomført ved hjelp av metodisk triangulering; dokument-
gjennomgang, intervju, statistikk og regionaløkonomiske analyser. 

Ved oppstarten av oppdraget fikk evaluator tilgang til en rekke dokumenter fra om-
stillingsorganisasjonen og Innovasjon Norge Sogn og Fjordane. Disse er gjennomgått og 
har vært et svært viktig grunnlag i arbeidet: Eksempel her er, kronologisk: 

• Utviklingsplan for Næringsarbeid i Hyllestad 2012-2015 (datert 20.12.211) 
• Utviklingsplan for næringsarbeid 2014-2015 (revidert utgave fra x.x.xx) 
• Årlige handlingsplaner 2010-2015 
• Årlige programstatusvurderinger foretatt av Innovasjon Norge for 2010-2014 
• Årsrapporter for årene 2011 og 2012 
• Årsregnskap for 2013, 2014, 2015 
• Søknader om omstillingsstatus og «omstillingsløyving» (2010-2015) 
• Rapporteringer til styret (2011-2015) 
• Saksfremlegg ad Hyllestad fra Sogn og Fjordane fylkeskommune 
• Lister tilsagnsmottakere 2010-2015 
• Sluttrapport for omstillingsarbeidet i Hyllestad (Hyllestad kommune 2015) 

I tillegg er det skaffet til veie annen relevant dokumentasjon relatert til omstillings-
arbeidet og næringsaktiviteter i området, omtaler i media, relevant forskning i området 
etc. Dokumentgjennomgangen har vært viktig for å belyse sentrale tema og spørsmål, og 
for å få en bakgrunnsforståelse av Hyllestadsamfunnet som ledd i datainnsamlingene og 
vurderingene som er gjennomført.  

To personer fra evalueringsteamet gjennomførte en rekke personlige intervju av sentrale 
personer i omstillingsorganisasjonen og i målgruppene av stønadsmottakere eller 
kommunal organisasjon, den 8.-9. desember 2015. Følgende ble intervjuet: 

• Joakim Systaddal (Prosjektleder,2013-2015, Styremedlem gjennom HNR 2009-
2012, varaordfører 2011-2013) 

• Tore Bråstad (Ordfører og Styreleder 2009-2011, innehaver Multivolt AS 2011- 
• Jan Olav Gjerde (Ordfører og Styreleder 2011-2015, Havyard 2015-) 
• Rune Thorsnes (Prosjektmedarbeider, 2010-2015) 
• Bente Nesse, Styremedlem 2011-2015 (Havyard Ship Technology/HNR), p.t. 

Rådmann Hyllestad kommune 
• Halvar Horne, Styremedlem 2012-2013 (Horne Maskin/HNR) 
• Laila Johannessen, Styremedlem 2013-2015 (eMal/HNR) 
• Stig Aron Tverberg Leder for plan og utvikling, Hyllestad kommune 
• Bjørn Ivar Hjelmeland, Jordbrukssjef, Hyllestad kommune 
• Jan Erik Fredriksen (Innehaver DMC, Island, Hotell Sognefjord, Leirvik)  
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Samtlige intervju varte fra 1-2 timer. Supplerende datainnhenting i form av 
telefonintervju ble gjennomført medio januar 2015, her inngikk: 

• Rune Fromreide (Innovasjon Norge, Observatør i styret i perioden) 
• Audhild Botnen Schaathun (Sogn og Fjordane fylkeskommune, Observatør 

styret i perioden) 

Vi har benyttet ulike typer kvantitative data i evalueringen: 

• Oversikt for mottakere av bistand fra omstillingsprogrammet (Systaddal 
2015)  

• Spørreskjemaundersøkelse hvor 50 % av bedriftene som mottok tilskudd 
svarte (egen undersøkelse)  

• Regnskap- og annen registrert informasjon i bedriftsdatabaser for alle 
foretak i kommunen (Bisnode 2016) 

• Innovasjon Norges statistikk over tilskudd, lån og garantier 
• Registerbasert statistikk fra Statistisk sentralbyrå 

I evalueringen har vi gjort en avsluttende samfunnsanalyse, hvor vi bruker alle 
tilgjengelige data til å vurdere omstillingsprogrammets effekt på sysselsetting og 
befolkning i kommunen i tråd med vår modell for vurdering av langtidseffekter av 
omstillingsprogram fra 2010 (Sand et al. 2010).  

1.3 Rapportens innhold 
Rapporten følger i hovedsak Innovasjon Norges mal for denne type evalueringer: 

• I kapittel to beskrives omstillingsprogrammet mål, aktører og ressursbruk. 
• I kapittel tre beskrives omstillingsprogrammets måloppnåelse og effekter, 

erfaringer med omstillingsprogrammet og hvordan omstillingsprogrammet 
ser ut til å bli videreført 

• I kapittel fire beskrives og diskuteres sentrale resultater fra omstillings-
programmet med fokus på læring og videre arbeid med omstilling i norske 
kommuner.  
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2. OMSTILLINGSPROSESSEN  
I dette kapitlet går vi gjennom omstillingsprogrammets mål, organisering, sentrale 
aktører og samlet ressursbruk. 

2.1 Styringsdokument og sentrale mål 
Vedtekter og handlingsplaner har vært omstillingsprogrammets sentrale styrings-
dokument. Fra vedtektene framgår at organisasjonen skal være kommunen og nærings-
livets felles arbeid for omstillingsarbeid i samsvar med gjeldende handlingsplan 
(Hyllestad kommune 2012). Det framgår videre at kommunestyret er prosjekteier og at 
organisasjonen ledes av en prosjektleder og et omstillingsstillingsstyre. Styret består av 
5 medlemmer bestående av ordfører, en representant fra formannskapet, leder av 
Hyllestad Næringsråd, og to andre representanter fra næringsrådet. Sogn og Fjordane 
fylkeskommune og Innovasjon Norge har hver sin observatør med møte- og talerett i 
styret. Administrasjonssjef skal delta som observatør. Prosjektleder har møteplikt og 
talerett som ansvarlig for saksbehandler for styret. Det står også at regnskap og 
årsrapport skal innen 1. mars hvert år godkjennes av styret og legges fram for 
kommunestyret til orientering (Hyllestad kommune 2012).  

Strategiene ved oppstart av programmet ble dokumentert i Handlingsplan for 2009-2013, 
deretter revidert Handlingsplan for 2010-2013 (Hyllestad kommune 2009). I denne 
planen vises overordnet statistikk for utvikling i demografi og næringsliv og man antar 
at det blir viktig å jobbe videre med kommunikasjoner, næringsutviklingskompetanse, 
kommunal service, rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, økt regionalt samarbeid, 
utvikle et næringsområde og få utviklet attraktive boligområder og få tilflytting til 
nedlagte gårdsbruk (Hyllestad kommune 2009: s. 8). På samme side påpekes det også at 
det ikke er innhentet synspunkter og erfaringer fra brede lag av næringsliv eller 
innbyggere. Leder i den lokale næringsforeningen (Hyllestad Næringsråd), var imidler-
tid sterkt involvert som sekretær i arbeidsgruppa som utarbeidet planen. Vi har etterspurt 
men finner ingen ytterligere faglig dokumentasjon av bakgrunn for omstillings-
programmet og de strategiske valg som ble gjort i 2009, slik som vi finner i såkalte 
Strategiske utviklingsanalyser for svært mange andre omstillingskommuner. 

Sogn og Fjordane fylkeskommune har årlige vedtak om omstillingsmidler til Hyllestad, 
basert på status for arbeidet og årlig søknad. Vi finner f.eks. at i fylkeskommunens 
vedtak om omstillingsmidler til Hyllestad i 2011, så vurderer man 2011 som det tredje 
omstillingsåret for kommunen (Sogn og Fjordane fylkeskommune 2011). Av senere 
vedtak framgår imidlertid at 2010 ble ansett som det første gjennomføringsåret (Sogn og 
Fjordane fylkeskommune 2013). Gjennomføringsfasen for de kommunale omstillings-
programmene i Norge er fra 2-6 år. Med gjennomføringstid fra 1.1.2010-31.12.2015, har 
omstillingsprogrammet i Hyllestad vart seks år. 

I Omstillingsprogrammets første fase hadde man bl.a. som målsetting å skape minst 40 
arbeidsplasser i minst 5 bedrifter med i hovedsak et eksternt marked, samt oppnå en 
folketallsøkning på 10 innbyggere pr år. I de senere reviderte handlingsplanene er det 
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ulike varianter av disse målsettingene. I sluttrapporten for omstillingsprogrammet 
beskrives de overordnede målsettingene å være 40 nye arbeidsplasser som ikke er 
avhengig av hjørnesteinsbedriften, stoppe folketallnedgangen og få bedre utviklingsevne 
i privat og offentlig sektor (Hyllestad kommune 2015). 

Vår vurdering er at de årlige handlingsplanene med tilhørende målsettinger, i stor grad 
bygger på lokale handlingsplaner fra 2006/2007. Slik SFFK (2007) vurderte allerede i 
2007, bar disse planene preg av et ønske om å finansiere deler av kommunens ordinære 
utviklingsapparat, og at de foreslåtte prosjektene kunne finansieres uten behov for 
omstillingsmidler. Kommunen fikk etter hvert omstillingsstatus med betydelige midler 
til omstilling fra 2010. Dette gjorde det mulig å utvide prosjektporteføljen og de 
tilhørende administrative ressursene. Planene for hvilke typer prosjekter som skulle 
gjennomføres, var likevel mye av de samme som i handlingsplanene fra 2006/2007. 

2.2 Organisering og sentrale aktører 
Hyllestad kommune var eier for omstillingsarbeidet. Det betyr at kommunestyret har 
vært ansvarlig for bruk av omstillingsmidler fra fylkeskommunen, bidragene fra lokalt 
næringsliv samt de midler de selv har bevilget til programmet.  

Kommunestyrets oppfølging av omstillingsarbeidet har først og fremst vært indirekte 
gjennom styredeltakelsen til ordfører og representant fra formannskapet. Rådmannen har 
vært representert i styret men var i første periode lite aktiv. Rådmannsstillingen var 
dessuten konstituert i et års tid, og informanter mente at omstillingsarbeidet ble preget 
av dette, da vedkommende ikke ønsket å ta stilling til en rekke viktige spørsmål. En 
rekke prosjekter havnet derfor i vakuum i denne perioden. Kommunens nåværende 
rådmann ble tilsatt i september 2012 og har vært betydelig mer aktiv fra 
kommuneorganisasjonen sin side. 

Etter ansettelsen av ny rådmann, som før øvrig hadde erfaring fra styret i omstillings-
organisajonen som representant for næringslivet, kom arbeidet i gjenge igjen. Fra da av 
ble det også bestemt at rådmannen skulle fungere som observatør i omstillingsstyret, og 
møtefrekvensen mellom partene ble økt. Fra 2012 ble det for øvrig gjennomført årlige 
todagers styreseminar der arbeidet med neste års strategi- og handlingsplan ble startet. I 
sluttrapporten påpekes det at «dette har alltid vore gode og nyttige økter, både for styret 
som eining, men også for relasjonen og fellesforståinga mellom styret og 
administrasjonen». I løpet av omstillingsperioden har flere sentrale aktører byttet jobb 
fra privat virksomhet til Hyllestad kommune og motsatt, og på denne måten vært koblet 
til omstillingsarbeidet fra flere sider av bordet. 

Før omstillingsarbeidet var kommunens utviklingsapparat tynt bemannet med en halv 
stilling som næringsmedarbeider, en stilling innen landbruk, en plansjef og bistand fra 
rådmann og ordfører ved behov. Med omstillingsmidlene ble utviklingsarbeidet og 
tidligere kommunale ressurser, løftet ut av den tradisjonelle organiseringen og inn i en 
prosjektorganisasjon. Omstillingsorganisasjonen overtok her ansvaret for kommunens 
førstelinjetjeneste for næring, med unntak av primærnæringene som har sortert under 



7 

enhet for landbruk. I tillegg er kommunalt næringsfond forvaltet av omstillingsstyret i 
samsvar med avtale inngått mellom Hyllestad kommune og fylkeskommunen ved 
oppstart av omstillingsarbeidet. 

Våre intervjuer viser at den overordnede prosjektorganiseringen opplevdes som stort sett 
bra, spesielt når det gjelder forankring blant politikere og næringsliv. Det å skille ut 
organisasjonen i et eget selskap ble ikke vurdert som alternativ pga. mangel på 
utviklingskompetanse å spille på. Man valgte derfor en modell under den kommunale 
organisasjon, men med sterk involvering av næringslivet i styret. Intervjuene viser 
imidlertid at det kan settes et spørsmål ved å legge organisasjonen under kommunestyret 
og ikke rådmannen. Dette bidro trolig til lavt engasjement og forankring i kommune-
administrasjonen i første del av omstillingsperioden, en administrasjon som tross alt 
hadde noe erfaring i samfunnsutviklingsarbeid. I denne perioden var det betydelig 
frustrasjon i den kommunale administrasjon over tap av ressurser, følelsen av å bli satt 
på sidelinja og at omstillingsorganisasjonen nå disponerte midler de bare kunne drømme 
om. Den kommunale administrasjon ble etter hvert dratt mer inn i omstillingsarbeidet, 
spesielt fra 2012 med et eget utviklingsprosjekt og ny rådmann som engasjerte seg i 
omstillingsarbeidet.  

Prosjektleder og omstillingsstyret har hatt ansvaret for prosjektledelsen i de 6-8 årene 
det har blitt arbeidet med omstillingsprogram i Hyllestad. Styret har hatt liten utskifting 
av de politiske representantene. Ordføreren i perioden 2007-2011, og som bidro i 
avklarings- og oppstartfasen, ble avløst av ny ordfører etter kommunevalget i 2011. Den 
andre politiske representanten har vært fast gjennom hele perioden. Flertallet av styret 
har vært næringslivsrepresentanter, og disse har blitt rekruttert fra Hyllestad Næringsråd. 
Det er svært små forhold og få næringsaktører. 9 av 40 medlemmer fra Hyllestad 
næringsråd har vært involvert i styret i løpet av omstillingsperioden, inklusive prosjekt-
leder for andre halvdel. Av disse har ansatte ved Havyard vært godt representert gjennom 
hele perioden. I tillegg har ansatte fra enkelte småbedrifter vært representert. 

Omstillingsorganisasjonen fikk ny prosjektleder på våren 2013 etter at den første 
prosjektlederen valgte å pensjonere seg. Den første prosjektlederen hadde bakgrunn som 
partner i konsulentselskap og flere andre stillinger innen ulike bedrifter. Den andre 
prosjektlederens erfaring var først og fremst som næringsdrivende og politiker i 
kommunen, men også som varaordfører og styreverv i omstillingsorganisasjonen. 

I intervjuene framkommer at prosjektlederne har vært svært forskjellige i måten å lede 
organisasjonen på. Flere viser f.eks. til vektlegging av dokumentasjon og saksbehandling 
fra den ene, til vektlegging av kommunikasjon og bred mobilisering hos den andre. 
Enkelte sier imidlertid at kommunikasjon og bred mobilisering i sluttfasen av 
programmet, var enklere å få til pga. grunnlaget fra de innledende rundene. 

Ved siden av prosjektleder, prosjektmedarbeidere (omstillingsorganisasjon) og 
omstillingsstyret har en rekke ressurspersoner innen konsulentvirksomhet, annet 
næringsliv og offentlig forvaltning vært involvert i programmet. Prosjektet har i hele 
perioden vært fulgt opp av Rune Fromreide fra Innovasjon Norge Sogn og Fjordane, 
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samt Audhild Schaathun fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Disse hadde god 
erfaring med denne type utviklingsarbeid i små kommuner. 

Omstillingsprogrammet i Hyllestad har benyttet seg Innovasjon Norges øvrige systemer 
for opplæring i PLP-prosessen, styreseminar- og prosessarbeid, utarbeiding av 
handlingsplaner samt oppfølging i forbindelse med utarbeiding av årlige program-
statusvurderinger. Her ble det benyttet erfarne, eksterne konsulenter fra henholdsvis IFO 
AS og Maximite AS. I tillegg er det benyttet eksterne konsulenter i PwC avd Førde, til 
gjennomføring av Innovasjon Norges utviklingsprogram SMB-utvikling og 
Næringsvennlig kommune.  

Konsulenter fra PwC har for øvrig hatt andre betydelige oppdrag for omstillings-
organisasjonen i perioden, for eksempel utarbeiding av forretningsplan for Hyllestad 
Utviklingspark og arbeidet med videreføring/felles utviklingsorganisasjon i HAFS-
regionen (kommunene Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund). Også konsulentselskapet 
Asplan Viak AS har levert tjenester i perioden, for eksempel når det gjelder etablering 
av eiendomsselskap tilknyttet utviklingsparken. 

2.3 Samlet ressursforbruk og framdrift 
I tabellen nedenfor viser vi årlig, budsjettert ressursbruk i omstillingsarbeidet i 
kommunen, fordelt på de største enkeltprosjektene. Dette avspeiler de prioriterte innsats-
områdene. 

Tabell 2.1: Ressursbruk i tusen kr for Omstillingsarbeidet i Hyllestad (Kilde: 
Hyllestad kommune 2015). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum 
Bevilget 2600 3940 4400 4285 4000 4000 23225 
Administrasjon 1025 440 650 1000 1000 900 5015 
Hyllestad Utviklingspark 800 1250 750 750 500 215 4265 
Omdøme  700 200 500 200 200 1800 
Lys i alle hus 475 500 400    1375 
Næringsliv og bedriftsutvikling/nettverk   400  600 400 1000 
Kompetanseheving lokalt næringsliv   200 300 400 900 
Unesco og Kvernstein   500 330   830 
Reiselivsutvikling    150 200 400 750 
Rekruttering og synleghet    100 200 400 700 
Utvikle Leirvik og Hyllestad sentrum  150 155 350  655 
Bu og trivsel    150 200 250 600 
Samfunnsentreprenørskap     300 250 550 
Integrere utlenlandsk arbeidskraft 100 200 150 100   550 
Geologien som verdiskapar   250 250   500 
Arkeologi, kirke og kulturminner   300 100   400 
Kvernsteinsrock    400   400 
Næringsvennleg kommune   120 100 150  370 
Elevbedrifter 100 150 100    350 
Auke tilflytting 100 150 100    350 
Annet 0 550 330 0 0 585 1465 

Når vi har gruppert sammen prosjektene finner vi følgende bevilgninger: 
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• 6,4 mill. kr til tilflytting og trivselsprosjekter 
• 5 mill. kr til administrasjon 
• 4,3 mill. kr Hyllestad Utviklingspark 
• 3,1 mill. kr til kompetanse, nettverk og utvikling i lokalt næringsliv, inkl. 

0,8 mill. kr til reiseliv. 
• 1,5 mill. kr til kompetanse og utviklingsprosjekter kommune og 

utviklingsapparat, inkl. videreføringstiltak/prosjekter 
• 1,2 mill. kr til kulturminner som verdiskaper, inkl. Unesco-satsing 
• 2,0 mill. kr til andre tilretteleggende prosjekt som elevbedrifter, SMB-

utvikling og diverse nye prosjekter. 

Fra omstillingsprogrammets sluttrapport framkommer det at programmet er finansiert 
med 15,6 mill.kr fra Sogn og Fjordane fylkeskommune, 4,0 mill. fra Hyllestad 
kommune, 1,2 mill. kr fra næringsliv/andre samt en overføringspost på 2,4 mill. kr 
(Hyllestad kommune 2015). Vi har etterspurt regnskap, men ikke fått tall som viser hvor 
overføringsposten kommer fra og hva som ble endelig, reelt forbruk.  

Omstillingsstyret har i omstillingsperioden forvaltet det kommunale næringsfondet som 
årlig har mottatt 0,6- 0,8 mill. kr i fra Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 

Programstatusvurderingene gikk bl.a. på organisering, målsettinger, tiltak og framdrift. 
Hovedkonklusjonen fra vurderingen 2010 var at Hyllestad var kommet godt i gang med 
omstillingsarbeidet. De har brukt lang tid -to-tre år – og jobbet grundig med avklaringer, 
strategier og forankring påpekes det. Både styre og administrasjon har arbeidet bra og 
målrettet, men strategisk spissing, målformuleringer og det som kalles A-eierskap i 
prosjekter burde uansett prioriteres ytterligere. Planen er altså for vidtfavnende. I den 
andre programstatusvurderingen (2011) konkluderes det med at omstillingsprogrammet 
har gått seg til, man har en «god produksjon» og det er en klar forbedring på alle 
indikatorer. Klare anbefalinger er å arbeide mer med målsettinger, kommunikasjons-
strategi, oversiktlig prosjektportefølje og igangsetting av PLP-seminar og kurs, da det 
har vært utskiftninger i omstillings- og kommunestyret.  

I 2012 er hovedkonklusjonen i programstatusvurderingen at det arbeides målrettet og 
godt med omstillingsprogrammet. Det påpekes at det er god fremdrift selv om det er 
eksempel på prosjekter som ligger på etterskudd. Man mener at Programmålene er klare 
og at det rapporteres i henhold til disse. Det understrekes imidlertid at det er viktig at 
programstyret drøfter hvilken administrasjon de skal ha. Dessuten må det arbeides mer 
med samordning og samarbeid med kommuneadministrasjon og skole.  

Programstatusvurderingen for 2013 konkluderer med at omstillingsprosessen i Hyllestad 
går godt og at hele organisasjonen arbeider proaktivt. Det understrekes likevel at «det å 
konkretisere mål for videre aktiviteter og at disse målene er målbare og tilordnet enkle 
målemetoder» er en klar utfordring som må tas tak i (som i 2010 og 2011). Dette til tross 
for at man i foregående år skrev at programmålene er klare. Som påpekt i flere av 
intervjuene, ble det også registrert mer aktivitet, større engasjement og en bedre 
forankring i næringslivet vel midtveis i perioden.  
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Som påpekt i flere av intervjuene og poengtert av også Sogn og Fjordane 
fylkeskommune (2013) ble det omtrent midtveis i perioden registrert større aktivitet og 
engasjement i næringslivet: «Søknadene til næringsfondet aukar og prosjektkvaliteten er 
god. Omstillingsarbeidet er no godt forankra i næringslivet, som også går inn med midlar 
i prosjektfinansieringa». Privat næringsliv/andre gikk inn med ca. 300’ årlig fra og med 
2012. Kommunen bevilget årlig 650’, med unntak av i 2013 da bidraget ble økt til 775’. 

I den femte programstatusvurderingen – fra 2014 – skrives det at Hyllestad har stabilisert 
seg høyt på prosessindikatorene for omstillingsprogrammet, og at det har det vært en 
spesielt fin utvikling innen kompetanse og samhandling. Når det gjelder demografi, 
arbeidsplasser og robusthet er de imidlertid mer «midt på treet» ifølge vurderings-
ansvarlig. Behovet for A-eierskap, altså ekstern partsforpliktelse fra eks. næringsliv er 
understreket og utfordret i prosjektoppfølgingen (jamfør statusvurderingen for 2010). I 
vurderingen for 2014 poengteres det også at Hyllestad har utmerket seg med en 
omfattende og god struktur i arbeidet med kommunikasjon. Dette finner vi også i 
handlingsplanen for omstillingsprogrammet fra og med 2014 hvor informasjon og 
kommunikasjon i økende grad blir vektlagt. Anbefalinger om en slik prioritering kom 
imidlertid allerede i programstatusvurderingen for 2011. 
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3. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE OG 
EFFEKTER 

I dette kapitlet går vi først inn på målstruktur og programmets innretning. Deretter ser 
vi på hvordan nærings- og samfunnsutviklingen i Hyllestad har vært de siste årene. Til 
slutt diskuteres utviklingen opp mot tiltak og mål, effekter på kommunens utviklingsevne 
og hvordan utviklingsarbeidet ser ut til å bli videreført. 

3.1 Målstruktur og tiltak 
Målområdene kan grupperes i hovedsak innenfor robust næringsliv og attraktiv 
kommune. Satsingen på kulturminner og geologi med utgangspunkt i 
Unesconominasjonen var et eget satsingsområde frem til 2013. I sluttrapporten fra 
omstillingsprogrammet er da også satsingen eget tema med egne mål om blant annet 20 
arbeidsplasser i fem bedrifter. 

Overordnede mål har delvis blitt revidert undervegs. Kvantitative mål har f.eks. blitt 
tilpasset underveis i den femårige programperioden, etter erfaringer styret har gjort seg 
og innspill i de årlige programstatusvurderingene. I tillegg har det kommet til kvalitative 
mål som begrunner satsingsområder som har kommet til undervegs. Fra og med 
handlingsplanen for 2014, ser vi også at kommunikasjon og informasjon blir økende 
vektlagt i forankringsarbeidet mot målgruppene gjennom en egen plan. Blant annet er 
det utviklet gode kommunikasjonsverktøy for alle grendene i kommunen.  

3.1.1 Robust næringsliv 
Sluttrapporten for omstillingsarbeidet (Hyllestad kommune 2015: 5) viser til følgende 
gjennomførte prosjekt i programområdet robust næringsliv fra 2010 til 2015: 

• Utvikle Hyllestad Utviklingspark (2010-2015)  
• Entreprenørskap og bedriftsetablering for ungdom (2010)  
• Etablereropplæring (2010)  
• Nettverkskreditt for kvinner (2010)  
• Etablere et tiltaksapparat for næringsutvikling i HAFS (2011-2015)  
• Vurdere kaiområde på Eide til Bioenergi (2011)  
• Ungt entreprenørskap (2011-2012)  
• SMB Utvikling (2012), et Innovasjon Norge program for vekst i små og 

mellomstore bedrifter 
• Kartlegge, utvikle og omstille lokalt næringsliv (2012)  
• Kompetanseheving av lokalt næringsliv (2013-2015)  
• Ledige næringslokale og –område i Hyllestad kommune (2013)  
• Synliggjøring og rekruttering i lokalt næringsliv (2013-2015)  
• Reiselivsutvikling (2013-2015)  
• Bedriftsutvikling og nettverk (2014-2015)  
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De første handlingsplanene vektla grunnlagsinvesteringer ved Hyllestad Utviklingspark 
og satsing på etablereropplæring og ungt entreprenørskap. Satsingen på å utvikle Leirvik 
og Hyllestad Utviklingspark i Leirvik til et attraktivt næringsområde har blitt prioritert i 
hele omstillingsperioden (se for øvrig kap. 2.3): Det er gjennomført analyser og lansert 
forretningsplan (jf. PwC), og opprettet et eiendomsselskap med følgende aktører og 
fordeling: Hyllestad kommune 71,4%, Havyard Ship Technology 14,3% og Aria Invest 
14,3%. Det har også blitt arbeidet med å selge inn konseptet til aktuelle bedrifter og 
investorer, men resultatene har vært begrenset så langt (ultimo 2015).  

Siden 2011 og ut programperioden har det også blitt arbeidet med etablering av et 
tiltaksapparat for næringsutvikling i HAFS. Til tross for at videreføring har vært et eget 
prosjektområde siden starten anbefales det i programstatusvurderingen datert oktober 
2014 at det «snarest (må) iverksettes et prosjekt for vurdering av hvordan videreføring 
av omstillingsarbeidet skal skje. Her må programmet gå i samarbeid med erklærte A-
eiere og i fellesskap utarbeide et klart mandat for arbeidet».  

I 2012 kom det til betydelige flere satsinger, også mer bedriftsrettede prosjekter og 
arbeid med geologi, kvernstein og kulturminner som verdiskaper. Kulturminner og 
geologi med utgangspunkt i Unesconominasjonen til norsk kvernsteinssenter var faktisk 
et eget programområde frem til og med 2013. Følgende seks Unesco-relaterte prosjekt 
ble gjennomført i perioden (Hyllestad kommune 2015a):  

• Utvikle arkeologiske funn og kulturminne i regionen som reiselivsprodukt  
• Geologien som verdiskapar  
• UNESCO-nominasjonen og kvernstein som internasjonalt reiselivsprodukt  
• Vurdere produkt basert på kulturminne og geologi  
• Platform og strategi for reiselivssatsing  
• Kyrkjebygg som utviklingsressurs  

Fra omstillingsorganisasjonens side var dette arbeidet primært rettet mot reiseliv og 
utvikling av arbeidsplasser innen kultur, geologi og arkeologi i «regionen og fylket». 
Intervju og sluttrapport (Hyllestad kommune 2015) indikerer at det manglet vilje og evne 
til å satse på tiltak som kunne generere arbeidsplasser, og det «var det ein disharmoni 
mellom prosjekta som Norsk Kvernsteinssenter ynskte å jobbe med opp mot 
omstillingsstyret sine mål». Programområdet ble derfor terminert.  

Reiselivssatsingen ble videreført i 2013 samtidig som kompetanseheving, bedrifts-
utvikling og nettverk, synliggjøring og rekruttering i lokalt næringsliv kom inn som 
tiltaksområder i andre halvdel av omstillingsperioden. Til sammen gir dette en 
omfattende satsing mot reiselivet, men for oss ser det ut til at både grunnlaget for 
satsningen og resultatene har vært begrensede. Reiselivsaktørene er små og fragmenterte 
der de fleste har reiseliv som tilleggsnæring og små ambisjoner og risikovilje, ifølge 
informantene. Av konkrete resultater har vi opprettelsen av et reiselivslag under 
Hyllestad næringsråd. I dette laget samarbeides det bl.a. om markedsdager, merking av 
stier og lokal informasjon til besøkende. Hyllestad er medlem av Visit Fjordkysten, et 

http://hyllestadutviklingspark.no/
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regionalt destinasjonsselskap som markedsfører attraksjoner i Hyllestad og andre 
kystkommuner i Sogn og Fjordane. 

Når det gjelder konkrete reiselivsbedrifter har omstillingsprogrammet gitt bidrag til 
selskap som leier ut hytter/feriehus og man har også støttet opp under hotellet i Leirvik. 
Det tidligere motellet drev tradisjonelt med et lite verdiskapingspotensiale og fikk også 
mindre etterspørsel etter hvert som brakkerigger og storkjøkken ble utbygd på 
verftsområdet til Havyard, se også Hatlem et al. (2015). Leder i omstillingsstyret bidro 
til å finne ny eier og denne fikk støtte fra omstillingsprogrammet til utvikling. I den 
forbindelse skiftet motellet navn til Hotel Sognefjord, og man har fått et løft i 
omsetningen og har ambisjoner for videre utvikling. 

I omstillingsprogrammet er en liten andel av budsjettet blitt brukt til tilskudd og bistand 
i bedriftsutviklingsprosjektet. Vår gjennomgang av Omstillingsprogrammets tilskudds-
mottakere, viser at 54 personer eller bedrifter har fått bistand fra programmet. Ved disse 
bedriftene er det mellom 80 og 90 ansatte. Av disse bedriftene igjen er det 11 mindre 
bedrifter, hovedsakelig med inntil en ansatt, med først og fremst et lokalt marked. Av litt 
større bedrifter med hovedsakelig et lokalt marked, er bedrifter innen handel av 
byggevarer og dagligvarer blitt støttet. Pr i dag ser det ut til være om lag 30 ansatte ved 
disse bedriftene med et lokalt marked. Vi finner også at omstillingsprogrammet har 
støttet bedrifter med et regionalt marked, spesielt bygg/anleggsbedrifter og transport. 
Disse har om lag 15 ansatte. Av støttede bedrifter med et eksternt marked, ser disse ut 
til å ha om lag 30 ansatte pr i dag. Blant disse finner bedrifter innen elektro, reiseliv og 
tjenester. Vi finner derimot ingen informasjon om at omstillingsprogrammet har jobbet 
direkte med Havyard, landbruk og oppdrett, dvs. næringene med de klareste eksterne 
markedene. Når det gjelder Havyard, må det legges til at det heller ikke var intensjonen 
med programmet å jobbe med hjørnesteinsbedriften. Fokuset var å vekst i andre bedrifter 
i kommunen. I tillegg til bedriftene omstillingsprogrammet konkret har støttet, kan 
selvsagt omstillingsprogrammet ha hatt indirekte betydning for satsinger og utvikling i 
bedrifter. 

På bakgrunn av status og endringer i forventninger om effekter ble også de overordnede 
målene endret i den siste fasen av omstillingsprogrammet. I Handlingsplanen for 2014 
og 2015, kom det her inn målsettinger om ti årlige nye foretak, hvorav halvparten med 
ansatte, 4 nye bedrifter med mer enn 5 ansatte pr år samt at det skulle etableres en 
regional utviklingsorganisasjon. 

3.1.2 Attraktiv kommune 
I de to første årene av omstillingsperioden hadde satsningsområdet Tilflytting og 
integrering, målsettinger om vekst på 10 innbyggere i gjennomsnitt hvert år. 
Satsingsområdet fikk økende betydning i første halvdel av omstillingsperioden, og 
omhandlet seks ulike prosjekt i 2012. Flere av disse prosjektene hadde imidlertid svak 
framdrift, ifølge dette årets programstatusvurdering (Innovasjon Norge 2012). 
Programområdet fikk tittelen Attraktiv kommune i handlingsplanen for 2013, og hadde 
da fokus på «utenlandsk arbeidskraft i kommunen, tilflytting og heimflytting av de 
gruppene som i dag har størst netto utflytting i kommunen (25-40 år). 
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Omdømmebygging og identitetsbygging ble i økende grad vektlagt, og det ble blant 
annet gjennomført en festival med navnet Kvernsteinrock som satte kommunen på 
kartet. Dette fikk innbyggerne til å bli mer stolte av hjemstedet sitt, ifølge informantene. 
I sluttrapporten for omstillingsarbeidet (Hyllestad kommune 2015: 6) sammenfattes 
programområdet til å gjelde følgende prosjekt i perioden: 

• Bygge og bu i Hyllestad – «Millom bakkar og berg» (2010)  
• Kvernsteinsrock (2011 og 2013)  
• Integrere utenlandsk arbeidskraft (2011-2013)  
• Økt tilflytting (2011-2012)  
• Bosetting på fraflyttede gårdsbruk – «Lys i alle hus» (2011-2012) 
• Omdømme (2011-2015)  
• Næringsvennlig kommune (2012-2015), et Innovasjon Norge-program for å 

gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet 
• Utvikle Leirvik og Hyllestad sentrum (2012-2014)  
• Aktivitetstilbud for ungdom (2012-2013)  
• Bosetting og trivsel i Hyllestad (2013-2015)  
• Samfunnsentreprenørskap (2014-2015)  
• Utvikle frivillig sektor (2015)  

Blant målsettingene var å gjøre ungdom kjent med næringsliv, entreprenørskap og 
utdanningsmuligheter, integrering, tilflytting og trivsel for yngre voksne (20-39 år), og 
økt samfunnsentreprenørskap i sivil sektor. De tilhørende overordnede målsettingene for 
de to siste årene av omstillingsperioden ble definert som positiv folketallsutvikling, 15 
fødsler i året og positiv folketallsutvikling i aldersgruppa 20—39 år. 

I omstillingsprogrammet ble det brukt ressurser på integrering, kurs og opplæring for 
utenlandske arbeidere, og et innvandrerforum ble etablert 2011. I tillegg har det blitt 
arbeidet med ungdom, entreprenørskap samt stedsutviklings- og trivselstiltak.  

I siste fase av omstillingsprogrammet ble det bl.a. utviklet kommunikasjonsverktøy for 
alle grendene i kommunen. Dette arbeidet blir også fremhevet som viktig og godt i flere 
av intervjuene som ble gjennomført, blant annet av virkemiddelaktørene. Identitets- og 
omdømmebygging, f.eks. gjennom involvering i arrangement som festivaler og 
grendequiz, der bl.a. spørsmål fra handlingsplanen til omstillingsprogrammet inngikk, 
ble også nevnt som gode eksempel på trivselsskapende tiltak. 

Ved siden av å utvikle servicenivået mot næringslivet, har kommunen også satset på 
boligtomter og stedsutviklingstiltak. Fra de kommunale budsjettene og årsmeldingene 
finner vi at kommunen selv har brukt årlig flere hundre tusen på stedsutviklingstiltak. 
Kommunen har nå klargjorte tomter i tre attraktive byggefelt. I tillegg finnes det ledige 
tomter i to andre kommunale byggefelt og hos fem private grunneiere. Omstillings-
programmet har kun vært indirekte involvert i dette, bl.a. med å lage informasjonsfilmer 
om de ulike grendene i kommunen, se www.hyllestad.kommune.no. 
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3.2 Spørreskjemaundersøkelse tilsagnsmottakere 
På de neste sidene presenterer vi kortfattet noen av resultatene fra spørreskjema-
undersøkelsen som ble gjennomført mot bedrifter som har fått tilsagn i omstillings-
perioden. I alt fikk vi svar fra 23 tilsagnsmottakere, hvorav 20 bedrifter og 3 represen-
tanter for tilretteleggende prosjekter. Totalt var det utsendt til 40 bedrifter og 10 
representanter for tilretteleggende prosjekter. Svarprosent blant bedriftene ble følgelig 
50 %, svarene representer de fleste bedriftene med 1 eller flere sysselsatte. Det å svare 
på spørsmålene var krevende for tilretteleggende prosjekt, og her var det heller ikke 
oppfordret til å svare. Likevel valgte altså tre tilsagnsmottakere her å svare. 

 
Figur 3.1: Påstander om omstillingsorganisasjonen (Kilde: egen undersøkelse). 

Som vi ser av figur 3.3 er tilsagnsmottakerne som har besvart spørreundersøkelsen jevnt 
over godt fornøyd med omstillingsorganisasjonen. Dette gjelder spesielt tilgjengelighet, 
men også svar på henvendelser og oppfølging. En noe mindre andel er fullstendig enig i 
påstandene om tilfredsstillende saksbehandlingstid og kompetanse i omstillings-
organisasjonen.  
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Figur 3.2: Prosjektstatus(Kilde: egen undersøkelse). 

Figur 3.4 sammenfatter tilsagnsmottakernes svar på spørsmål om status for prosjektet 
som har fått støtte. I underkant av ¼ av prosjektene er videreført med tilskudd fra andre 
mens 9 % er videreført med tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette er i samsvar med 
registreringer av omtrent 10 etableringer pr år og at det i gjennomsnitt er en bedrift pr år 
som har fått etableringstilskudd eller annet utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge. 
Godt over 60% av prosjektene er gjennomført og/eller har progresjon i henhold til 
planen, mens et fåtall er forsinket. Ingen oppgir at prosjektet er avbrutt eller har fått utsatt 
oppstart.  

  
Figur 3.3:  Realiserte effekter av prosjektet (Kilde: egen undersøkelse). 

I spørreundersøkelsen ble det også lansert en del spørsmål om effekter av tilsagnet som 
er gitt. 71% av respondentene mener at prosjekteffektene forventes realisert frem i tid, 
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mens 57% svarer et effektene er realisert, og som vi ser mener 43 % at deres prosjekt 
har bidratt til realisering av arbeidsplasser.  

 
Figur 3.4: Forventede effekter av prosjekt (Kilde: egen undersøkelse). 

Som vi ser i figuren er det etablering av nettverk og samarbeid som utmerker seg når det 
gjelder forventede effekter av igangsatt/gjennomført prosjekt. Godt over halvpartene av 
respondentene har også forventinger om at prosjektet vil bidra til generell 
kompetanseheving, økt fokus på innovasjon, og mer kunnskap om virkemiddelapparat. 
På dette spørsmålet er det i underkant av en tredel som mener at økt kunnskap om 
prosjektgjennomføring er en forventet effekt.  

  
Figur 3.5: Påstander om omstillingsorganisasjonen (Kilde: egen undersøkelse). 

På spørsmål om hva som ville skjedd med prosjekte dersom man ikke hadde fått tilsagn, 
ser vi av figur 3.7 at det er en relativt jevnbyrdig fordeling mellom de som ville 
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gjennmomført prosjektet uansett og de som ikke ville gjort det. De tildelte midlene 
oppgis å ha vært utløsende for iverksetting av tiltaket for vel halvparten av mottotakerne.  

I intervjuene av nøkkelpersoner med kunnskap om utvikling i sentrale bedrifter i 
kommunen, er det også variable oppfatninger av omstillingsorganisasjonens utløsende 
effekt på bedriftsprosjektene. Det er eksempler på at bedrifter med nærmest årlig støtte 
fra omstillingsorganisasjonen i en eller annen form, uttrykker at de ville gjennomført 
prosjektene uten støtte. Samtidig er det også bedrifter med en tilsynelatende helt 
marginal støtte fra omstillingsorganisasjonen, som sier de ikke ville gjennomført 
prosjektet uten slik støtte. 

3.3 Overordnet utvikling 
Folketallet i Hyllestad var på sitt høyeste i 1950 og har siden hatt en nedadgående 
utvikling. I figuren nedenfor ser vi at nedgangen fortsatte på 2000-tallet. 

 
Figur 3.6: Samfunnsutvikling i antall personer i perioden 2000/2001 til 2014/2015 

i Hyllestad kommune (Kilde: www.ssb.no). 

Vi ser at antall personer i yrkesaktiv alder, 15-74 år, og sysselsatte med bosted i 
kommunen har vært relativt stabilt i omstillingsperioden. Antall arbeidsplasser har 
variert noe mer, med en midlertidig nedgang i 2004/2005 og et lite oppsving i løpet av 
2014. Vi ser også en svak økning i både inn- og utpendling i perioden, men 
innpendlingen økte betydelige inn imot 2015 slik at kommunen ble en netto 
innpendlingskommune ved årsskiftet 2014/2015. Dette ser vi mer tydelig i neste figur 
hvor vi fokuserer på forskjellen mellom årsskiftet 2009/2010 og 2014/2015, det siste 
tidspunktet vi har offisielle sysselsettingstall for. 

http://www.ssb.no/
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Når det gjelder målsettinger om å stanse befolkningsnedgangen og få opp veksten i antall 
yngre voksne, er resultatene lovende på slutten av omstillingsperioden. Den samlede 
utviklingen gjennom omstillingsperioden domineres imidlertid av utviklingen ved 
Havyard. Dette ser vi mer tydelig i figuren nedenfor. 

 
Figur 3.7: Samfunnsutvikling i Hyllestad i omstillingsperioden (Kilde: SSB og egne 

beregninger). 

Figuren viser utviklingen fra årsskiftet 2009/2010 til årsskiftet 2014/2015, og den er i 
hovedsak basert på tabell V1 i vedlegg. Her ser vi at netto utpendling har minket i 
perioden, det samme gjelder folketallet og andelen yngre voksen og personer i arbeidsfør 
alder. I samme periode har antallet arbeidsplasser økt med 51 ansatte, denne tilsvarer 
omtrent sysselsettingsveksten som har skjedd ved Havyard. Vi viser for øvrig til 
utdypende tabeller om samfunns- og næringsutviklingen i Hyllestad i vedlegg.  

Av annen overordnet statistikk om folketall, finner vi søknader om bygging av 13 boliger 
i første halvdel av 2015 ifølge ssb.no. Den gjennomsnittlige boligbyggingen har ligget 
på om lag 2 pr år i gjennomsnitt de siste 8 årene. Vi finner ingen økning i netto 
utpendling. Økt utpendling kunne f.eks. tyde på effekter av attraktivitetssatsingen, men 
utpendlingen har vært relativ stabil og har heller gått ned enn opp. Innpendlingen har 
også vært rimelig stabil men hadde stor vekst i 2014 med økt aktivitet ved skipsverftet. 
Med oppsigelsene på høsten 2015, vil trolig innpendlingen gå ned igjen mot det nivået 
man hadde i tidlig i omstillingsperioden. 

Antall arbeidsplasser er om lag det samme i forkant som på slutten av omstillings-
programmet, 711 ved årsskiftet 2009/2010 og rundt 712 ved årsskiftet 2015/2016 når 
man forutsetter effekt av oppsigelser av 60 personer ved Havyard men at det samtidig er 
netto vekst på 10 arbeidsplasser i andre bedrifter. Vi har gått gjennom og sammenstilt 
SSBs sysselsettingsstatistikk for Hyllestad og det bedriftene i Hyllestad har registrert 
som antall ansatte og lønn i offentlige regnskaper. Sistnevnte viser f.eks. at hjørne-
steinsbedriften fortsatt er svært dominerende. Havyard og de svært avhengige bedriftene 
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NV Service, Saim Catering og Crewhandling Sogn, hadde på høsten 2015 registrert 337 
ansatte mens vi finner registrert om lag 200 ansatte ved disse virksomhetene i rundt 
2009/2010. Disse tallene på ansatte er ikke nødvendigvis sammenlignbare med 
registreringene i SSBs sysselsettingsstatistikk bl.a. fordi personer kan ha deltidsarbeid 
flere steder, det kan være ulik praksis med hensyn på registrering av utenlandsk 
arbeidskraft og det kan være registrert ansatte på andre bedrifter enn vi har klart å fange 
opp. 

I vår analyse av utviklingen i sårbarhet, har vi vektlagt SSBs registerbaserte syssel-
settingsstatistikk. Analysen er basert på Vareides (2012) indikatorer: 

• Hjørnesteinsfaktoren er definert som antall arbeidsplasser i 
hjørnesteinsbedriften, inkl. tilknyttet catering og arbeidskraftutleie, delt på 
totalt antatt sysselsatte i Hyllestad kommune (personer som bor i 
kommunen og som jobber i eller utenfor kommunen). 

• Bransjespesialisering er definert som antall arbeidsplasser i den mest 
dominerende bransjen, inkl. arbeidskraftutleie, delt på totalt antatt 
sysselsatte i Hyllestad kommune (personer som bor i kommunen og som 
jobber i eller utenfor kommunen). 

• Arbeidsmarkedsintegrasjon er definert som summen av utpendlingsandel 
(andel personer som jobber utenfor kommunen av de sysselsatte i 
kommunen) og innpendlingsandel (andel personer som bor utenfor 
kommunen av totalt antall personer som jobber i kommunen) 

Tabell 3.1: Ressursbruk i tusen kr for Omstillingsarbeidet i Hyllestad (Kilde: 
Hyllestad kommune 2015). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/20
13 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015   

2015/ 
2016* 

Hjørnesteins- 
faktor 33 % 32 % 29 % 33 % 30 % 42 %   37 % 
Bransje- 
spesialisering 31 % 29 % 27 % 30 % 28 % 38 %  33 % 
Arbeidsmarkeds-
integrasjon 55 % 57 % 58 % 57 % 59 % 60 %  61 % 
Sårbarhets- 
indeks 119 % 118 % 114 % 120 % 117 % 141 %   131 % 

 * Våre anslag på sysselsetting etter oppsigelser av 60 ansatte ved hjørnesteinsbedriften 

Denne statistiske analysen av sysselsettingsutvikling viser at næringslivet i kommunen 
er blitt mer sårbar gjennom omstillingsperioden. En rekke faktorer er imidlertid ikke 
inkludert i en slik analyse. Omstillingsprogrammets målsettinger innen området robust 
næringsstruktur har her gått på å stimulere til nyetableringer, utvikle småbedrifter og få 
opp flere bedrifter med mer enn 5 ansatte, slik at man oppnår 40 nye arbeidsplasser med 
hovedsakelig et eksternt marked. Hyllestad Utviklingspark har her vært sentral i det 
konkrete arbeidet, men våre intervjuer viser at de mest konkrete resultatene av dette til 
nå er relokalisering av virksomheter som allerede er i kommunen. På lengre sikt kan 
selvsagt dette bidra til reelle nyetableringer i kommunen. 
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NHOs kommune-NM for 2015 viser Hyllestad på plass nr 207 av landets kommuner. 
Dette er en bedring fra de foregående årene, hvor kommunen har ligget mellom 250 og 
300. Undersøkelsen viser at forbedringen skyldes vekst i næringslivet og privat økonomi 
hvor man oppnådde 33 plass på denne delindikatoren. Se www.nho.no I denne kåringen 
vektlegges nyetableringer og utviklingen i bedrifter som rapporterer regnskap til 
Brønnøysundregisteret. Innen dette området har det vært store bevegelser de senere år i 
I en liten kommune som Hyllestad, vil slike endringer slå sterkt ut i regnskapstall og 
andelen lønnsomme bedrifter i næringslivet. Resultater i NM i næringsliv, må derfor 
tolkes med varsomhet for kommune. Etter vår mening er det her bedre å basere seg på 
sysselsettingsstatistikk, statistikk for nyetableringer og en nærmere vurdering av 
næringslivet og den hjelp og støtte de faktisk har fått.  

I Hyllestad er det ifølge foretaksregisteret (Bisnode 2015) 157 forskjellige foretak som 
gir sysselsetting eller arbeidsplasser i kommunen høsten 2015. Vi finner videre at 28 av 
disse har rapportert regnskapsopplysninger i 2014, mens bare 15 har rapportert 
regnskapsopplysninger i 2010. Dette kommer av etablering av aksjeselskap med 
rapporteringsplikt, både som følge av nyetableringer og som følge av overgang fra 
tidligere enkeltpersonforetak. 

Tabell 3.2: Omsetning i tusen kr i utvalgte næringer i Hyllestad kommune (Kilde: 
Bisnode 2015 og egne beregninger). 

 Omsetning 

Bedrift/næring 2010 2011 2012 2013 2014 Vekst 2010-14 

HAVYARD  1 231   1 298   1 406   1 362   1 958  59 % 

Handel inkl. trelast  53   55   57   57   61  15 % 

HAFS ELEKTRO & RØR  18   14   30   37   50  181 % 

Bygg/anlegg  9   8   18   22   39  317 % 

Annet  18   22   29   30   45  148 % 

Sum  1 330   1 397   1 539   1 508   2 154  62 % 

Bedrifter med regnskap  15   15   23   25   28    

Tabell 3.4 viser sterk omsetningsøkning i alle grupper av rapporteringspliktige bedrifter 
i perioden 2010-2014. Unntaket er lokal handel, hvor omsetningsøkningen er mer nivå 
med prisstigningen. De rapporteringspliktige bedriftene dekker arbeidsplassene til om 
lag 350 personer i 2014. Med om lag 760 arbeidsplasser totalt sett, og et fratrekk på 214 
arbeidsplasser i offentlig sektor, betyr dette at vi mangler regnskapsopplysninger for 
virksomheter med om lag 200 lokale arbeidsplasser i 2014. For 2010 kan det vises at vi 
mangler regnskapsopplysninger for virksomheter med om lag 250 lokale arbeidsplasser. 

Når det gjelder nyetableringer eller nye foretak, unntatt offentlig forvaltning og primær-
næringene, er det betydelig vekst over landsgjennomsnittet i Hyllestad i perioden. 
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Tabell 3.3: Antall nyetableringer eller nye foretak i gjennomsnitt pr år, unntatt 
offentlig forvaltning og primærnæringen.(Kilde: SSB.no) 

  2008-2009 2010-15 Vekst 

Hele landet  47 784  54 398, 14 % 

1413 Hyllestad  6,5   10,3  59 % 

I svært mange av disse selskapene er det ikke faste ansatte. I Omstillingsprogrammets 
sluttrapport vises at antall selskap i kommunen med 1-4 ansatte var 14 i 2009/2010 og 
19 i 2014, mens antall selskap med 5-9 ansatte var 4 i 2009/2010 og 6 i 2014. Dette kan 
tyde på at man har fått flere bedrifter med faste ansatte i kommunen.  

Bedriftsdata viser at i gruppen selskap med 5-9 ansatte har man fått opp Multivolt og 
Horne Maskin, hvorav vår vurdering er at den første lever i eksternt marked. Horne 
Maskin har først og fremst et lokalt marked, men er også konkurranseutsatt i regionen. 
Bedriftsdata viser videre at det er en rekke forskjellige virksomheter som er nyetablert 
og som nå har 1-4 ansatte i kommunen. Det er bedrifter med lokalt marked som 
fysioterapi og frisør, og det er bedrifter med noe muligheter utover det lokale, bl.a. tre 
tømrerfirma og to verksted. Videre er det bedrifter som er enda mer eksternt orientert 
med utleie av båt, hytter, eiendommer og arbeidskraft, og det er nyetablerte firma innen 
godstransport og tjenester bedriftsutvikling, byggteknisk og oppdrett. 

Omstillingsprogrammet har bl.a. jobbet med å få personer og bedrifter kjent med de 
ordinære virkemidlene til Innovasjon Norge. I tabellen nedenfor vises utviklingen i støtte 
fra Innovasjon Norge siden 2008. Vi ser at lån/garanti og rentestøtte varierer veldig, 
mens for tilskudd var dette på det høyeste i omstillingsperiodens første år, fra 2010-2011. 
Siden har tilskuddene gjennom Innovasjon Norge gått ned til og med 2014. 

Tabell 3.4: Tilskudd, lån og garantier fra Innovasjon Norge i Hyllestad kommune, 
mill. kr (Kilde: Innovasjon Norge ved Rune Fromreide 2015) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tilskot  -   0,6   1,3   1,0   0,0   0,6   0,3   1,4  

Lån/garanti  -   0,2   -   3,2   -   -   7,5   1,5  

Rentestøtte  -   1,0   -   -   -   -   -   1,8  

Sum  -   1,8   1,3   4,2   0,0   0,6   7,8   4,7  

Ved å søke opp vedtakene finner vi at tilskuddene i 2010 gjelder 1 mill. kr til Havyard 
og 0,3 mill. kr i BU-midler (landbruket). I 2011 gjelder vedtakene 0,4 mill. kr i 
etableringstilskudd til bedriften eMal og resterende innen landbruket. I 2013 finner vi 
etablerertilskudd til Multivolt på 0,4 mill. kr, resten BU-midler. I 2014 finner vi ingen 
offentlige enkeltvedtak for Hyllestad. I 2015 viser Innovasjon Norges offentlige vedtak 
på sine hjemmesider at en bedrift har fått etableringstilskudd på 0,1 mill. kr (Skifjorden 
Cooperative Aktiebryggeri), en bedrift (Metalog) utviklingstilskudd på 0,4 mil kr og en 
bedrift (Yatek) et lån på 1,5 mill. kr. I tillegg er det innen landbruket gitt 0,9 mill. kr i 
BU-midler og 1,8 mill. kr i rentestøtte. Når vi holder Hayyard og landbruket til side, og 
også tar med 2015, finner vi dermed en svakt positiv utvikling i bruk av Innovasjon 
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Norges virkemidler i Hyllestad i løpet av omstillingsperioden. Med i nærheten av en 
bedrift pr år som søker Innovasjon Norge om midler, er det imidlertid svært små tall og 
lite som skal til for bildet endres vesentlig. 

Tabellen og den nærmere gjennomgangen av tilskudd fra Innovasjon Norge, samsvarer 
med spørreundersøkelsen som viser at om lag 10 % av tilsagnsmottakerne i 
omstillingsprogrammet, har fått støtte til et hovedprosjekt gjennom Innovasjon Norge. 

3.4 Realiserte effekter på arbeidsplasser og 
befolkning 

Når vi skal vurdere realiserte effekter i arbeidsplasser i Hyllestad kommune, er dette 
basert på flere data kilder. 

Tabell 3.5: Tilsagnsmottakere og vurdering av omstillingsprogrammets effekt på 
nye og sikrede arbeidsplasser (Kilde: Egne undersøkelser). 

 Tilsagnsmottakere Tilsagn og svar i spørreskjemaundersøkelsen 

 Antall bedrifter Antall ansatte Antall ansatte Antall ansatte Effekt i årsverk 

Lokalt marked 16 30 5 14 2 

Regionalt marked 21 15 6 5 2 

Eksternt marked 21 30 9 21 16 

Sum 52 75 20 40 20 

Tabellen viser at bedriftene som svarte i spørreskjemaundersøkelsen, vurderte realiserte 
effekter til å være 20 arbeidsplasser til sammen. Dette dekker 50 % av bedriftene som 
har fått tilsagn. Om vi antar samme effekt hos bedrifter som ikke svarte, kommer vi opp 
i 23 arbeidsplasser i bedrifter med eksternt marked, 6 i bedrifter med regionalt marked 
og 4 i bedrifter med lokalt marked. Dette blir til sammen 33 arbeidsplasser. Utvikling i 
bedrifter med et lokalt eller regionalt marked, kan ha gitt fortrengningsvirkninger i andre 
deler av den lokale økonomien. I tillegg ser det ut til at bedrifter med klarest vekst i 
sysselsettingen, har svart i undersøkelsen. Vi mener derfor realiserte effekter innen 
bedrifter med et eksternt marked er rundt 16-20 arbeidsplasser, mens realiserte effekter 
innen bedrifter med lokal/regionalt marked er 4-5 arbeidsplasser, når vi legger til grunn 
en viss andel fortrengningsvirkninger. En samlet effekt av omstillingsprogrammet på 20-
25 arbeidsplasser, er et større tall enn veksten på 10 arbeidsplasser i næringslivet samlet 
sett når vi kontrollerer for utviklingen ved Havyard, landbruk/oppdrett og offentlig 
sektor. Dette kan komme av større brutto avgang og tilgang på arbeidsplasser enn vi har 
kartlagt, samt at våre anslag også gjelder sikrede arbeidsplasser, altså arbeidsplasser som 
kunne blitt mer utsatt for nedleggelse på lengre sikt. 

Prosjekter som økt tilflytting, «lys i alle hus» og arbeidet med omdømmestrategi har fått 
bevilget store beløp i omstillingsprogrammet. Hvorvidt dette bidrar til vekst i 
kommunen, er vanskelig å måle av flere grunner. Omdømme- og tilflyttingsarbeid kan 
være viktig for såkalt bosteds-, arbeidsplass- og næringsattraktivitet, når folk vurderer 
bosted, når folk vurderer ulike jobber og når bedriftseiere vurderer lokalisering og ulike 
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satsinger. Omdømme er imidlertid bare en av mange faktorer som kan påvirke regional 
utvikling, og det er sjelden slik at omdømmebygging har klar effekt på den regionale 
utviklingen om det ikke er konkrete problemer eller muligheter å ta fatt i (Sand et al. 
2015). Omdømme og tilflyttingsprosjekter har klarest positive effekter om det er 
grunnleggende problemer som blir løst, eksempelvis mangel på arbeidsplasser, 
manglende rekruttering til arbeidsplassene man har, for få boliger eller mangel på 
barnehageplasser, se Grimsud og Aure (2013) samt Sand et al. (2015).  

I Hyllestad ble potensiale ved omdømme knyttet til at man har næringsliv med behov 
for arbeidskraft, samt at man har en natur som burde være attraktiv for tilflyttere og 
besøkende. Sistnevnte faktor er vanskelig å påvise betydningen av når det gjelder netto 
tilflytting, fordi folks motiver for bostedsvalg er både ulike og komplekse (se Sørlie et 
al. 2012). Om for eksempel en person kommer pga. natur- og fritidstilbud, og denne går 
inn i en lokal jobb, vil denne personen kunne fortrenge en annen person fra å komme til 
kommunen av andre motiv.  

Basert på anslag om 20-25 arbeidsplasser i kommunen, kan vi knytte anslag om effekt 
på befolkningen til dette. Slik Sand et al. (2015) vil gjerne en lokal arbeidsplass gi en 
person i befolkningen på kort sikt og to personer i befolkningen på lenger sikt, når 
pendling, barnetall osv. er tilpasset ny situasjon. Våre vurderinger på realisert 
befolkningsvekst som følge av omstillingsarbeidet ligger derfor i området 20-25 
personer. Andre grunner har imidlertid hatt større betydning, og dratt folketallet ned 
gjennom omstillingsperioden. 

3.5 Utviklingsevnen i kommunen 
Omstillingsprogrammet har bidratt med råd og støtte til en rekke bedrifter og personer 
gjennom omstillingsperioden, slik det framgår av intervju og dokumentgjennomgangen. 
For de involverte aktørene, må vi anta dette har bidratt til en bedre utviklingsevne. 
Omstillingsorganisasjonen har bidratt til generell kompetanseheving gjennom ulike kurs 
og andre tilbud, lagt grunnlag for aktivitet, etablering og videreføring av fora og nettverk 
(eks. næringsråd og reiselivslaget) i kommunen. Styret i næringsrådet har for eksempel 
vært prosjekteier og styringsgruppe for en rekke prosjekt i perioden, for eksempel 
Synliggjøring av lokalt næringsliv, Kompetanseheving i lokalt næringsliv og 
Reiselivsutvikling. Sistnevnte er det styret i reiselivslaget i Hyllestad næringsråd som 
har tatt seg av. I kompetansehevingsprosjektet er det gjennomført kurs på basis av 
identifisert behov etter kartleggingsrunder blant næringsrådets medlemmer.  

Næringslivet, gjennom Hyllestad næringsråd, har vært sterkt representert, men en 
bredere næringslivsforankring har likevel tatt sin tid. Første halvdel av omstillings-
programmet var preget av en avventende holdning i både næringsliv og kommune-
organisasjon, mistenksomhet, samarbeidsproblemer og turbulens i omstillings-
organisasjonen. Endringer ble gjort, og det ser ut til at næringsliv, kommuneorganisasjon 
og folk flest ble bedre involvert i sluttfasen av omstillingsprogrammet. Dette har trolig 
fått svært mange personer i Hyllestad til å bli opptatt av og skolert i utviklingsarbeid. 
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I første fase av omstillingsprogrammet ble ulike konsulentfirma benyttet i stor grad. En 
erkjennelse fra flere hold var at dette er kostbart. Dessuten har manglende lokalkunnskap 
vært en barriere i enkelte sammenhenger. Dette var visstnok en av grunnene til at 
prosjektorganisasjonen ble oppbemannet i andre halvdel, fra 2014 til 3,5 årsverk, for 
bygging av kommuneintern kompetanse egnet for arbeid med lokale problemstillinger 
og samfunnsutvikling. Med deltid har 8 personer vært ansatt i omstillingsorganisasjonen. 

Dokumentgjennomgangen og intervjuene gir klare indikasjoner på at nærings-
forankringen ble til det bedre i andre halvdel av programperioden, herunder 
samhandlingen innen og mellom kommuneorganisasjonen, prosjektorganisasjonen og 
næringslivet. Dette kan både ha sammenheng med at etablering av en gjensidig forståelse 
for denne formen for samfunns- og næringsutviklingsarbeid tar tid. Det kan også ha 
sammenheng med nye folk, tilpassede innsatsområder, prioriteringer og at økt 
involvering skjer som følge av felles aktiviteter og kompetansehevende tiltak som 
næringsliv, styremedlemmer, kommuneorganisasjonen og omstillingsorganisasjon har 
deltatt på. Eksempel er PLP-metoden, IN-verktøy som Næringsvennlig kommune, 
Videreføring av omstillingsarbeidet, samt høyskolekurs om samfunnsutviklingsarbeid. 
Opparbeiding av samfunnsutviklingskompetanse har blitt prioritert i de to siste årene av 
omstillingsprogrammet. Dette arbeidet mener vi med fordel man kunne fokusert på 
tidligere i omstillingsperioden. 

IN-verktøyet SMB utvikling ble også testet ut i omstillingsperioden. Det viste seg at 
dette ikke var særlig egnet for det store flertall av potensielt, deltakende bedrifter i 
Hyllestad, da de ikke hadde et godt nok grunnlag for å gjennomføre opplegget. HAFS 
elektro AS i Hyllestad benyttet seg imidlertid av muligheten. Denne virksomheten ble 
etablert i 1979 som Rysjedal Elektro AS endret navn til HAFS Elektro AS i 2010. I 2012 
fusjonerte virksomheten med Wergeland Elektro & VVS AS lokalisert i Gulen. Det 
fusjonerte selskapet fikk navnet HAFS Elektro & Rør AS. Bedriften er nå lokalisert i 
kommunene Gulen, Hyllestad og Solund, og den har lokale eiere. 

En effekt av omstillingsarbeidet er læring om prosjekt som arbeidsform Gjennom 
opplæring i PLP-prosessen er det for eksempel etablert av et felles begrepssett og skapt 
en forståelse for at privat og offentlig virksomhet sammen lærer seg å arbeide med 
målsettinger og metoder for å nå målet (jf. Sand og Carlsson 2015).  

Et kjernepoeng i flere intervju er likevel at et slikt program i stor grad er en lærings-
prosess der man selv og sammen utvikler kunnskap om hvordan man kan arbeide med 
ulike typer utfordringer: I en såpass sårbar kommuner som Hyllestad blir det spesielt 
viktig å nyttiggjøre seg kunnskapen som er opparbeidet rundt arbeid med samfunn- og 
næringsutvikling i kommunal regi. Evnen til å arbeide som prosjektorganisasjon og med 
implementering er som natt og dag, sammenlignet med hvordan situasjonen var, påpekte 
flere som har vært tett på omstillingsprogrammet.  

Vi finner ingen informasjon som antyder omfanget av rekrutteringsproblemer i 
Hyllestad, utover at det kan ta litt ekstra tid å få ansatt personer med nødvendige 
kvalifikasjoner og at det kan være arbeidstakere som står kortere i jobben enn ønskelig. 
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Vi finner imidlertid tegn på at det har vært relativt få valgmuligheter innen 
boligmarkedet og at dette kan ha begrenset tilflyttingen. Fra intervjuene er hoved-
inntrykket at situasjonen ikke har endret seg i løpet av omstillingsperioden. Det er 
fortsatt utfordringer med rekruttering, men man mener nå det er bedre boligtilbud, bedre 
offentlige tjenester og mer positivitet i grendene som kan bidra til arbeidstakere i større 
grad vil bosette seg fast i Hyllestad enn i nabokommunene. 

3.6 Videreføring av utviklingsarbeidet 
Hyllestad deltar i HAFS regionråd, et politisk samarbeidsorgan for kommunene 
Hyllestad, Askvoll, Fjaler og Solund. Allerede i handlingsplan for omstillings-
programmet 2012, s. 9: ble det lansert et prosjekt for å «Etablere et apparat for 
tiltaksarbeid og næringsutvikling i HAFS-regionen». Resultatmålet var «etablering av 
eit samordna regionalt næringsapparat i HAFS innan 2014». 

Gjennom Innovasjon Norge har også Hyllestad benyttet seg av verktøyet Videreføring 
av omstillingsarbeidet. Dette tilbys for å hjelpe kommunen å etablere en enhet som 
arbeider videre med å realisere omstillingsprogrammets langsiktige mål og ambisjoner 
etter at omstillingsperioden er over. Som Innovasjon Norge skriver: «Enheten må være 
operativ før omstillingsprogrammet avvikles, og skal samarbeide tett med kommunen, 
det lokale næringslivet og evt. andre sentrale aktører. Verktøyet gjennomføres som et 
strategi- og utviklingsprosjekt i tre faser: Forstudium, forprosjekt og hovedprosjekt, hvor 
det anbefales å engasjere en ekstern konsulent til å lede arbeidet i prosessens to første 
faser». Dette arbeidet endte med en sluttrapport fra PwC (2014). To representanter fra 
hver kommune satt i styringsgruppen for dette arbeidet, for Hyllestads del daværende 
ordfører og prosjektleder for omstillingsprogrammet.  

Blant våre kilder var det blandede følelser for arbeidet gjort i denne sammenhengen. På 
besøkstidspunktet var det for eksempel fortsatt ikke lansert strategier og handlingsplan 
for virksomheten. Følgende sitat fra sluttrapporten for omstillingsarbeidet (Hyllestad 
kommune 2015a: 3) er illustrerende: 

«I avslutningsfasen har hovudutfordringa vore å få tidlege og gode nok prosessar 
med dei som skal vidareføre aktivitetane. Omstillingsstyret var tidleg ute med å 
starte desse prosessane, men det vart likevel ikkje god nok tid. Dette skuldast i all 
hovudsak faktorar som omstillingsprogrammet ikkje rår over, sidan den valde 
modellen betinga regional semje. Ei anna stor utfordring knytte seg til at det var 
valår i kommunen, og ein fekk difor ikkje noko tydeleg tilbakemelding på kva 
kommunen ynskte vidareført før heilt på slutten av avslutningsåret. 
Kombinasjonen av desse to store utfordringane har skapt nokon mindre 
fylgjeutfordringar: Omstillingsstyret måtte velje mellom å avslutte prosjekt tidleg 
der anbefalinga var å vidareføre, eller å ha høg aktivitet til avgjerslene var tekne 
i tru på at dei vart i tråd med omstillingsstyret sine anbefalingar. Det siste 
alternativet vart valt, noko som auka arbeidsbelastninga på 
omstillingsorganisasjonen i avslutningsfasen“. 
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Den 12. oktober 2015 ble det annonsert på omstillingsorganisasjonens Facebookprofil 
at HAFS Utvikling fra 1.1.2016 tar over næringsutviklingsarbeidet for bedrifter og 
gründere i Hyllestad. HAFS Utvikling har base i Dale, fire ansatte og forvalter også 
næringsfondet i eierkommunene. Dette betyr at den kommunale førstelinjetjenestene for 
næringsutvikling nå er utskilt fra kommunen.  

Samfunnsutviklingsdelen av omstillingsarbeidet blir videreført i kommunal regi. Fra 
kommunens budsjett og økonomiplan for de neste årene (Hyllestad kommune 2015b), 
utrykkes at:  

«Utviklingsarbeidet skal integrerast i den ordinære linjeorganisasjonen, og skje i 
og på tvers av dei til ei kvar tid gjeldande avdelingane. Hyllestad kommune har 
ikkje mogelegheit til å allokere driftsmidlar til nye faste stillingar knytt til 
kommunalt utviklingsarbeid. Utvikling skal skje ved å bruke ressursar i eigen 
organisasjon innanfor dei til ei kvar tid gjeldande rammene, eventuelt supplert 
med ekstern prosjektfinansiering».  

Sentrale personer innen plan, landbruk og felles administrasjon i kommunen, har skolert 
seg innen samfunnsutviklingsarbeid. Dette må vi kunne anta har økt kunnskapen om 
denne type arbeid. Hvordan rammene blir for å benytte denne kunnskapen videre, er 
usikker. Små kommuner er presset økonomisk, noe som går utover kapasitet og 
gjennomføring av både lovpålagt og ikke lovpålagt arbeid innen samfunnsutvikling. 
Samfunnsutviklingsarbeidet kan også bli påvirket av samordning med andre kommuner, 
jf. den pågående kommunereformen og de valgmuligheter Hyllestad kommune har. 
Uansett framtidig overordnet organisering i en eventuell større struktur, må det kunne 
forventes positiv effekt på utviklingsevnen av at medarbeidere er skolert innen 
utviklingsarbeid. 

Intervjuene våre viser at man i Hyllestad generelt er skeptisk til å kjøpe eksterne 
konsulenttjenester innen nærings- og samfunnsutviklingsarbeid, selv om det har vært et 
visst omfang på dette i omstillingsperioden. Man trekker i stedet fram nærhet og lokal 
kunnskap som det viktigste og vårt inntrykk er at dette bidrar også til en skepsis når det 
gjelder hva man kan forvente av utviklingshjelp fra HAFS Utvikling. 

To sentrale medarbeidere i omstillingsorganisasjonen har etablert et lokalt selskap som 
tilbyr tjenester som prosjektledelse og organisasjonsutvikling. Virksomheten tilbyr på 
flere måter det samme som omstillingsorganisasjonen, dog med en lavere bemanning 
som igjen er avhengig av at næringslivet og/eller kommunen er villig til å benytte og 
kjøpe deres tjenester. Vår vurdering er at dette selskapet er opprettet i et mulighetsrom 
som er skapt av kommunens beslutning om å overlate næringsarbeidet til et regionalt 
selskap, samt at det i kommuneorganisasjonen er liten kapasitet til prosjektarbeid. 

https://www.facebook.com/hafsutvikling/
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4. OPPSUMMERING OG LÆRDOM  
I dette kapitlet beskrives og diskuteres sentrale resultater fra omstillingsprogrammet 
med fokus på læring og videre arbeid med omstilling og nyskaping i norske kommuner. 

4.1 Bakgrunn for omstilling 
I fra 1.1.2010-31.12.2015 gjennomførte Hyllestad kommune et omstillingsprogram med 
bakgrunn i sårbar næringsstruktur og svak nærings- og samfunnsutvikling over tid. 
Kommunen er i tillegg et lokalt bo- og arbeidsmarkedsområdet, og er derfor svært 
avhengig av lokale arbeidsplasser. Kommunen hadde 1500 innbyggere og 740 
arbeidsplasser før omstillingsperioden. Av arbeidsplassene var 1/3 ved skipsverftet 
Havyard mens 8 % var innen landbruk og oppdrett. Utover disse og noe reiseliv og små 
bygg/anleggsbedrifter, var det svært få arbeidsplasser med marked utenfor kommunen.  

I forkant av omstillingsprogrammet bestod det kommunale utviklingsapparatet av 
næringsmedarbeider i 50 % stilling, landbruksmedarbeider, plansjef, rådmann og 
ordfører. Dette er en svært typisk organisering i kommuner med samme størrelse 
(Cruickshank et al. 2014). I tillegg finner vi at det var svært begrenset fokus og kunnskap 
om nærings- og samfunnsutvikling i forkant av omstillingsprogrammet. Dette begynte 
imidlertid å forandre seg i 2006 og 2007, når kommunen begynte å jobbe med mer 
omfattende utviklingstiltak som kunne redusere sårbarheten og øke veksten i 
kommunen. Omstillingsstatus åpenbarte seg som en mulighet for kommunen allerede i 
2007, men det tok tre før kommunen fikk innvilget omstillingsstatus. 

4.2 Vurdering av organisering, mål og tiltak 
Omstillingsarbeidet var organisert som prosjektorganisasjon med eget styre, underlagt 
kommunestyret. Styret bestod av 3 representanter fra næringsforeninga og 2 politiske 
representanter. I tillegg til rådmannen, har Innovasjon Norge og fylkeskommune møtt 
som observatører og bidratt med erfaring fra andre omstillingsprogrammer.  

Omstillingsprogrammet har disponert offentlige bevilgninger på 23 mill. kr. over 6 år. I 
tillegg har organisasjonen hatt ansvar for kommunens førstelinjetjeneste for næringslivet 
og forvaltet det kommunale næringsfondet. Omstillingsprogrammet har hatt prosjekt-
leder i 100 % stilling og 2-4 ansatte medarbeidere i organisasjonen eller prosjektene. I 
løpet av omstillingsperioden ble det ansatt ny prosjektleder fra 2013, og det har også 
vært skifte av prosjektmedarbeidere, rådmann og styrerepresentanter.  

I omstillingsprogrammets første fase slet man med flere forhold. Det ene var svak 
forankring i kommuneadministrasjonen. Dette kan ha sammenheng med organisasjonens 
plassering under kommunestyret og ikke under rådmannen. Kommuneadministrasjonen 
tok etter hvert en mer offensiv rolle, slik at den samlede forankringen kan sies å ha vært 
bra de siste årene av programmet.  
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Et annet forhold var svak framdrift i prosjektene, hvor informanter forteller om faktorer 
som omstendelig prosjektledelse, for små administrative ressurser, for mye 
konsulentbistand uten forståelse for lokale behov, motstand i kommunal administrasjon, 
liten interesse i aktuelle målgrupper og et styre som slet med kontrollering av 
saksbehandling på bekostning av utvikling av strategier for utvikling. 

Framdriften ble noe bedre med styrking av de administrative ressursene i 2011, men de 
store endringene skjedde først på høsten 2012. Det ble da gjennomført et styreseminar 
med virkemiddelaktører og nytilsatt rådmann som deltakere, og man fikk på plass 
forankring i kommuneadministrasjon, engasjement og fokus på utvikling. I 2013 kom 
det inn en ny offensiv prosjektleder med gode evner innen kommunikasjon og mobiliser-
ing. Som en følge av dette ble næringsliv og innbyggere i grendene trukket med i 
omstillingsarbeidet. Dette bidro til at god forankring og at omstillingsprogrammets 
organisasjon fungerte godt på slutten av omstillingsperioden.  

Styringsdokumentene for omstillingsprogrammet, var i hovedsak vedtekter og 
handlingsplaner for omstillingsarbeidet. Vedtektene viste organiseringen, mens 
handlingsplanene sier mer om visjon, strategi, mål og tiltak. Visjonen for omstillings-
arbeidet var å utvikle et godt og moderne lokalsamfunn, mens resultatmålene var å skape 
minst 40 arbeidsplasser, hovedsakelig innen virksomheter med et eksternt marked, snu 
de negative befolkningsendringene og bidra til bedre utviklingsevne i privat og offentlig 
sektor. Strategiene var svært overordnet og generell med bred satsing på nyetableringer, 
utvikle eksisterende næringsliv, utvikle attraktive næringsareal og forsøke å påvirke 
folks bostedsvalg. De tilhørende tiltakene ble samlet i først tre, deretter to program-
områder med navn robust næringsstruktur og attraktiv kommune.  

Av omstillingsprogrammets midler på 23,2 mill. kr over 6 år, er det meste av midlene 
gått til tilretteleggende tiltak som utvikling av næringspark, tilflyttingstiltak og arbeid 
med kommunens framtidige utviklingsapparat, mens en mindre andel er gått til 
bedriftsrettede tiltak. Denne prioriteringen har trolig sammenheng med få vekstorienterte 
bedrifter og svak kultur for nyskaping i forkant av omstillingsperioden. Flere 
informanter peker her på at man i for stor grad hadde lent seg på hjørnesteinsbedriften 
og at det kommunale apparatet var passivt i nærings- og samfunnsutviklerarbeidet. 

Flere av de store satsingene ga svært begrensede effekter i næringslivet eller samfunnet, 
men bidro selvsagt til å bygge opp kunnskapen om lokalt utviklingsarbeid i 
omstillingsorganisasjonen. Av større satsinger som ble avviklet pga. svake resultater, var 
bl.a. kulturminner og Unesco, integrering arbeidsinnvandrere og lys i alle hus. Disse 
satsingene kostet 3 mill. kr pluss administrativ tid.  

Et annet prosjekt med svært begrensede effekter, er satsingen på utvikle det gamle 
verftsområdet til et attraktivt næringsareal. Slik tilrettelegging av næringsareal er 
normalt en kommunal oppgave, men kan finansieres med omstillingsmidler om dette er 
svært viktig for en vellykket omstilling. Satsingen har nå gått over seks år og foreløpig 
kostet over 4 mill. kr. Nå ser det ut til at det snart kan bli byggeaktivitet og etableringer 
på området i 2016/2017, men hvorvidt dette gir en samlet positiv effekt på arbeidsplasser 
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i kommunen er ennå for tidlig å si da gjeldende intensjonsavtaler om lokalisering handler 
om å relokalisering av virksomhet som er i Hyllestad fra før. 

Omstillingsprogrammet har i liten grad jobbet direkte med eksisterende bedrifter med et 
eksternt marked. Innen primærnæringer er det over 50 arbeidsplasser, men vi finner 
ingen dokumentasjon på direkte jobbing for å utvikle disse næringene. Ifølge 
informantene har hjørnesteinsbedriften i liten grad samarbeid med annet lokalt 
næringsliv, og det ble fra omstillingsorganisasjonen sin side ikke jobbet direkte med 
denne bedriften. Det ble også uttrykt at hjørnesteinsbedriften involverte seg lite i 
omstillingsarbeidet utover å gi noen hundre tusen kr i tilskudd og å støtte opp under 
arbeidet med Hyllestad Utviklingspark.  

Overordnede mål for omstillingsprogrammet har bl.a. vært å skape 40 nye 
arbeidsplasser, få fem flere bedrifter med arbeidsplasser og oppnå befolkningsvekst. Vi 
finner lite dokumentasjon rundt grunnlaget for målsettingene. Det å eksempelvis skape 
40 nye arbeidsplasser utgjør 5,5 % som andel av arbeidsplassene ved starten av 
omstillingsprogrammet. Om dette er nok til å gi grunnlag for befolkningsvekst over en 
periode på 6 er svært usikkert. Sentrale forhold avgang av arbeidsplasser, yrkes-
deltakelse i befolkningen, antall barn pr yngre voksen, dødelighet og pendling, påvirker 
også dette med stor tyngde. Med delvis unntak av pendling, kan vi ikke se at disse 
forholdene er vurdert i forbindelse med fastsetting av mål. 

4.3 Vurdering av måloppnåelse og effekter 
Omstillingsprogrammet fikk en innretting som i hovedsak var tilretteleggende og ikke 
bedriftsrettet. Tilretteleggende tiltak er mer langsiktige og det gjør det vanskelig å anslå 
størrelsen på effektene av omstillingsprogrammet. Vi finner imidlertid grunnlag for å si 
at omstillingsprogrammet har utløst mange typer positive effekter i Hyllestad kommune 
utover sysselsettingseffektene fra omstillingsprogrammet.  

Omstillingsorganisasjonen har bidratt til generell kompetanseheving og mobilisering 
mer generelt i kommunen og i grendesamfunnene. Omstillingsprogrammet har bl.a. 
bidratt til positivitet rundt å være fra Hyllestad og det å skape ny virksomhet. 
Omstillingsprogrammet bygde også opp egen kompetanse om utviklingsarbeid og har 
bidratt til å styrke kompetansen i det kommunale utviklingsapparatet og det involverte 
næringslivet.  

Omstillingsprogrammet har vært i kontakt med - og bidratt med råd og støtte til - en 
rekke bedrifter og personer gjennom omstillingsperioden, slik det framgår av 
dokumentgjennomgang og intervju, men alt i alt er en liten andel av budsjettet blitt brukt 
til tilskudd og bistand i bedriftsutviklingsprosjektet. Omstillingsprogrammet har gitt 
bidrag til flere nyetableringer i kommunen med potensiale for vekst. Flere småbedrifter 
med et regionalt eller eksternt marked, har også fått hjelp til å styrke sin utviklingsevne.  

Halvpartene av bedriftene som har fått støtte og bidrag fra omstillingsprogrammet, sier 
de ville gjennomført prosjektene uten slik støtte, kanskje med noe annen framdrift. Dette 



32 

kan begrense realeffekten av programmet noe. Omfanget av støtte og bidrag har 
imidlertid vært betydelig, slik at det totalt sett er rimelig å anslå at 
omstillingsprogrammet har hatt betydelige effekter i kommunen.  

Når det gjelder videreføring, har den nåværende kommunale organisasjonen et bedre 
grunnlag for samfunnsutviklingsarbeidet enn før. Enkeltpersoner har oppgradert sin 
samfunnsutviklingskompetanse samtidig som større deler av den kommunale 
organisasjon har hatt fokus på samfunnsutvikling. Dette bør gi bedre samfunns-
utviklerarbeid fra kommunen side, også om denne delen av Hyllestads utviklingsapparat 
skulle bli samordnet med andre kommuner. 

Ansvaret for førstelinjetjeneste og næringsfond er overført til et regionalt selskap (HAFS 
Utvikling). Dette selskapet har ikke lokal kunnskap, slik som omstillingsorganisasjonen 
bygde opp, og det har heller ikke ansatte med oppmøtested i Hyllestad. Dette er en klar 
svakhet i videreføringen av utviklingsarbeidet. Dette ga imidlertid også en mulighet som 
to medarbeidere i omstillingsorganisasjonen har brukt til å etablere et eget firma innen 
utviklingsarbeid i Hyllestad. Hvorvidt denne utviklede kunnskapen blir brukt lokalt, blir 
nå avgjort i et åpent marked. 

Omstillingsprogrammet har ikke nådd målene om vekst i arbeidsplasser og 
befolkningsøkning. Antall arbeidsplasser økte riktignok med om lag 50 i fra årsskiftet 
2009/2010 til årsskiftet 2014/2015, men går nå ned igjen med 60 pga. nedskjæringer ved 
Havyard. Innen øvrig næringsliv har vekst innen enkeltnæringer kompensert for nedgang 
i landbruk og offentlig sektor. Vi finner også at det overordnede næringsstrukturen i 
Hyllestad er like sårbar som før, men bak statistikken skjuler det seg nå en større 
utviklingsevne.  

Prosjektledelsen har ikke innhentet data for nye og sikrede arbeidsplasser fra bedriftene 
som har fått tilsagn fra programmet. Vi har gått gjennom offisiell informasjon om 
involverte bedrifter og gjennomført spørreundersøkelse til bedrifter som har mottatt 
bistand fra omstillingsprogrammet. I tillegg til utdypende intervju og vår vurdering av 
lokaløkonomiske forhold, har dette gitt grunnlag for å anslå effekter på samfunns-
utviklingen.  

Vi mener omstillingsprogrammet foreløpig har bidratt til 20-25 arbeidsplasser i 
kommunen, men at økt utviklingsevne og pågående satsinger kan gi større langsiktige 
effekter om dette blir fulgt opp i det videre næringsutviklingsarbeidet. Med positiv effekt 
på arbeidsplasser, vil man få positiv effekt på folketallet over tid selv om andre forhold 
kan dominere den samlede utviklingen. Programmets ressursbruk har imidlertid vært 
høyt i forhold til sannsynlige samfunnseffekter. Etter vår mening skyldes dette ikke bare 
et svakt næringsliv, men også flere satsinger med svakt faglig grunnlag. 

I omstillingsperioden gikk folketallet ned med 100 personer, men viste tegn til å 
stabilisere seg før nedskjæringene ved Havyard. Blant annet kom det i 2014 flere yngre 
voksne til kommunen og antall nyfødte steg markant. Dette kan være tegn på at satsingen 
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på attraktive boligfelt og tilflytting, begynner å vise resultater. Boligfeltsatsingen har 
imidlertid vært en kommunal satsing og ikke gjennom omstillingsprogrammet. 

4.4 Avsluttende vurderinger 
Med omstillingsprogram fikk Hyllestad kommune anledning til å gjøre en ekstraordinær 
innsats i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet, uten at det var noen akutt krise i 
samfunnet. Det var med andre ord verken ledige fabrikk-lokaler eller ledige 
menneskelige ressurser å omstille til ny virksomhet. Når næringslivet da bestod av en 
hjørnesteinsbedrift uten lokalt fokus og det for øvrig stort sett er små bedrifter med et 
lokalt eller regionalt marked, ble fokuset på tilretteleggende prosjekter for å øke antall 
etableringer og tiltrekke seg folk fra andre steder i verden. Det å tiltrekke seg folk fra 
andre steder er vanskelig om ikke grunnleggende faktorer som attraktive arbeidsplasser 
og boliger er oppnåelig. Som distriktskommuner flest, har Hyllestad slitt med begge 
disse faktorene. Med den beliggenhet Hyllestad har, er det begrenset med befolknings-
vekst man kan oppnå gjennom økt pendling ut av kommunen.  

Lokal mobilisering for vekst er også en krevende øvelse. Folk har gjerne sin jobb og 
småbedriftene er opptatt med sitt, noe som betyr at de fleste ikke ser den umiddelbare 
nytten av å involvere seg i denne typen arbeid, eller at man rett og slett ikke har en kultur 
for næringsutvikling på stedet (jf. Sand og Carlsson 2015). Når man trengte tid på å få 
på plass en utviklingsorientert omstillingsorganisasjon som samarbeidet godt med 
kommunen, er det ikke rart det tok tid å få realisert samfunnseffekter av omstillings-
programmet.  

Vi mener at flere av de tiltakene, spesielt de av tilretteleggende art, burde vært 
grundigere belyst på forhånd, for å avdekke hvilke utfordringer/muligheter man skulle 
arbeide med og hva som kunne være realistiske nærings- og samfunnseffekter i 
kommunen. Innovasjon Norge og fylkeskommunen bidro her med sin erfaring i 
utviklings- og omstillingsarbeid, og det ble delvis hentet inn konsulentbistand. 
Intervjuene tyder på dels mostand mot eksterne konsulenter og dels at de innleide 
konsulentene ikke så de lokale problemstillingene. Som forskere på temaet gjennom 
mange år, stiller vi likevel spørsmål om man burde gjennomført et kartleggings- og 
analyseprosjekt i forkant av omstillingsperioden, hvor lokale ressurspersoner og 
forskere/konsulenter hadde jobbet sammen om å utvikle lokal, strategi- og 
handlingsrelevant kunnskap.  

Ved siden av stor forskjell på det ordinære utviklingsapparatet og det ekstra-ordinære 
apparatet under omstillingsperioden, blir det gjerne stor grad av personavhengighet i små 
kommuner. Dedikerte prosjektledere og medarbeidere er avgjørende for å få nødvendig 
trykk i arbeidet, og bidra til å mobilisere aktører og iverksette aktiviteter. Det er få 
personer som har vært involvert i omstillingsprogrammet, mange personer har hatt 
mange roller/hatter, og det kan være vanskelig å få gjort noe med samarbeidsproblemer.  

I omstillingsprogrammet i Hyllestad ble samarbeidsproblemer løst undervegs, men 
personavhengigheten er likevel stor. Det at Hyllestad kommune ikke får med seg de mest 
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sentrale personene fra omstillingsorganisasjonen i det framtidige utviklingsapparatet, 
viser dette med klar tydelighet. Man risikerer nå at verdifull kompetanse som er bygd 
opp, går tapt. 

Dette er tegn på at omstillingsprogrammet i Hyllestad kommune har bidratt til en bedre 
utviklingsevne i næringslivet og et mer robust næringsliv. Samtidig kan vi ikke underslå 
at vi finner små spor av realiserte effekter på arbeidsplasser og befolkningsutvikling tatt 
i betraktning de ressurser som er brukt.  
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VEDLEGG 1: REGIONAL OMSTILLING 
Beskrivelsen her er hentet fra Innovasjon Norge, se www.regionalomstilling.no. 

Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor det lokale næringslivet 
forvitrer eller blir kraftig bygget ned, og mange arbeidsplasser går tapt. Kommuner som 
har status som omstillingsområder, får overført midler fra fylkeskommunen over en 
periode på inntil 6 år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid. 
Omstillingsprosessen skal organiseres i fire faser: 1. Avklaringsfasen, 2. Strategi- og 
forankringsfasen, 3. Gjennomføringsfasen og 4. Avslutningsfasen. 

Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Det følger 
opp, gir råd og veiledning i omstillingsprosessen, og sitter som observatører i styret for 
omstillingsarbeidet i kommunene. Innovasjon Norge har utviklet en rekke verktøy – 
kurs, veiledere, prosessbeskrivelser og maler – til hjelp i omstillingsarbeidet. 

Det er fylkeskommunen som etter søknad avgjør om et område skal få omstillingsstatus, 
og fastsetter hvor lenge området skal ha slik status. Omstillingskommunen får årlig 
tildelt ekstraordinære midler fra fylkeskommunen for å drive omstillingsarbeidet. Disse 
midlene skal kombineres med midler fra kommunen og evt. fra næringslivet. De årlige 
bevilgningene bygger på den årlige handlingsplanen til omstillingsområdet. 

Ansvaret for forvaltning av midlene er lagt til kommunen, men kommunen kan overlate 
disponeringen av midlene til et annet organ (omstillingsorganisasjonen). Dersom mid-
lene blir overført til et aksjeselskap, skal de disponeres etter reglene i kommuneloven.  

Midlene skal brukes i tråd med omstillingsplan, handlingsplan og gjeldende offentlig 
regelverk. Omstillingsmidlene kan brukes til administrasjon av omstillings-
organisasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Eksempler på 
tilretteleggende prosjekter er: lokal mobilisering, bygdeutvikling, kompetanseutvikling 
og utvikling av nettverk mellom bedrifter. Eksempler på bedriftsrettede er prosjekter er 
etableringskostnader, markedsundersøkelser, prosess- og produktutvikling, kompetanse-
heving og konsulenthjelp. Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres dersom disse 
har stor betydning for en vellykket omstilling. PLP-metodikken bør benyttes i alle 
prosjekt det er mulig. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase, forstudie 
og forprosjekt. De lokale omstillingsmidlene kan også brukes i kombinasjon med 
sentrale omstillingsmidler til samfinansiering av prosjekter som tar i bruk verktøyene for 
omstillingsområdene som Innovasjon Norge tilbyr. Det kan for eksempel være SMB-
utvikling, næringsvennlig kommune og styreseminar. 

 

 

http://www.regionalomstilling.no/


38 

VEDLEGG 2: SAMFUNNSUTVIKLING 

I tabeller nedenfor samler vi forhold som kan bidra til å forklare samfunnsutviklingen i 
Hyllestad og nabokommunene siste årene. Følgende definisjoner er brukt: 

• Folketall er pr 1.1, mens sysselsettingstall og pendlingstall pr 4. kvartal året før oppgitt 
årstall for personer mellom15-74 år (arbeidsfør alder). 

• Sysselsetting er lik antall personer med arbeidssted i kommunen.  
• Innpendling er personer med arbeidssted i kommunen som bor utenfor kommunen.  
• Utpendling er personer med bosted i kommunen og arbeidssted utenfor kommunen.  
• Yrkesaktive er sysselsatte personer med bosted i kommunen 
• Arbeidsledige er antall helt ledige personer i gjennomsnitt gjennom året 
• Arbeidsstyrke er yrkesaktive pluss arbeidsledige. 
• Yrkesdeltakelse er lik Arbeidsstyrke/Arbeidsfør alder. 

Tabell V1: Samfunnsutvikling i Hyllestad (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 
beregninger). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Endring 2010-2015 Endring 2010-2015 
Folketall 1 502 1 483 1 461 1 428 1 391 1 405 -97 -6,5 % 
Voksne 20-39 år 314 296 287 270 252 259 -55 -18,6 % 
Arbeidsfør alder 1 095 1 082 1 067 1 052 1 035 1 042 -53 -4,9 % 
Arbeidsplasser 711 707 672 719 705 762 51 7,2 % 
Innpendling 188 189 173 200 199 244 56 29,6 % 
Innpendlingsandel 26,4 % 26,7 % 25,7 % 27,8 % 28,2 % 32,0 % 5,6 %   
Utpendling 213 221 233 210 226 201 -12 -5,4 % 
Utpendlingsandel 28,9 % 29,9 % 31,8 % 28,8 % 30,9 % 28,0 % -1,0 %   
Yrkesaktive 736 739 732 729 732 719 -17 -2,3 % 
Arbeidsledige 15 24 17 9 5 11 -4 -16,7 % 
Arbeidsstyrke 751 763 749 738 737 730 -21 -2,8 % 
Yrkesdeltakelse 68,6 % 70,5 % 70,2 % 70,2 % 71,2 % 70,1 % 1,5 %   
                  
Netto utpendling 25 32 60 10 27 -43 -68   

Det kan vises fra SSBs statistikk at folketallsnedgangen de siste seks årene er rimelig 
jevnt fordelt i alle grendene i Hyllestad. Det kan også vises at antall null-åringer steg til 
16 pr 1.1.2015. Når det gjelder utviklingen i 2015, beregnet SSB i desember 2015 et 
folketall på 1398 i Hyllestad pr 1.1.2016. 

SSB har også statistikk for innvandrere. Denne viser at antall innvandrere og barn av 
innvandrere har ligget rundt 150-160 personer fra 1.1.2010 til 1.1.2015. I 2015 økte 
antallet noe de første 9 månedene, men kan ha gått igjen på slutten av året etter 
nedskjæringene ved Havyard. Statistikken for utenlandsfødte i kommunen samsvarer 
veldig med innvandrerstatistikken. Dette tyder på at innvandrere bidrar i svært liten grad 
til barnefødsel i Hyllestad kommune.   
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Sysselsetting er en god indikator for regional utvikling med tanke på sterk sammenheng 
med befolkningsutvikling, siden folk flest foretrekker kort reisevei mellom bosted og 
jobb, og sterk sammenheng med verdiskaping. Lønnskostnader utgjør i gjennomsnitt 2/3 
av samlet verdiskaping, mens resterende verdiskaping er kapitalavkastning som gjerne 
kan andre utenfor regionen (Sand et al. 2015).  

I tabellene nedenfor viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i Hyllestad for 
den perioden vi har sysselsettingstall i omstillingsperioden, 2010-2015. 

Tabell V2: Sysselsettingssendringer fordelt på næring i Hyllestad i perioden XX. 
(Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne beregninger). 

 4. kvartal 2009 4. kvartal 2014 Endring 2009-2014 
 Antall Andel LQ  Antall Andel LQ  Antall Prosent RSI 

Basisnæringer 298 0,42 2,15 338 0,44 2,53 40 13 % 11 % 
Landbruk 39 0,05 2,16 29 0,04 2,10 -10 -26 % -7 % 
Fiske/havbruk 23 0,03 4,73 26 0,03 5,85 3 13 % 16 % 
Bergverk og utvinning 2 0,00 0,15 4 0,01 0,21 2 100 % 50 % 
Næringsmidler 0 0,00 0,00 1 0,00 0,07 1 0 % 0 % 
Anna industri 232 0,33 3,97 276 0,36 5,26 44 19 % 24 % 
Telekom, IT, FoU, forlag, media 2 0,00 0,07 2 0,00 0,07 0 0 % -8 % 
Besøksnæringer 74 0,10 0,58 76 0,10 0,60 2 3 % -1 % 
Handel 39 0,05 0,50 36 0,05 0,49 -3 -8 % -9 % 
Aktivitet 9 0,01 0,33 8 0,01 0,31 -1 -11 % -14 % 
Servering/Overnatting 26 0,04 1,09 32 0,04 1,24 6 23 % 8 % 
Regionale næringer 117 0,16 0,52 134 0,18 0,59 17 15 % 8 % 
Bygg/anlegg 46 0,06 0,81 51 0,07 0,83 5 11 % -3 % 
Kraft, vann og avfall 18 0,03 3,85 18 0,02 3,98 0 0 % -3 % 
Forr. Tj.yting 4 0,01 0,08 12 0,02 0,24 8 200 % 190 % 
Transport 42 0,06 0,97 43 0,06 1,05 1 2 % 2 % 
Agentur og Engros 4 0,01 0,12 6 0,01 0,20 2 50 % 53 % 
Finans, eiendom og utleie 3 0,00 0,08 4 0,01 0,10 1 33 % 26 % 
Offentlig 222 0,31 0,82 214 0,28 0,77 -8 -4 % -12 % 
lokal inkl. privat skole og helse 209 0,29 1,18 201 0,26 1,11 -8 -4 % -12 % 
fylkeskommunal 2 0,00 0,15 3 0,00 0,23 1 50 % 45 % 
statlig 11 0,02 0,14 10 0,01 0,12 -1 -9 % -20 % 
Sum 711 1,00 0,93 762 1,00 1,00 51 7 % 1 % 
Eksternt 309 0,43 1,41 348 0,46 1,60 39 13 % 7 % 
Regionalt 119 0,17 0,50 137 0,18 0,57 18 15 % 8 % 
Lokalt 283 0,40 0,92 277 0,36 0,90 -6 -2 % -8 % 

 

LQ betyr lokaliseringskvotient og er definert som lokal sysselsettingsandel i bransjen 
delt på nasjonal sysselsettingsandel. Dette er en indikator på næringer som henter 
betydelige inntekter fra kunder utenfor regionen. RSI er regional vekst i bransjen minus 
nasjonal vekst i bransjen, dvs. et mål på hvor god utviklingen er korrigert for nasjonale 
trender i bransjen. Eksterne næringer er basisnæringer pluss statlige arbeidsplasser. 
Lokale næringer er definert som besøksnæringer pluss lokal offentlig administrasjon og 
tjenesteyting. Denne type næringsliv påvirkes sterkt av befolkningsveksten som var 7 % 
i Norge og -7 % i Hyllestad i den aktuelle perioden. 
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