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1. Sammendrag  

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Tinn, som ble gjennomført i 

perioden 2015-2021. Formålet med evalueringen er å vurdere gjennomføringen og resultatene av 

satsingen, samt bidra til læring for andre fremtidige omstillingsprogrammer. 

Et omstillingsprogram skal bidra til nye lønnsomme arbeidsplasser, økt verdiskaping i næringslivet og 

en styrket utviklingsevne i omstillingsområdet. Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for 

lokalt omstillingsarbeid, og har formulert målsettinger for satsingen som helhet. Følgende målsettinger 

er formulert:  

• Bidra til etablering av nye arbeidsplasser  

• Styrke næringsgrunnlaget, i form av en mer robust og variert næringsstruktur  

• Styrke utviklingskompetansen 

I tekstboksen under fremkommer evalueringens hovedfunn:  

  

1.1 Bakgrunn 

Den direkte foranledningen til etablering av omstillingsprogrammet i Tinn var nedleggelsen av Rjukan 

sykehus. Dette resulterte i et direkte tap av 104 arbeidsplasser. Videre har Tinn over flere tiår vært 

preget av negativ befolkningsutvikling og nedgang i antall arbeidsplasser knyttet til nedbygging av 

industrivirksomheten i kommunen. Omstillingsprogrammet ble startet opp i 2015 og skulle 

opprinnelig avsluttes i 2020, men ble forlenget til utgangen av 2021, som fra fylkeskommunens side 

var begrunnet i at Covid-19 pandemien rammet.  

• Evalueringens hovedkonklusjon er at omstillingsprogrammet i Tinn har hatt en positiv 

betydning for kommunen og for enkeltbedrifter i kommunen, samtidig som programmet 

har stått ovenfor noen utfordringer. 

• Programmet har hatt god ledelse og forankring i kommunen, men forankringen i 

næringslivet har vært svakere 

• Styret i omstillingsprogrammet har vært dominert av politikere fremfor deltakelse fra 

næringslivet. Et læringspunkt for fremtidige omstillingsprogrammer er at deltakelse i 

omstillingsstyret fra ledere i nøkkelbedrifter i kommunen, kan bidra til å gjøre kobling 

med næringslivet praktisk enklere og tettere. 

• I forlengelsen av punktet over bør man i fremtidige omstillingsprogrammer forsøke å 

rekruttere personer med eksplisitt erfaring og kompetanse fra næringsutviklingsarbeid i 

omstillingsstyret. En inngang er å rekruttere ressurspersoner utenfra kommunen.  

• Det har vært en dreining i fokus fra gründerbedrifter til etablert næringsliv i løpet av 

programperioden. Man synes i hovedsak å ha engasjert en del mindre bedrifter, men i noe 

mindre grad det etablerte næringslivet. 
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1.2 Økonomisk ramme, organisering og forankring 

Omstillingsprogrammet hadde et totalt budsjett på 22,1 millioner kroner. Av disse var 17,9 millioner 

kroner (81 prosent) midler fra KMD via Vestfold og Telemark fylkeskommune. De resterende 4,3 

millioner kronene (19 prosent) var Tinn Kommunes egne midler. Omstillingsprogrammet har i tillegg 

mottatt om lag 760 000 kroner fra Innovasjon Norge, i forbindelse med bruk av ulike verktøy som er 

tilgjengelige for omstillingsprogrammer.  

Rjukan Næringsutvikling (RNU) fikk oppgaven som forvalter av omstillingsmidlene.  RNU er et 

aksjeselskap heleid av kommunen og eksisterte forut for omstillingsprosjektet. Programlederen har 

hatt sitt ansettelsesforhold i RNU. Oxford Research oppfatter at omstillingsprogrammet i Tinn dels har 

hatt en hensiktsmessig organisering. Det å legge omstillingsprogrammet til et eksiterende kommunalt 

utviklings/næringsselskap fremstår som en god løsning som kan legge til rette for forankring, 

kompetanseutvikling, og videreføring. Samtidig fremstår synligheten av programmet i Tinn som en 

utfordring, gitt at man valgte å ikke promotere omstillingsprogrammet som et eget selvstendig 

prosjekt. Oxford Research mener at det å eksplisitt kommunisere omstillingsprogrammer som et 

tidsavgrenset og ekstraordinært tiltak, med fordel kunne vært bedre utnyttet. Det kan bidra til å skape 

en «brennende plattform» som legger til rette for å mobilisere næringslivet, også blant bedrifter som er 

lønnsomme og opptatt av daglig drift fremfor utviklingsaktivitet. 

Det fremholdes at programledelsen har vært utført på en god måte og i henhold til planer og 

retningslinjer. Samtidig fremstår det for evaluator som en suboptimal løsning at programleder har vært 

ansatt tilsvarende en stillingsprosent på 44. I realiteten innebærer organiseringen at det ikke har vært 

tilsatt en programleder i hundre prosent stilling siden oktober 2018, da den første programlederen gikk 

av med pensjon. Nåværende programleder har betydelig kompetanse og et godt nettverk i nærings- og 

samfunnsliv. En synes imidlertid ikke å ha fått fullt utnyttet dette i en begrenset stilling - ikke minst 

kombinert med betydelige utfordringer med pandemien. Det siste har ført til at intensjonen om å styrke 

kontakten mellom næringsliv og omstillingsprogrammet ikke fullt ut har latt seg realisere.   

Styresammensetningen har vært preget av at prosjekteier ønsket politisk representativitet. I andre 

omstillingsprogrammer er det gjerne engasjert personer i styret med større erfaring fra 

innovasjonssystem, bedriftsutvikling og næringsliv. Dette er både begrunnet i kompetanse, men også 

for å trekke det lokale næringslivet tett med i programmet. Et læringspunkt for fremtidige 

omstillingsprogrammer er at deltakelse i omstillingsstyret fra ledere i nøkkelbedrifter i kommunen kan 

bidra til å gjøre kobling med næringslivet praktisk enklere og tettere. Videre kan det fra andre 

omstillingsprogrammer synes at det er nyttig med et styre som i større grad har eksplisitt kompetanse 

på innovasjon og næringsutvikling, og gjerne med personer som kommer «utenfra». Det siste kan gi nye 

impulser og hindre «lock-in» effekter.   

1.3 Hovedmål og strategier, resultater og videreføring 

Hovedmålet for regionalt omstillingsarbeidet er å bidra til å skape nye og sikre eksisterende 

arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjon i næringslivet og øke utviklingsevne hos næringsliv og 

kommuner. Innsatsområdene som ble valgt i Tinn, bygget på resultater av en utviklingsanalyse og 

omstillingsplanene var fokusert på å skape nye arbeidsplasser. 
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Programmet har slik evaluator tolker funnene vært gjennomført i to distinkte perioder. Hvor første 

halvdel av programmet var fokusert mot å støtte oppunder oppstartsbedrifter, ga bytte av programleder 

i andre halvdel, en forskyving til mer kontakt med etablert næringsliv. Vekstkraften til eksisterende 

næringsliv er avgjørende for å skape utvikling, og det fremstår som et 

riktig valg å søke å mobilisere denne delen av næringslivet i større grad. Pandemien gjorde imidlertid 

dette arbeidet krevende. 

 

Programmet har støttet opp om utviklingsprosesser i enkeltbedrifter, gjennom tilskudd, SMB-utvikling 

og rådgivning. Samtidig fremstår det som en viktig utfordring i programmet med det som 

karakteriseres som manglende interesse fra næringslivet. I forlengelsen av dette fremstår synligheten 

til programmet som en utfordring. Fra andre omstillingsprogrammer har man evnet å skape lokalt 

engasjement og mobilisere næringslivet, nettopp gjennom å kommunisere at arbeidet krever 

ekstraordinær innsats fra næringslivet i årene hvor omstillingsprogrammet skal være virksomt, og ikke 

bare ekstraordinær innsats gjennom det offentlige virkemiddelapparatet. 

Bedriftene har i denne evalueringen rapporterer om totalt 14,8 etablerte årsverk gjennom en 

spørreundersøkelse. Antagelig er dette tallet lavere enn realiteten, da vi gjennom spørreundersøkelsen 

ikke nådde ut til samtlige bedrifter som hadde mottatt støtte fra omstilling. Dersom en tar 

utgangspunktet i 14,8 årsverk og det stipuleres at effekten var lik for de andre private bedriftene som 

mottok støtte, men ikke har svart, er effekten i form av nye arbeidsplasser 39,6 årsverk. Videre 

rapporterer bedriftene om en forventning om å realisere ca. 44 årsverk de neste tre årene, som følge av 

bidrag fra omstillingsprogrammet. Ved bruk av spørreundersøkelse er man svært sårbar for hvilke 

bedrifter som svarer. Dersom bedrifter som tidligere har rapportert høye tall ikke svarer, gir det et 

annet bilde av resultatet. Det er identifisert fire bedrifter som ikke har svart på undersøkelsen som 

tidligere (jf. midtveisevalueringen) har rapportert om til sammen 9,8 arbeidsplasser. Når det gjelder 

sikrede arbeidsplasser oppgis i spørreundersøkelsen 37. Legger man til 64 arbeidsplasser som 

omstillingsprogrammet bidro til å sikre i Scana Skarpenord, er tallet litt over 100. Mange av disse 

arbeidsplassene ble imidlertid senere flyttet ut av kommunen. I omstillingsprogrammet måles brutto 

skapte arbeidsplasser. Det vil si at en arbeidsplass som skapes i år to av programmet kan være borte i 

år fire, men den vil fortsatt telles med av omstillingsprogrammet. Dermed er det vanlig at 

arbeidsplasser som rapporteres til omstillingsprogrammet er høyere enn det som rapporteres gjennom 

spørreundersøkelse.  

Et annet poeng som kan trekkes frem er at omstillingsprogrammet i hovedsak støtter prosjekter i en 

tidlig fase. Det vil si forstudier og forprosjekter, og at resultatene først kan forventes å realiseres på et 

senere tidspunkt, gjennom hovedprosjekt.   

I sum er evaluators vurdering at omstillingsprogrammet i Tinn har hatt en positiv betydning for 

kommunen og enkeltbedrifter, samtidig som programmet har stått ovenfor en del utfordringer. Det 

fremstår for evaluator som at man ikke har lykkes så godt med å skape engasjement rundt 

omstillingsprogrammet i næringslivet. Til tross for utfordringer mener evaluator at det ligger godt til 

rette for videreføring av omstillingsarbeidet i Tinn kommune. Omstillingsorganisasjonene har fungert 

som en integrert del av eksisterende næringsapparat, og det er naturlig at en spiller videre på dette 

systemet i det videre arbeidet. Kommunene har gjennom omstillingsperioden vist vilje og evne til å 

avsette midler til omstillingsarbeid og arbeidet har hele veien vært forankret i politisk og administrativ 

ledelse. 
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2. Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål, den praktiske metoden som er benyttet i gjennomfør-

ingen og rapportens oppbygging. 

2.1 Evalueringens formål 

Alle omstillingsområder gjennomfører en evaluering av programmet ved avslutning av omstillingsperi-

oden. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, programmets organisering, inn-

retting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring for nasjonalt kompetansesenter for lok-

alt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Gjennom systematisering av resultater og erfaringer vil eval-

ueringen gi innspill til fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen og gi Innova-

sjon Norge kunnskap som kan anvendes i andre omstillingsprogrammer.  

2.2 Evalueringsmetode 

Dokumentgjennomgang, spørreundersøkelse til bedrifter som har mottatt bistand gjennom 

omstillingsprogrammet, intervjuer og registerdata er benyttet som metode for datainnhenting. Evaluator 

mottok relevante dokumenter fra omstillingsprogrammet ved oppstart av arbeidet. Følgende dokumenter 

er gjennomgått: 

• Utviklingsanalyse 

• Omstillingsplan 

• Handlingsplaner 

• Programstatusvurderinger  

• Årsrapporter 

• Saksfremlegg fra fylkeskommunen (2020) 

• Diverse rapporter og analyser som er gjennomført i omstillingsprogrammet 

Det ble gjennomført en survey til bedrifter som har deltatt i omstillingsprogrammet. Undersøkelsen ble 

sendt til 37 bedrifter, hvorav 26 responderte (fem av besvarelse var ufullstendige). Dette gir en svar-

prosent på 71, hvilket vurderes som en god svarprosent for spørreundersøkelsen. Ved de første 

utsendelse var svarprosenten lav og det ble derfor sendt ut to påminnelser og deretter gjennomført en 

ringerunde til bedriftene med oppfordring om å svare. Det er viktige å nevne at evaluator ikke mottok 

e-postadresser til samtlige støttemottakere fra omstillingsprogrammet og det burde derfor vært noen 

flere private bedrifter som fikk tilsendt spørreundersøkelsen.  

Evaluator innhentet i tillegg data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører. Totalt ble det gjennomført 

19 intervjuer. De fleste av intervjuene ble gjennomført ved Rjukan næringsutviklings lokaler, mens 

enkelte av intervjuene ble gjennomført på Teams.  Informantene fremgår av tabell 1. 
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Tabell 1 Oversikt over evalueringens informanter. 

Navn Organisasjon og rolle 

Olav Ulleren Programleder  

Bjørn Svendsen  Prosjektleder omstilling 

Rune Lodøen Leder omstillingsstyret, tidligere rådmann Tinn kommune 

Barbro Stordalen Medlem av omstillingsstyret 

Gunnar Odd Hagen Medlem av omstillingsstyret 

Rune Hellingsrud Daglig leder Rjukan næringsutvikling  

Steinar Ulla Seniorrådgiver Rjukan næringsutvikling 

Jenny Fossum Grønn Rådgiver/prosjektleder enhet for plan, landbruk og miljø 

Anne Tove Standal  Kommunedirektør 

Hege Sætre Næss Leder, Visit Rjukan 

Egil Kjeldsen Skarpenord AS 

Rolft Hagen Context AS, tilsagnsmottaker 

Kristian Udjus Bergskog Møbler AS, tilsagnsmottaker 

Karianne Valsø Marispelet AS, tilsagnsmottaker 

Jørgen Sando Gulsmed Sando AS, tilsagnsmottaker 

Halvor Haukås Gaustabanen AS, tilsagnsmottaker 

Sindre Larsen Melås Buskerud og Telemark fylkeskommune, observatør i omstillingsstyret 

Anne Helgesen Innovasjon Norge, observatør i omstillingsstyret 

 

Som en del av evalueringen er det innhentet følgende typer registerdata (kilde i parentes): 

• Utvikling i antall arbeidsplasser (SSB) 

• Utvikling i andel arbeidsledige (SSB) 

• Utvikling i befolkningstall (SSB) 

• Pendlingstall (SSB) 

• Utviklingen i verdiskaping (Proff) 

• Antall nyetableringer (Brønnøysundregistrene) 

• Andel virksomheter med positivt driftsresultat (Proff) 

• Differensiering av næringsstruktur (Proff/Enhetsregisteret) 

• Tilsagn fra Innovasjon Norge (Innovasjon Norge) 

• Tilsagn fra Skattefunn (Skattefunn) 

2.3 Leserveiledning 

Rapporten består av tre datakapitler (kapittel 3-5) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 6). 

Informasjonen som presenteres i kapittel 3-5 er innhentet fra datakildene beskrevet over. Data fra int-

ervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de synspunktene 

som ble fremmet. Kapittel 6 inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogrammets organisering, 

gjennomføring, resultater og måloppnåelse, samt lærdommer fra programmet. 
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3. Bakgrunn, målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og inn-

retting og porteføljen av prosjekter.  

3.1 Bakgrunn for omstillingsprogrammet 

Den direkte foranledningen til at Tinn kommune søkte og fikk innvilget omstillingsstatus var at 

Stortinget i 2014 vedtok å legge ned Rjukan sykehus. Nedleggelsen av sykehuset medførte et direkte 

tap av 104 årsverk1. I tillegg har kommunen over tid vært preget av negativ befolkningsutvikling og 

nedgang i antall arbeidsplasser knyttet til nedbygging av industrivirksomheten i kommunen. Tinns 

geografiske plassering gjør at kommunen er en egen bo- og arbeidsmarkedsregion, der pendling til 

andre arbeidsmarkedsregioner er utfordrende. Det gjør at man i liten grad kan basere seg på at 

kommunens innbyggere arbeider i andre kommuner.  

Tinn beskrives av informanter som en kommune hvor næringslivet i mer eller mindre grad har vært i 

en form for kronisk omstilling med nedbygging av industrien fra 1960-tallet. Fra begynnelsen av 

1990-tallet ble utfordringene ytterliggere forsterket med nedbygging av kjemisk industri, hovedsakelig 

i forbindelse med at en betydelig del av Hydros industrivirksomhet ble flyttet ut av kommunen, og 

kommunen i samme periode opplevde bortfall av statlige arbeidsplasser. Tinn har følgelig opplevd 

minkende befolkning og tap av arbeidsplasser i flere tiår forut for omstillingsstatusen. I 2015 var det 

2728 arbeidsplasser og om lag 2950 yrkesaktive i Tinn.2 Det var videre netto utpendling på 168 

personer.  

Befolkningsutviklingen har vært relativt raskt synkende i hele perioden, med enkeltår som unntak.  Fra 

2016 når omstillingsprogrammet var etablert og i full drift og frem til i dag, har Tinn kommune hatt en 

befolkningsnedgang på om lag 300 personer.   

Rjukan sykehus ble som nevnt nedlagt i juni 2015, noe som har bidratt til færre arbeidsplasser i 

kommunen og i årene som fulgte etter, et høyere antall som pendlet ut av kommunen. I 2014 var det 

2877 sysselsatte i Tinn og i 2020 hadde antall sysselsatte sunket med nær 8,5 prosent til 2 635. 

Arbeidsledigheten økte noe etter nedleggelsen av sykehuset, men sank kort tid etter og har i hele 

omstillingsperioden vært lav, med unntak av senere tids utvikling i forbindelse med Covid19-

pandemien. Arbeidsledighet har som kjent økt drastisk for en kort periode i hele landet. 

Reiselivsnæringen, som blant annet omfatter service og handel, overnatting og servering, er av 

næringene som er rammet hardt. Registrerte arbeidsledige i Tinn ble mer en doblet mellom november 

2019 og november 20203.  

3.2 Målstruktur 

Utviklingsanalysen fra 2015 lå til grunn for valg av satsingsområder og formulering av målsettinger i 

omstillingsprogrammet. Innsatsområdene som ble løftet frem i omstillingsplanene beskrives også ha 

 
1 Omstillingsprogrammet 2015-2020. Prosjektplan strategi og forankringsfasen 
2 SSB. Yrkesaktive, summen av antall sysselsatte med bosted i kommunen og antall arbeidsledige.  
3 SSB tabell 10593. Registrerte arbeidsledige økte fra 1,5 prosent til 3,2 prosent 
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blitt videreført og fulgt opp i de årlige handlingsplanene. Utviklingsanalysen involverte bredt gjennom 

spørreundersøkelse og intervjuer med en rekke aktører i kommunen og næringsliv, som ga innspill til 

det videre arbeidet med omstillingsprosjektet og utarbeiding av omstillingsplan.  

Fra omstillingsplanen ble vedtatt var det langsiktige målet med omstillingsarbeidet å bidra til utvikling 

av lønnsomme arbeidsplasser og støtte opp om kommunens mål om positiv befolkningsutvikling. I 

omstillingsplanene heter det at innsatsområdene bygger på nasjonale erfaringer fra strategier i 

omstillingsarbeid, der en kombinerer direkte bedriftsrettede prosjekter med kompetansehevende tiltak 

og utvikling av samarbeid mellom kommune og næringsliv4. En slik tilnærming til omstilling, hvor 

fokuset ikke kun er begrenset til direkte næringsrettet støtte, men inkluderer samfunnsutviklingstiltak 

mer i bredt, er også i tråd med hvordan andre omstillingsprogrammer retter innsatsen, og i tråd med 

Innovasjon Norges krav til omstillingsprogrammer, hvor også tilretteleggende aktiviteter kan inngå i et 

omstillingsarbeid.5  

Av omstillingsplanen (2015-2020) fremgår følgende hovedmålsettinger: 

• Bidra til minst 100 nye lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 2021 

• Bidra til positiv befolkningsutvikling 

• Bidra til innovasjon i eksisterende næringsliv 

Det ble videre etablert fem innsatsområder som skulle ligge til grunn for styring av aktiviteten i 

omstillingsprogrammet. I tabellen under framkommer de fem satsningsområdene med tilhørende 

resultatmål, slik det er beskrevet i den opprinnelige omstillingsplanen. 

 

Tabell 2 Innsatsområdene i omstillingsprogrammet 

Innsatsområde Beskrivelse av resultatmål 

A: Sikre og øke antall lønnsomme arbeidsplasser Minst 70 nye arbeidsplasser innen 2020 

B: Skape Innovasjonskultur Minst 20 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet i Tinn innen 2020 

C: Øke bostedsattraktivitet Dette innsatsområdet ble ikke operasjonalisert med resultatmål. I 

omstillingsplanen heter det at alle innsatsområder skal være 

avgjørende for å skape en varig endringskultur i Tinn og at økt 

bostedsattraktivitet synliggjøres ved positiv befolkningsutvikling 

D: Ungdom og næringsutvikling Minst 10 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet i Tinn innen 2020 

E: Sikre og øke offentlige arbeidsplasser Dette innsatsområdet ble ikke operasjonalisert med resultatmål, 

men det ble formulert at man skulle styrke og synliggjøre Tinns 

mulige fortrinn som etableringssted for offentlige arbeidsplasser 

Kilde: Omstillingsplan for Tinn kommune 

 

 
4 Omstillingsplan for Tinn kommune 
5 Omstillingsmidler kan benyttes til (i) utvikling av nye og eksisterende bedrifter, (ii) kompetanseutvikling (iii) 
nettverksbygging mellom bedrifter (iv) mobilisering og tiltaksarbeid og (v) administrative kostnader til ledelse av 
omstillingsprogrammet. 
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Omstillingsplanen har i all hovedsak vært den samme gjennom hele omstillingsperioden, med unntak 

av at en fra 2017 valgte å revidere noe på innsatsområdene og justere ned antallet innsatsområder fra 

fem til fire. I årsrapporten for 2018 beskrives det at man gjennom handlingsplanen viderefører fire 

innsatsområder. Disse var  . Det vil si at innsatsområder om offentlige arbeidsplasser og ungdom 

og næringsutvikling ikke inngikk som innsatsområder fra 2017, mens verdensarv og reiseliv samt 

kommunikasjon ble løftet opp som nye innsatsområder.  

Omstillingsplanen fulgte fra starten Innovasjon Norges anbefaling til strukturering og oppsett av 

handlingsplan med definerte hovedmål, effektmål (knyttet til arbeidsplassvekst, nyetableringer og 

befolkningsvekst) og delmål. Det ble videre definert innsatsområder som det ble tilknyttet egne 

resultatmål og strategipunkter. Arbeidsplassmålet ble videre operasjonalisert med periodiserte 

målsettinger og en tok i bruk prosjektlederrapporten, som er et system for måling av arbeidsplasser hvor 

støtte/tilskuddsmottakere rapporterer for det enkelte prosjekt. I programstatusvurderingen fra 2016 

løftes det frem at det er positivt at omstillingsplanene har klare mål og periodiserte målsettinger fordelt 

på områder6.  

 

3.2.1 Programstatusvurderinger 

Det er gjennomført til sammen tre programstatusvurderinger7 (2016,2017 og 2019) i regi av 

Innovasjon Norge med innleid prosessleder fra Boost Global Innovation. 

Programstatusvurderinger er et av Innovasjon Norges verktøy for omstillingsprogrammer og IN har 

ansvar for at disse gjennomføres i samtlige omstillingsprogrammer. I slike vurderinger fokuseres det 

på mulige forbedringspunkter i leveransen av programmet. Vurderingsteamet for 

programstatusvurderingene har i hovedsak bestått av programleder, leder av omstillingsstyret, 

observatører fra Innovasjon Norge og fylkeskommunen, samt ekstern prosesskonsulent.  I 2016 vises 

det i programstatusvurderingen til at omstillingsplanen er tydelig med klare mål. Samtidig løftes det 

frem behovet for å spisse og konkretisere handlingsplanen og slå sammen noen av innsatsområdene. 

Det gjorde seg utslag i revidering av innsatsområdene. Det ble i samme år videre vist til behov for 

rolleavklaring med samarbeidene aktører og det blir vist til planlagt seminar for rollefordeling for 

styret, hvor det i den sammenheng beskrives at omstillingsorganisasjonen må finne sin plass og 

oppgaver, og at en skal gjennomgå mandat for eierne og finne styrets arbeidsform8. Merk at dette blir 

påpekt tidlig i programperioden, og i dag viser nær sagt samtlige informanter til at det har vært 

opplevd et tydelig mandat for omstillingsstyret og et tydelig skille mellom omstillingsprosjektet og 

RNU.  

I 2017 vises til at omstillingsprogrammet har funnet sin form og at en jobber målrettet etter en 

innkjøringsfase og det vises til at aktivitetsnivået i programmet har tiltatt og er høyt. Samtidig at det er 

et lavt antall søkere på søkbare midler, og at det er et behov for å synligjøre tilskuddordningen på en 

bedre måte. Det viser videre til at omstilling har tatt ansvar selv og vært A-eiere i flere prosjekter. Det 

 
6 PSV 2016 
7 PSV 2019 
8 PSV 2016 
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vises til at man har prosjekter som faller inn under alle innsatsområder, men at det er sentralt at 

omstillingsprosjektet ikke blir sittende som A-eier i prosjektene.  

Et annet sentralt poeng som er diskutert i forbindelse med PSV 2017, er at en opplever at 

omstillingsprogrammets rolle og funksjon i større grad er avklart og tydeliggjort internt enn hva 

tilfellet var tidligere. Mens oppgavefordelingen mellom det ordinære kommunale næringsapparatet og 

omstilling kanskje i mindre grad er tydelig uttrykt ovenfor samarbeidspartnere/kundene. Samtidig 

vektlegges både i nevnte programstatusvurderinger og i intervjuene at det er positivt at omstillingen 

ble koblet tett til RNU og at en utad fremstår som enhetlig og samlet. Begrunnelsen ligger i at man 

historisk i Tinn hadde hatt mange aktører som drev med litt ulike oppgaver i nærings- og 

samfunnsutviklingen og at man derfor fort kunne fremstå som fragmentert. En bakside av medaljen er 

ifølge informantene at selve omstillingsprosjektet som sådan kan bli lite synlig for næringslivet.  

Styresammensetningen er også blant diskusjonspunktene i 2017 hvor Innovasjon Norge viser til at 

kompetanse innenfor næringsutvikling er viktigere enn politisk representativitet i et omstillingsstyre. 

Dette er for øvrig et punkt som også trekkes frem i midtveisevalueringen av programmet, hvor det 

etterlyses en tydeligere næringsutviklingskompetanse inn i styret. Følgelig anbefales en 

egenevaluering av styret og at kompetanseutvikling av styret bør prioriteres i 2018.  

Fra 2019 av var det det økt fokus på videreføring etter endt omstillingsprogram, blant annet gjennom 

planlagt iverksetting av Næringsvennlig kommune. Senere viste det seg at kommunestyret ikke ga sin 

tilslutning til videre gjennomføring, og prosjektet ble dermed skrinlagt. Programstatusvurderingen i 

2019 beskrives av styreleder og programleder at i hovedsak ble benyttet til å diskutere hvordan en 

kunne få til en god avslutning av omstillingsprogrammet og veien videre. I Programstatusvurderingen 

blir det påpekt at omstillingsarbeidet bør videreføres av RNU i en form.  

Blant det som løftes frem er ønske om også i fortsettelsen å kunne bidra videre til utvikling av et 

utviklings- og fremtidsorientert tankesett i næringslivet, herunder behov for videreføring av 

kaffemøter og nettverk for bedriftsmiljøene. Samtidig nevnes behov for å utvide samarbeidet med 

eksterne aktører, slik som Kongsbergregionen og Universitetet i sørøst Norge, et arbeid som ny leder 

av RNU beskriver at er tatt tak i den senere tiden. I tillegg beskrives at ny programleder har arbeidet 

mer utadrettet mot bedriftene i det etablerte næringslivet og styrket dialogen.   

3.3 Omstillingsprogrammets innretting 

Omstillingsprogrammet i Tinn er gjennomført i tråd med Innovasjon Norges anbefalinger til 

omstillingsprosesser. Programmet har benyttet deler av Innovasjon Norges metodikk og verktøykasse i 

programgjennomføring. Det inkluderer styringsverktøy som strategisk utviklingsanalyse, 

omstillingsplan og årlige handlingsplaner, programstatusvurdering og styreseminar, samt 

utviklingsverktøy som SMB-utvikling og Kompetanseprogram for handels- og servicenæringen.    

Gjennom programperioden har man arbeidet etter en faseinndeling bestående av strategi- og 

forankringsfase, gjennomføringsfase og en avsluttende fase hvor en har påbegynt arbeidet med 

hvordan en skal opprettholde omstillingsarbeid etter endt omstillingsprogram.  
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Aktivitetene i omstillingsprogrammet i Tinn beskrives videre av informantene å ha vært i tråd med 

innsatsområdene, og at aktiviteten i programmet etter hvert ble høy. En kan grovt sett dele aktivitetene 

inn i de to hovedelementene (i) søkbar tilskuddordning til bedrifter (til forstudie og forprosjekt) og (ii) 

tilretteleggende prosjekter. Av tilretteleggende prosjekter fikk arbeidet med å etablerer et 

Innovasjonssenter betydelig oppmerksomhet i den første delen av programmets gjennomføringsfase. I 

tillegg ble det tidlig i programmet gjennomført forstudie SMB-utvikling for å kartlegge vekstpotensial 

og satsningsviljen til virksomhetene i kommunen. I forlengelsen ble det også gjennomført kurs for 

handels- og servicenæringen. Videre ble det arrangert ulike møteplasser for næringslivet, slik som 

kaffemøter, med mål om å skape tilslutning og bygge nettverk for bedrifter. Det ble også gjennomført 

en rekke ulike utviklingsprosjekter og forstudier.9  

I delkapitlene under beskrives de mest sentrale aktivitetene i omstillingsprogrammet nærmere. Det 

fremholdes av informantene at omstillingsprogrammet har vært en viktig satsning for mange bedrifter 

i kommunen. Av nåværende programleder beskrives det at omstillingsarbeidet har vært godt kjent 

blant bedriftene, men at hovedinntrykket er at programmet har vært mye viktigere for de små 

virksomhetene og de små gründerne enn for større bedrifter og etablert næringsliv, men med noen 

viktige unntak. Det fremholdes av samme informant at dette bilde kanskje var enda tydeligere med den 

første programlederen. Med ny programleder dreide programmet mer i retning av å etablerer relasjon 

med etablert næringsliv.  

Fordelingen av midlene på omstillingsprogrammets ulike hovedaktiviteter fremkommer i tabellen under. 

Total prosent er over 100, noe som skyldes at enkelte av prosjektene som er tatt med i tabbelen er 

eksternfinansierte, samt at en del kostnader som er ført under administrasjon også inkluderer 

gjennomførte prosjekter.  

Tabell 3 Fordeling av midler på hovedaktiviteter. Antall prosjekter, samlet beløp og andel. 

Budsjettpost Antall prosjekter Samlet beløp Andel 

Administrasjon av omstillingsarbeidet - 9 300 000 37% 

Søkbar tilskuddsordning til bedriftsutvikling 90 8 071 277 32% 

StartOpp Tinn 1 1 133 000 6% 

Prioriterte prosjekter  4 6 730 000 27% 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Tinn 

 

3.3.1 Søkbar tilskuddsordning til prosjekter 

I programmet har det inngått søkbare midler til forstudier og forprosjekt. Tilskuddordningen har vært 

et sentralt verktøy i programmet. Midlene har hatt som formål og stimulere til utvikling og skape 

sysselsettingseffekter, og sikre eksisterende arbeidsplasser. Primært ble støtte gitt til tiltak som 

omfatter kompetanseheving eller arbeid som er en del av tilrettelegging for vekst og økt lønnsomhet.10 

Omstillingsprogrammet ga 90 enkelttilsagn, med et totalt tilsagnsbeløp på om lag 8,5 millioner kroner, 

til 56 unike mottakere. Tabellen under viser fordelingen av tilsagn til virksomheter, fordelt på antall 

 
9Her kan blant annet nevnes Forstudie verdensarv som grunnlag for næringsutvikling, forskningsprosjekt om 
Motivasjoner og barriere for kvinnelig etablerer i Telemark og Analyse av kulturnæringen i Tinn, alle gjennomført av 
Telemarksforskning i 2017.    
10 Årsmelding omstillingsprogrammet i Tinn 2019 
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tilsagn og samlet bevilget beløp per år. Tabellen viser også midler som ikke er benyttet (inndratt). 

Totalt utbetalt gjennom ordningen beløper seg da til ca. 6, 3 mill. kr.  

Tilsagnene inkludere midler til en god del utviklingsprosjekter som er utført av offentlig aktører. 

Tilskuddet er dermed ikke utelukkende et direkte bedriftsrettet tilskudd. Den største enkeltmottaker av 

midler er Rjukan Næringsutvikling, med til sammen 1,4 mill. kr og Visitt Rjukan, som er deleid av 

kommuner og bedrifter i reiselivsnæringen, med 607 500 kr. Videre er også de offentlige aktørene 

Rjukan Videregående skole og Landbrukskontoret i Tinn inkludert i tabellen under, med tilsagn om 

henholdsvis 300 000 og 200 000 kr.  

Tilsagnsbeløpene varierte fra 7000,- kroner til 300 000,- kroner, med et gjennomsnitt på 96 138,- 

kroner. 53 av tilskuddene er på under 100 000 kr.   

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

Årstall Antall tilsagn til bedrifter Samlet tilsang for året Indratt 

2015 1 95 000 0 

2016 8 1 295 000 427 125 

2017 14 1 160 350 375 378 

2018 12 1 148 779 206 761 

2019 20 2 132 500 778 156 

2020 27 1 612 500 248 425 

2021 10 1 057 136 124 371 

Totalt 92 8 501 265 2 160 216 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Tinn 

 

De 10 bedriftene som mottok størst samlet tilsagnsbeløp, framkommer i tabellen under. Antall tilsagn 

og samlet tilsagnsbeløp kommer også frem. Tilsagn som er gitt RNU, Tinn Landbrukskontor og Rjukan 

VGS er holdt utenfor her. Tallene er vedtak om tilsagn og ikke faktisk realisert beløp. 

Tabell 5 Ti største tilsagnsmottakere, (unntatt RNU, Visitt Rjukan, Tinn kommune). Antall og beløp. 

Virksomhet Antall tilsagn Samlet beløp 

Visit Rjukan AS 8 607 500 

Norsk Industriarbeidermuseum 4 520 000 

Marispelet AS 3 340 000 

Tinn Energi 1 300 000 

Hardergervidda Nasjonalparksenter 1 300 000 

Gaustabanen AS 1 250 000 

Vestfjorddalen konditori 3 241 000 

Møy nettverket 3 200 000 

Tinn Kulturkraftverk 1 200 000 

Tinn Billag 2 160 000 

Totalt 27 3 118 500 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Tinn - Tallene er basert på vedtak og ikke faktisk utbetalt 
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Slik evaluator ser det er hovedbildet at tilfanget av søknader fra private bedrifter har være noe lavt 

gjennom omstillingsperioden. Det blir for eksempel påpekt i PSV 2017 at det er et lavt antall søkere på 

søkbare midler, og at det er et behov for å synligjøre tilskuddordningen på en bedre måte. Dette poenget 

støttes også fra enkelte informanter. Slik det fremgår i tabellen over (tabell 5) øker også antallet tilsagn 

jevnt i omstillingsperioden. I tilsagnsbrevene fra omstillingsprosjektet er det tydelig at de fleste søknader 

til ordningen er utviklet i dialog mellom bedriften og omstillingsprogrammet. Det samme ble også vist 

til i midtveisevalueringen i 2018. Et av styremedlemmene viser i intervju til at flere av midlene som er 

bevilget, ikke har blitt benyttet og at omstillingsprogrammet i så måte burde hatt en tettere oppføling av 

bedriftene det ble gitt tilsagn til.  

 

3.3.2 SMB-utvikling 

Omstillingsprogrammet har gjennomført konseptet SMB-utvikling, der deltakende bedrifter mottar 

bistand til å identifisere og følge opp utviklingsidéer i egen bedrift. SMB-utvikling ble gjennomført i 

2016, med PwC som ekstern prosjektleder.  

Utvelging og mobilisering av bedrifter ble foretatt i samarbeid mellom bedriftene og 

omstillingsprogrammet. I januar-februar ble det gjennomført en forstudie, som avklarte vekstpotensialet 

og utviklingsviljen i 19 utvalgte bedrifter. På grunnlag av en fellessamling og intervjuer med bedrifter 

fikk 14 bedrifter tilbud om deltakelse, mens 12 av bedriftene takket ja og gikk videre til forprosjektfasen. 

Formålet med forprosjektfasen var å utrede og planlegge et konkret utviklingsprosjekt i den enkelte 

bedrift. Forstudien ble støttet av Innovasjon Norge med 105 000 kr. og forprosjektfasen ble støttet med 

359 365 kr. Fem av bedriftene som deltok på SMB-utvikling hadde også møter med Innovasjon Norge 

for å kartlegge muligheter for finansiering av prosjekter i fremtiden.   

Deltakere på SMB-utvikling rapporterte om skapte arbeidsplasser via prosjektlederrapporten. 

Omstillingsprogrammet peker på at SMB-utvikling bidro til 11 skapte arbeidsplasser innen utgangen av 

201611. For øvrig er det verdt å nevne at kompetansehevingstiltak, slik SMB-utvikling representerer, 

også må ses som et steg i en langsiktig utviklings- og endringsprosess. Når bedrifter tilføres kompetanse, 

kan resultater tenkes å manifesteres lenge etter tiltaket er gjennomført. Etter forprosjektfasen vises det 

til at mange av utviklingsprosjektene stoppet opp. Deltakere ble tilført utviklingskompetanse gjennom 

deltakelsen i forprosjekt, samtidig som effekten ble begrenset av at utviklingsprosjektene for de fleste 

ikke gikk videre i et hovedprosjekt.12 Informanter som har sittet i omstillingsstyret, betegner interessen 

for SMB- utvikling som relativt lavt. Dette kan skyldes et lavt engasjement blant bedriftene, at man ikke 

har lykkes med å få ut budskapet om hva SMB-utvikling kan bidra med på en god nok måte, utfordringer 

ved gjennomføringen av SMB-utvikling eller en kombinasjon av alle disse forholdene. 

Omstillingsprogrammet gjennomførte også andre bedriftsrettede tiltak. Det ble gjennomført møter 

med enkeltbedrifter, det er etablert ulike møteplasser for næringslivet og det er gjennomført PLP-kurs 

i omstillingsorganisasjonen, samt prosjektledersamling for bedrifter. Blant eksemplene kan nevnes at 

det ble gjennomført kurs for handels- og servicebedrifter. Dette ble arrangert av 

 
11 Årsrapport for omstilling i Tinn 2016 
12 Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Tinn 2018 
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omstillingsprogrammet i samarbeid med Innovasjon Norge og Rjukan handels- og serviceforening. 

Arbeidet ble ledet av handelshøgskolen Nord universitet med 11 deltakere fra åtte bedrifter13  

  

3.3.3 StartOpp Tinn 

Som del av innsatsområdet Innovasjonskultur, ble det tidlig i omstillingsprogrammet lagt betydelige 

ressurser i å etablere et fysisk innovasjonssenter for gründere og oppstartsbedrifter. 

Omstillingsprogrammet utredet, planla og etablert innovasjonssenteret StartOpp Rjukan. Arbeidet ble 

startet opp som et forprosjekt inkubator – hvor det ble lagt ned et arbeid for å vurdere organisering, 

drift og finansiering av inkubatortjeneste i Tinn. Satsningen var et utrykk for et ønske om å utvikle et 

innovasjonsmiljø innenfor kreative næringer og med et tilhørende inkubatortilbud til slike bedrifter. 

Det ble i forprosjektet kartlagt interesse for et slikt tilbud gjennom besøk og samtaler med 

enkeltbedrifter14. 

Senteret var ment å tilby kontorplass og rådgivning for gründere, og åpnet i februar 2018. På 

tidspunktet for etablering hadde tre personer fra to ulike bedrifter etablert seg i sentret. I tillegg ble 

omstillingsprogrammets leder, RNU og etablererkontoret lokalisert til senteret, og det ble ansatt en 

prosjektleder for senteret. Senteret var et samarbeid med inkubatoren Proventia som bistår 

gründervirksomheter med rådgivning. Prosjektlederstillingen ble ivaretatt av en ressurs gjennom 

Trainee Telemark. Avtalen med Trainee Telemark opphørte i februar 2019, og det har ikke vært 

engasjert en dedikert medarbeider på StartOpp siden det tidspunktet.  

Omstillingsprogrammet la ned betydelig ressurser, både i form av finansiering og tidsbruk i arbeidet 

med innovasjonssenteret. Det viste seg at det var manglende interesse, og det er per i dag ikke 

bedrifter som har kontorplass på senteret. RNU og omstillingsleder har også flyttet ut av bygget. En 

kan dermed konstatere at senteret ikke fikk den betydningen og rollen det var ment å ha. Samtidig 

vises det til at det fremdeles er aktivitet i form av at senteret brukes som lokaler til ulike 

arrangementer, møter og kurs.  

 

3.3.4 Tilretteleggende prosjekter 

Omstillingsmidler kan i tillegg til å finansiere prosjekter i næringslivet benyttes til å bygge oppunder 

nettverksaktivitet, utredningsarbeid og tilretteleggende prosjekter i kommunene. Sistnevnte kan være 

knyttet til utvikling av infrastruktur eller andre samfunnsoppgaver, gitt at tiltaket har betydning for 

næringslivet i området15.  Som del av aktivitetene i omstillingsprogrammet er det gjennomført ulike 

prosjekter som faller inn under dette begrepet og som omstillingsprogrammet har vært med å initiere 

og støtte opp om.  

Det er flere eksempler på prosjekter som er gjennomført i omstillingsperioden. Dette inkluderer 

utredninger og analyser, kurs og kompetansehevingsprosjekter og prosjekter som har hatt som formål 

å bygge oppunder Rjukan og Tinn som turistdestinasjon.  Både i intervjuene og i ulike årsrapporter 

 
13  
14 Årsrapport omstilling i Tinn 2017 
15 Innovasjon Norge Omstilling i praksis. 
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karakteriseres aktivitetsnivå i omstillingsprogrammet som høyt. Også etter at programmet ble evaluert 

av Oxford Research i 2018 er det iverksatt en rekke delprosjekter og tiltak.  Blant prosjekter som 

trekkes frem av informantene nevnes noen i punktlisten under.   

• Omstillingsprogrammet beskrives som helt sentralt i planleggingen, organiseringen og 

finansieringen av Ny reiselivsstrategi for Tinn. Strategien legger også grunnlaget for hvordan 

omstillingsprogrammet skulle nærme seg reiselivssatsing.  

• Det ble gjennomført et opplæringsprogram blant utvalgte bedrifter i regi av 

Omstillingsmotoren, som er iverksatt av Innovasjon Norge. Digital Norway stod for 

gjennomføringen, der målet var å bevisstgjøre bedriftene på nye forretningsmodeller og større 

konkurransekraft gjennom digitalisering. Dette betegnes som en vellykket satsing. 

• Det er tatt ulike initiativer for å få større verdiskapingseffekt av landbruk og bygdenæringer, 

og koble dette tettere sammen med kommunens reiselivssatsing. Et eget næringsforum for 

Tinnbygdene er etablert. Forum går på tvers av ulike næringer.  

• Det er gjennomført et prosjekt hvor det er produsert filmsnutter som presenterer utvalgte 

bedrifter gjennom yngre medarbeidere og som promoterer Tinn som et attraktivt sted for jobb 

og fritid, samt viser mangfoldet i Tinns næringsliv. 

• Omstillingsorganisasjonen var sentral i redningsaksjonen av en stor industribedrift. Både 

programleder, leder i RNU og ordfører engasjerte seg i prosessen. Det er en prosess som 

trekkes frem som vellykket fra en rekke informanter. Omstillingsprogrammet tok initiativ og 

bidro til å støtte oppunder å sikre arbeidsplasser i virksomheten. Det ble blant annet gitt 

finansiell støtte til bedriften, noe bedriften selv betegner som virkningsfullt. Arbeidet var 

vellykket i den forstand at bedriften unngikk konkurs og oppretthold arbeidsplassene i Tinn. 

Dessverre viste det seg senere at bedriften nedskalerte virksomheten og flyttet en del av 

arbeidsplassene til en annen lokasjon.  

• Omstillingsprosjektet tok initiativ til å etablere et kommunikasjonsteam mellom næringsliv, 

Visit Rjukan og kommune. Det beskrives som et viktig grep og en del av en 

kommunikasjonsplan som omstillingsprosjektet har vært bidragsyter til. Formålet var å styrke 

markedsføringen av kommunen som destinasjons-, bo- og arbeidssted. 
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4. Programmets organisering og forankring 

4.1 Programmets organisasjon 

Omstillingsarbeidet ble organisert som et kommunalt prosjekt med Tinn kommunestyret som 

prosjekteier, mens RNU fikk oppgaven som forvalter av omstillingsmidlene. Styret i RNU fikk 

oppdraget som omstillingsstyre og ansvaret for å utarbeide omstillingsplan.  

Organisasjonen i omstillingsprogrammet har bestått av prosjekteier, omstillingsstyret og programleder. 

Kommunestyret som prosjekteier er mottaker av omstillingsmidlene fra fylkeskommunen, og rap-

porterer tilbake til fylkeskommunen. Videre har kommunestyret ansvar for å vedta omstillingsplan og 

handlingsplan, samt å gi mandat til omstillingsstyret. Styret er blant annet ansvarlig for å utarbeide 

forslag til årlige handlingsplaner og ellers sørge for fremdrift og retning i programgjennomføringen.  

Programlederen har det operative ansvaret for gjennomføringen.  

Programlederen har hatt sitt ansettelsesforhold i Rjukan Næringsutvikling, som er et aksjeselskap 

heleid av kommunen. Selskapet fungerer som kommunens næringsapparat. Informantene beskriver at 

omstillingsprogrammet har fungert som en integrert del av RNU, og at man har valgt å støtte opp 

under og videreutvikle eksisterende næringsapparat, fremfor å profilere omstillingsprosjektet som en 

egen organisasjon16. 

Tinn har i hovedsak beholdt samme organisering gjennom hele omstillingsperioden, med noen endringer 

i styresammensetning og bytte av programleder midtveis i gjennomføringen.  

4.1.1 Programledelsen 

To personer har innehatt rollen som programleder i løpet av programperioden. Programledelsen har i 

den første delen av omstillingsprosjektet bestått av én fulltidsstilling.  Den første programlederen ble 

ansatt et halvt år etter at kommunestyret hadde gjort vedtak om omstilling og fungerte i rollen frem til 

oktober 2018, da denne personen gikk av med pensjon. I en periode i etterkant ble 

prosjektlederfunksjonen ivaretatt av styreleder, og det ble også etter hvert koblet på en tilleggsressurs 

(50 prosent stilling) som sammen med styreleder ivaretok programledelsen frem til ny programleder var 

på plass fra juli 201917.  

Dagens programleder overtok rollen sommeren 2019. Programlederen var godt kjent med kommunen 

og omstillingsprogrammet fra tidligere. Vedkommende hadde vært engasjert på prosjektbasis i 

forbindelse med andre prosjekter inn under RNU, som lå på utsiden av omstillingsprogrammet. 

Programlederen er ansatt på timebasis tilsvarende 750 timer i året. For å øke kapasiteten har 

programlederen fått med seg en prosjektlederressurs som skal avlaste programleder. Denne ressursen 

har også prosjektlederansvaret for ulike delprosjekter. Til sammen utgjør de to rollene noe over et 

årsverk.   

Det er enighet blant informantene om at programledelsen har fungert på en god måte gjennom hele 

omstillingsperioden, og at disse har hatt riktig kompetanse og ledet prosjektet på en god måte. Det 

 
16 Årsrapport 2018 
17 Ibid 
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vektlegges av de fleste informantene at prosjektlederfunksjonen ble ivaretatt på en god måte også i 

mellomperioden uten egen ansatt programleder. Informantene viser også til at det generelt er nyttig å 

bytte programledelse underveis i gjennomføringen, da nye personer bidrar på nye måter og tilfører nye 

retninger, tanker og ideer inn i programmet.  

De to periodene med ulike programlederne beskrives av informantene som to nokså distinkte perioder i 

gjennomføringen av programmet. Styreleder viser til at begge programlederne har hatt god kompetanse 

og god kontakt med næringslivet, men at de hadde noe ulik profil. Den første programlederen hadde 

fokus på å skape møteplasser for oppstartsbedrifter, mens den andre programlederen har fokusert mer 

på å styrke kontakten inn mot større etablerte industribedrifter.   

Følgelig var programmet fra starten i større grad rettet mot utvikling av mindre gründerbedrifter innen 

reiseliv og kulturnæringer. Med ny programleder har programmet forsøkt å dreie seg mer i retning av å 

fokusere på industribedrifter i det etablerte næringslivet. Det vises videre til at denne todelingen har vært 

fornuftig – og at det var hensiktsmessig å trekke det etablerte næringslivet tettere inn i 

omstillingsarbeidet. Det pekes på av flere informanter at nåværende programleder som overtok 

sommeren 2019, er svært kompetent og erfaren, har et betydelig nettverk og blir lyttet til av næringsliv 

og andre relevante aktører. Det har vært en fordel for å mobilisere det etablerte næringslivet. Det er 

ingen informanter som peker på at det har vært særskilte utfordringer i programledelsen eller i 

programmets organisering som sådan. 

4.1.2 Omstillingsstyret 

Programarbeidet har vært organisert som et prosjekt hvor Rjukan Næringsutvikling AS forvalter 

prosjekteierskapet og organiserer programarbeidet. Det har ikke vært foretatt substansielle endringer i 

omstillingsprogrammets organisering underveis. Omstillingsstyret har hatt ansvar for å utarbeide 

forslag til omstillingsplanen og årlige handlingsplaner. Ellers har omstillingsstyret sørget for 

gjennomføring av omstillingsprogrammet og disponering av programmets midler.  

Styret i RNU ble først etablert som styringsgruppe for programmet frem til juni 2016, da det ble 

etablert et eget omstillingsstyre. Med unntak av posisjonen som styreleder, har 

personsammensetningen i omstillingsstyret vært identisk med styret i RNU. Rådmann 

(kommunedirektør) forble i rollen som leder for omstillingsstyret i hele omstillingsperioden også etter 

at han fratrådte stilling som rådmann i Tinn. Det har dermed vært kontinuitet i rollen som styreleder. 

Ny kommunedirektør gikk inn som observatør i styret. Dette skjedde i 2018. 

De øvrige styremedlemmene har i hovedsak bestått av personer som er sentrale i lokalpolitikken, med 

noe utskifting underveis i programmet. Det ble anbefalt i midtveisevalueringen å gjøre endringer i 

styret slik at en i større grad inkluderte ressurspersoner med tydelig næringsutviklingskompetanse. Det 

ble også anbefalt at en vurderte å gjøre endringer i styresammensetting for i større grad å frikoble 

omstillingsarbeidet fra kommunestyret og RNU. I 2018 ble det gjort visse endringer i 

styresammensetning. En valgte blant annet å supplere styret ved å få inn en ressurs som representerte 

unge gründere. Det beskrives som et godt grep av informantene. Denne personen hadde også 

formalkompetanse som samsvarte med kompetansebehovet. Det ble også foretatt enkelte andre 

utskiftninger av styremedlemmer, da ved at lokalpolitiker ble erstattet med andre lokalpolitikere.  

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge har hatt observatørstatus med tale- og forslagsrett i 

omstillingsstyret, slik det normalt gjøres i alle omstillingsområder. I tillegg har også ordfører hatt 

observatørstatus i hele programperioden og kommunedirektøren fra 2018. Innovasjon Norges 



Evaluering av omstillingsprogrammet i Tinn 

22 

representant har vært den samme gjennom hele perioden, mens fylkeskommunens representant ble 

skiftet relativt tidlig i programmet. Informanter som representerer omstillingsstyret, forteller at 

Innovasjon Norge har vært en viktig ressurs i sin rådgivende funksjon og at fylkeskommune har vært 

det samme.    

I sum må det sies å ha vært god kontinuitet i styresammensetningen, der flere av medlemmene og obs-

ervatørene har sittet tilnærmet hele omstillingsperioden. Styremedlemmene beskriver selv at styret har 

fungert på en god måte og at det har vært gode diskusjoner. Det støttes også opp av informanter som har 

hatt rolle som observatør i styret.  

Styret har som nevnt i hovedsak bestått av politiske aktører slik som ordfører og personer som sitter i 

kommunestyret. Enkelte informanter fremholder at styremedlemmene har hatt god næringsutviklings- 

og styrekompetanse, mens enkelte andre etterlyser representanter med mer rendyrket 

næringsutviklingskompetanse. Det fremholdes videre av en informant at det har vært for stor overlapp 

mellom styret i RNU og omstillingsstyret. Samme informant er videre av en oppfatning at det har vært 

for mange politiske valgte representanter i styret, og at en i næringsutviklingsøyemed har langt mer igjen 

av å få inn «kompetansepersoner», slik det formuleres.       

Foruten et fåtall er det ikke mange informanter som eksplisitt problematiserer styresammensettingen og 

de fleste er av en oppfatning av at det har vært et tydelig skille mellom omstillingsprogrammet og RNUs 

øvrige virksomhet. Det er kun et fåtall som viser til at diskusjonene i styret ble preget av at 

styremedlemmene også sitter i kommunestyret og er styremedlemmer i RNU. Samtidig nevner enkelte 

at diskusjonene i styret dels var preget av at deltakerne også satt i kommunestyret og RNU, noe som ga 

diskusjoner som var bedre egnet i de andre foraene, snarere enn det som er omstillingsprogrammets 

anliggende.  

 

4.1.3 Styringsdokumenter og midtveisevaluering 

I samsvar med kravene i omstillingsprogrammet ble det utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse som 

forelå i desember 2015. Ifo - Institutt for organisasjonsutvikling var engasjert for å utarbeide denne. 

Samme år fikk interimsstyret ansvaret for å utarbeide omstillingsplanen. Omstillingsplanen for Tinn 

ble godkjent av kommunestyret i mars 2016 og gjennomføringsfasen av programmet var i gang 

sommeren 2016.  

Utviklingsanalysen dannet grunnlaget for kommunens omstillingsplan og informantene beskriver at 

utviklingsanalysen var styrende for hva en valgte å sette søkelys på i omstillingsplanen. Det blir av 

informantene i liten grad beskrevet at det var diskusjoner rundt retningen i omstillingsarbeidet, fordi 

arbeidet fikk en tydelig sammenheng med det som ble løftet opp i utviklingsanalysen. I arbeidet med 

utviklingsanalysen synes en å ha involvert bredt ved at det ble gjennomført kunnskapsinnhenting 

gjennom spørreundersøkelse til næringslivet, kommuneadministrasjon og politikere samt intervjuer 

med et tyvetalls aktører fra de samme gruppene.    

Omstillingsprogrammet i Tinn hadde en relativt bred innretting første året, fulgt av en spissing av 

programmet basert på erfaringer i den tidlige fasen. Dette er vanlig tilnærming i ulike 

omstillingsområder. Målstrukturen med innsatsområder og målsettinger ble revidert etter første år av 
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gjennomføringsfasen18. Med unntak av enkelte justeringer underveis har Omstillingsplanen for Tinn i 

hovedsak ligget fast i hele perioden. Styreleder forteller at planene har fungert som en rød tråd i 

prosjektet. Det har videre vært vedtatt årlige handlingsplaner. Fra og med handlingsplanen i 2018 valgte 

man å revidere og redusere antall satsningsområder fra fem til fire. Informantene viser til at 

omstillingsplanen fungert som et godt verktøy, og den har vært styrende for aktiviteten i programmet.  

Oxford Researchs midtveisevaluering ga en positiv vurdering av programmet, og påpekte blant annet 

at omstillingsprogrammet i Tinn kunne vise til resultater i tråd med det som er rimelig å forvente av et 

omstillingsprogram av denne budsjettmessige størrelsen og på tidspunktet i gjennomføringen. Det ble 

anbefalt å gjøre justeringer, i form av å styrke strategisk kompetanse i omstillingsstyret og mer aktiv 

anvendelse av verktøy som «programstatusvurdering». Det ble videre anbefalt mer erfaringsutveksling 

med andre omstillingsprogrammer19.  

4.2 Budsjett 

Programmet ble gjennomført med et budsjett på 22,1 millioner kroner, hvorav ca. 17,9 millioner 

kroner (81 prosent) var midler overført fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet via 

fylkeskommunen. Inntektene fordelt på kilde og år fremgår av tabell 1. 

Det har vært en viss variasjon i de årlige tildelingene fra fylkeskommunen, hvilket har sammenheng 

med størrelsen på beløpet som overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Vestfold 

og Telemark fylkeskommune til omstillingsarbeid, og fylkeskommunens fordeling av midlene på flere 

omstillingskommuner. Tildelingen fra fylkeskommunen har variert fra 2 til 3,5 millioner kroner årlig.  

Fylkeskommunene oppfordret til kommunal medfinansiering av omstillingsprogrammene i fylket. Det 

er ikke krav om kommunal medfinansiering i oppstartsåret, men det forutsettes at slik finansiering 

legges inn i budsjettet i omstillingsplanene i alle omstillingsprogrammer. Fra 2017 har Tinn kommune 

medfinansiert programmet, slik det fremgår i tabellen under.  

 

Tabell 6 Omstillingsprogrammets inntekter fordelt på kilder. 2015-21.   

År Telemark og Vestfold 
fylkeskommune  

Tinn kommune Totalt 

2015  2 000 000  - 2 000 000 

2016 3 000 000  - 3 000 000  

2017 2 800 000  700 000 3 500 000 

2018 2 587 000  900 000 3 487 000 

2019 2 000 000  900 000 2 900 000 

2020 3 500 000  900 000 4 400 000 

2021 2 000 000  900 000 2 900 000 

Sum 17 887 000 4 300 000 22 187 000 

Kilde: Vestfold og Telemark fylkeskommune og omstillingsprogrammet Tinn 

 
18 Oxford Research Midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Tinn (2018) 
19 Midtveis- evaluering av omstillingsprogrammet i Tinn 
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Omstillingsprogrammet har i tillegg fått innvilget om lag 760 000 fra Innovasjon Norge i forbindelse 

med anvendelse av ulike verktøy som er tilgjengelig for omstillingsprogrammer. Dette gjelder blant 

annet strategisk utviklingsanalyse og SMB-utvikling. Beløpene er tilsagnsbeløp, ikke realiserte beløp. 

Tilsagnene fremgår av tabell 3.  

 

Tabell 7 Tilsagn fra Innovasjon Norge. Prosjekter, tildelingsår og tilsagnsbeløp. 

Prosjekt/aktivitet År Beløp 

Strategisk utviklingsanalyse 2015 135 000 

SMB utvikling - forstudie 2015 105 000 

Medfinansiering til forprosjekt SMB utvikling 2016 359 365 

Kurs for handel og servicebedrifter 2017 70 100 

Forstudie - Næringsvennlig kommune 2019 90 000 

Totalt 759 465 

Kilde: Innovasjon Norge – listen er basert på vedtak og ikke faktisk utbetalt. Det kan derfor forekomme noen forskjeller. 

 

 

4.3 Programmets forankring 

Omstillingsprogrammet har vært formelt forankret i Tinn kommune ved kommunestyret, som er eier 

av programmet med ansvar for å vedta styringsdokumenter og velge omstillingsstyre. 

Omstillingsstyret har på sin side hatt beslutningsmyndighet for programmet og vurdert søknader om 

bedriftsutviklingsmidler. Gitt at sentrale aktører fra kommunen - både administrasjon og politikere har 

hatt en sentral rolle i omstillingsstyret, synes det som at omstillingsprogrammet har vært tydelig 

forankret i kommunen.   

Videre hadde også Tinn kommune etablert et kommunalt eid næringsselskap som ivaretok rollen som 

kommunens næringsapparat, lenge før omstillingsprogrammet ble iverksatt. Samarbeidet mellom RNU 

og omstillingsprosjektet beskrives som tett, og det fremholdes at dette samarbeidet også har utviklet seg 

positivt i senere tid. Den positive utviklingen i samarbeidet tilskrives ny leder i RNU fra 2020 og ny 

leder for omstillingsprogrammet fra 2019.   

Omstillingsprogrammet beskrives av informanter som en integrert del av det øvrige arbeidet til RNU. 

Det var i Tinn et bevisst valg og ikke promotere omstilling som eget prosjekt, begrunnet i at man ovenfor 

nærings- og samfunnsliv ønsket å fremstå med et samlet kommunalt næringsutviklingsapparat. 

Nåværende programleder viser til at bruken av RNU som organisatorisk plattform har gjort at 

omstillingsprogrammet har blitt mindre synlig som et eget ekstraordinært og tidsavgrenset tiltak.  

Det påpekes at det ved denne organiseringen også har vært viktig å beholde et tydelig skille internt 

mellom RNU og omstillingsprosjektet. De aller fleste informantene mener at et slikt skille har blitt 

ivaretatt på en god måte. Styreleder er av en oppfatning at det har vært en positiv og god samkjøring 

mellom omstillingsprogrammet og næringsselskapet. Det fremholdes videre at omstillingsprosjektet har 

vært en forsterkning og ikke en erstatning for RNUs øvrige virksomhet. Organiseringen og 

personsammensetningen gjør i sum at programmet fremstår som godt forankret i kommunen.   
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Når det gjelder forankring i næringslivet, fremholder flere informanter i intervjuene at man har lykkes 

med å gjøre virkemidlene kjent og å involvere næringslivet gjennom omstillingsprosjektet. Det blir 

fremholdt at omstillingsprogrammet i de tre første årene fokuserte på å legge til rette for gründerbedrifter 

og nyetableringer. Dette kan ha gått på bekostning av kontakt med, og involvering fra det etablert 

næringsliv i industrisektoren. Det kan synes som at større industribedrifter derfor ikke har sett 

omstillingsprogrammet som like relevant for eget vedkommende. Det kan være mange årsaker for at et 

omstillingsprogram i mindre grad er relevant for store industribedrifter. For eksempel er potten med 

tilskuddsmidler som sådan beskjeden ut fra denne typen av bedrifters behov for investeringer og 

utviklingsaktivitet. Bedriftene har gjerne også eierskap utenfor kommunen, hvor viktige beslutninger 

om utviklingsaktivitet dermed fattes utenfor kommunen.  

Med ny programleder ble det tatt grep for å skape et tettere samarbeid med etablert næringsliv. Det ble 

blant annet tatt direkte kontakt og gjennomført samtaler med bedrifter. Dette kontaktarbeidet ble 

imidlertid betydelig utfordret ved at covid19-pandemien rammet.  

I sum har likevel relativt mange bedrifter vært i inngripen med programmet, som tilskuddsmottakere, 

deltakere på frokostmøter, og andre nettverk og arenaer som er etablert. Det kan imidlertid stilles 

spørsmål med hvor godt man har klart å vekke engasjement og interesse fra et samlet næringsliv. Det 

kan blant annet begrunnes med lav deltakelse i SMB-utvikling og relativt sett (gitt næringslivets størrelse 

i Tinn sammenlignet med mange andre omstillingsområder) få bedrifter som er støttet gjennom 

tilskuddsordningen til bedrifter.      

Det er ikke uvanlig grep i omstillingsstyrer og knytte næringslivet tett til omstillingsprogrammet ved at 

nøkkelbedrifter selv er deltakende i styret. I Tinn kommune var næringslivet ikke tydelig representert 

som deltakere i omstillingsstyret.  

I motsetning til en del andre kommuner som får innvilget omstillingsstatus, hadde Tinn allerede et 

etablert næringsutviklingsselskap og følgelig aktiviteter knyttet til det. Tinn kommune samarbeider 

videre med nabokommunene Notodden og Hjartdal gjennom Øst -Telemark Næringsforum og har et 

felles etablererkontor med samme kommuner. I tillegg er Tinn med i næringssamarbeidet i 

Kongsbergregionen. Utover dette erkjennes fra sentrale aktører i næringsutviklingsarbeidet i Tinn, at en 

med fordel kan skape sterkere kobling til regionale næringssamarbeid og FoU-miljøer. Det regionale 

perspektivet synes å ha kommet mer på agendaen for Tinn med inntreden av ny leder i RNU. Senere tid 

er det fra RNUs side gjort en innsats med å knytte seg tettere til kompetansemiljøer i 

Kongsbergregionen. Blant annet nevnes Kongsbergklyngen og Kongsberg Innovasjon20 og i tiden 

fremover er det også ambisjon om å søke tettere samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge. h 

4.4 Videreføring 

Når det gjelder videreføring etter endt omstillingsperiode, er det begrenset hvor mye som er formelt 

avklart på nåværende tidspunkt. Tinn kommune skiller seg som nevnt fra en del andre 

omstillingskommuner, ved at de i mange år forut for omstillingsprogrammet har hatt et kommunalt eid 

næringsselskap i RNU. Selskapet kommer naturligvis også i fortsettelsen til å fungere som kommunes 

næringsutviklingsapparat, men man mister altså et betydelig antall midler som har blitt tilført gjennom 

omstillingsprogrammet. Informantene forteller at det dermed blir RNUs oppgave å ta 

 
20 Norwegian Center of Expertise. NCE-programmet var tidligere Innovasjons Norges klyngeprogram, mens 
Kongsberg Innovasjon er en industribasert inkubator, investor og et innovasjonsselskaper, eid av blant annet SIVA, 
BI og en rekke private industrivirksomheter.  
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omstillingsarbeidet videre i ny form med færre midler. Det at RNU og omstilling har vært tett integrert 

og utad presentert seg som en felles aktør, synes å være et godt utgangspunkt for å kunne følge opp 

videreføringsarbeidet. Det påpekes også av leder i RNU og leder for omstillingsprogrammet at 

samarbeidet har vært styrket ytterligere den senere tiden og at en har noe å bygge videre på.   

Omstillingsprogrammet beskrives som en verktøykasse som har gjort at kommunen samlet sett har hatt 

tilgjengelig et mer kraftfullt verktøy for næringsutviklingsarbeid. Kommunens bidrag til 

omstillingsprogrammet har vært 900 000 de siste årene. Leder for RNU forteller at de per i dag arbeider 

med neste års budsjett for å avklare hva kommunen vil avse av midler i det videre. Et realistisk utfall er 

at den søkbare tilskuddordning til forstudie og forprosjekt ikke opprettholdes, men at en person blir 

engasjert videre i RNU for å ivareta og videreføre oppgaver som var del av omstillingsarbeidet.  

Videreføring etter omstilling er et konsept som inngår i verktøykassen for omstillingsprogrammer, med 

mål om å sikre at kompetanse og erfaringer fra omstillingsperioden blir ivaretatt etter endt 

omstillingsperiode. Dette ble ikke gjennomført i Tinn kommune. I stedet initierte omstillingsstyret til 

gjennomføring av Næringsvennlig kommune, som er et annet av Innovasjon Norges verktøy som kan 

ses som et ledd i videreføringsarbeidet. Formålet med Næringsvennlig kommune skulle være å avklare 

hvordan en best kunne legge til rette for en god videreføring av omstillings- og næringsarbeidet etter 

endt omstillingsprogram. Det ble bevilget midler fra Innovasjon Norge til formålet. Denne prosessen 

stoppet imidlertid opp da saken ble forlagt kommunestyret, som mente det ikke var behov for en slik 

prosess.   
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5. Utvikling og resultater  

I dette kapittelet beskrives faktisk utvikling i næringslivet i kommunen, resultater og måloppnåelse i 

omstillingsprogrammet og næringslivets utviklingsevne.  

5.1 Faktisk utvikling i kommunen 

Befolkningen i Tinn ble redusert fra 6268 personer 1. januar 2005 til 5604 personer 1. januar 2021, en 

nedgang på 664 personer og 11 prosent. Befolkningsutviklingen har vært relativt raskt synkende i hele 

perioden, med enkeltår som unntak. Fra 2016 når omstillingsprogrammet var etablert og i full drift og 

frem til i 2021, har Tinn kommune hatt en befolkningsnedgang på om lag 300 personer.   

Figur 1 Befolkningsutviklingen i Tinn. 2005-2021 

 

 

Neste figur (figur 2) viser registrerte arbeidsledige i Tinn (i prosent), blant personer fra 15 til 74 år, i 

perioden 2004-21. Arbeidsledigheten i Tinn har vært lav i hele perioden, med unntak av at 

arbeidsledigheten økte når pandemien rammet i 2019. Pandemien rammet særlig reiselivsnæringen 

hardt, som er en viktig næring i Tinn. Arbeidsledigheten øker også noe i året hvor sykehuset ble nedlagt, 

men går raskt tilbake.   
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Figur 2 Registrert arbeidsledighet i Tinn per år. 2004-20 (i prosent). 

 

Neste figur (figur 3) viser sysselsettingsutviklingen i Tinn i tidsrommet 2008-20. Sysselsettingstallene 

er basert på arbeidssted (ikke bosted). I 2008 var det 2931 sysselsatte (arbeidsplasser) i Tinn, mens det 

i 2020 var 2637, en nedgang på om lag 300 sysselsatte (10 prosent).  

Rjukan sykehus ble nedlagt i 2015. Fra 2014 til 2015 gikk antallet arbeidsplasser ned med 158. I 

omstillingsperioden fra 2015 til 2020 sank antall arbeidsplasser i kommunen noe, en nedgang på 91 

arbeidsplasser (3 prosent). Med unntak av det raske fallet i 2015 har utviklingen i antall arbeidsplasser 

i Tinn vært relativt stabilt synkende.  

Figur 3: Antall sysselsatte med arbeidssted i Tinn per år. 2008-20. 

 

Figur 4 viser omfanget av pendlingen i Tinn i perioden 2011-2020. Hovedbildet er at det er lite variasjon 

i årenes løp på netto pendling, men det er en svak økende utvikling i både innpendling og utpendling. 
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Nettopendlingen har i omstillingsperioden ligget mellom -5 og -8 prosent. I 2020 pendlet 470 personer 

ut av kommunen.  Rjukan ligger et stykke fra andre større arbeidsmarkeder, og mulighetene for pendling 

er derfor begrenset. Det at kommunen er en  , og arbeidsplassene må dermed skapes lokalt.    

Figur 4 Innpendling, utpendling og netto innpendling for Tinn per år. 2011-20. 

 

Figur 5 viser samlet verdiskaping for bedriftene i Tinn i perioden 2012 til 2020. Verdiskaping kalkuleres 

ved å summere lønnskostnader og driftsresultat for alle bedrifter som er registrert i kommunen. Dersom 

én eller flere bedrifter går med underskudd kan den samlede verdiskapningen bli negativ. 

Underavdelinger er ikke inkludert i beregningen. Det vil si at det antagelig er bedrifter i Tinn som ikke 

er registret med adresse der, og som dermed ikke inngår. Figuren viser en jevn økning i verdiskapingen 

siden 2015, frem til 2019 hvor verdiskapingen begynte å falle. Den bratte kurven mot 2020 må sees i 

sammenheng med at Covid19-pandemien gikk hardt utover næringslivet, og kanskje særlig det 

reiselivsbaserte, som inkluderer handel og service i bredt.  
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Figur 5 Samlet verdiskaping i Tinn per år. 2012-2020. Tall i tusen kroner. 

 

Soliditeten i bedriftsporteføljen er et element i robustheten til næringslivet i en kommune eller region. 

En indikator på soliditet er andel bedrifter med positivt driftsresultat. Data for perioden 2012 til 2020 

fremkommer av figur 6. Med unntak av en tydelig topp i 2014 og 2015 er andelen bedrifter med positivt 

driftsresultat stabil i perioden.   

Figur 6 Andel bedrifter med positivt driftsresultat i Tinn per år. 2012-20. 

 

Dersom man benytter Herfindahl/Hirschmann-indeksen som en indikator for å vurdere 

næringsdifferensiering har Tinn et moderat differensiert næringsliv. Figur 7 presenterer en 

Herfindahl/Hirschmann-indeks (HHI) for næringsstrukturen i kommunen. Framgangsmåten innebærer 

å kalkulere prosentandelen av samlede lønnskostnader i de ulike hovednæringene etter NACE-
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klassifikasjonen, kvadrere disse og summere dem. Skalaen kan variere fra 0 til 10 000, hvor 0 indikerer 

fullstendig dispersjon på de ulike næringene, og 10 000 indikerer at alle bedriftene tilhører samme 

næring. En HHI på under 1500 regnes vanligvis for å innebære lav konsentrasjon, mellom 1500 og 2500 

for å være moderat og over 2500 regnes som høy konsentrasjon. Tinns HHI-verdi for 2020 er 1558, som 

altså indikerer moderat konsentrasjon i næringsstruktur. Det er imidlertid viktig å merke seg at for 

eksempel et selskap som driver hyttebygging, et som driver overnatting og en butikk som selger 

matvarer havner i ulike næringskategorier (NACE), men likevel kan sies å være en del av det samme 

næringsmessige økosystemet . Omsetting i alle disse er avhengig av Tinn som besøksdestinasjon.  

Figur 7 Herfindahl/Hirschmann-indeks for hovednæringer i Tinn. 2012-20. 

 

5.2 Resultater av omstillingsprogrammet 

Det er gjennomført spørreundersøkelse blant bedrifter som har mottatt støtte fra omstillingsprogrammet. 

Disse dataene utgjør et viktig grunnlag for å vurdere resultater av omstillingsprogrammet. 

Undersøkelsen er sendt bedrifter som har mottatt finansiell støtte gjennom den søkbare ordningen. 

Resultatene fremstilles i form av antall respondenter i figurene.    

I spørreundersøkelsen ble det undersøkt om det aktuelle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt 

realisert uten støtten (figur 8). Dette betegnes som satsingens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad 

den offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. 

Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. 

Av 26 respondenter som har svart på undersøkelsen, svarer 6 at prosjektet ikke ville blitt gjennomført 

uten støtten fra programmet og 15 at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert som følge av 

støtten. Totalt 20 av 26 respondenter (81 prosent) svarer dermed at støtten var viktig for at prosjektene 

ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som høy.  
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Figur 8 Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

Respondentene ble videre spurt om hvorvidt prosjektets forventede effekter er realisert (figur 9). Av 26 

respondenter svarer 14 at effektene i hovedsak er realisert, mens 9 forventer at effektene inntreffer 

senere. Dette innebærer at det fortsatt er noe å hente, men at hovedtyngden allerede er realisert.  

Figur 9 Realisering av effekter 

 

Respondentene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde medført ulike typer effekter for 

virksomheten (figur 10). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor grad» eller «i 

noen grad», ser man at effekten har vært størst for «styrket produksjon-/tjenesteutvikling» (86 prosent), 

«Nye produkter/tjenester» (83 prosent) og «forbedret produkter/tjenester» (78 prosent). 
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Det er også viktig å merke seg støtten har hatt betydning for en del andre sentrale momenter i bedriftene. 

Den har både hatt vesentlig betydning for å styrke overlevelsesevnen (77 prosent), og for å styrke 

konkurranseevnen (68 prosent).  

Figur 10 Effekten av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene  

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet (figur 11). 90 prosent av 

respondentene mener at programmet i stor eller noen grad var et godt tiltak for kommunen, hvorav 86 

prosent i stor grad. Tilsvarende mener 71 prosent at programmet i stor eller noen grad har gjort 

kommunen mer attraktiv som et sted å bosette seg, hvorav 29 prosent i stor grad.   
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Figur 11 Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

5.3 Rapportert sysselsetting 

Som del av evalueringsarbeidet er det innhentet data for hvor mange nye arbeidsplasser støtten fra 

omstillingsprogrammet har bidratt til å realisere. Spørreundersøkelsen omfatter bedrifter som har fått 

økonomisk tilskudd. Enkelte av de som har fått tilsendt spørreundersøkelse har antageligvis også mottatt 

en form for rådgivning, men det er ikke utarbeidet en uttømmende oversikt over hva den enkelte bedrift 

har mottatt av støtte. Spørreundersøkelsen ble distribuert til 37 unike bedrifter eller næringsdrivende.   

Det ble stilt spørsmål om hvor mange nye arbeidsplasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet 

har bidratt til å realisere i bedriften. Det var 18 bedrifter som besvarte spørsmålet, og disse rapporterer 

til sammen om 14,8 skapte årsverk. Arbeidsplasser oppgis å være realisert i 9 bedrifter, mens 9 bedrifter 

rapportere at støtte fra omstillingsprogrammet ikke har bidratt til å skape nye årsverk. Tallene kommer 

frem av tabell 8 under.  

Arbeidsplasstallet som oppgis i spørreundersøkelsen må sies å være beskjedent, sammenlignet med hva 

som oppgis i andre omstillingsprogrammer. Det er viktig å bemerke at evaluator ikke mottok 

epostadresser til samtlige private bedrifter som hadde mottatt midler fra programmet. 

Sysselsettingstallet kan dermed i realiteten være høyere. Omstillingsprogrammet opplyser om at de er 

kjent med at det er skapt arbeidsplasser i bedrifter som ikke har besvart undersøkelsen.      

Dersom det stipuleres at effekten var lik for de øvrige 32 bedriftene som mottok tilskudd fra 

omstillingsprogrammet21, er effekten i form av nye arbeidsplasser på 39,6 årsverk. Merk at det er 

problematisk å anta at de som har valgt å ikke svare på dette spørsmålet, eller de som har valgt å ikke 

svare på spørreundersøkelsen i sin helhet, jevnt over ville ha samme resultater av støtten som de som 

har valgt å svare. Det er imidlertid viktig å få frem at vi er kjent med at det finnes bedrifter som tidligere 

 
21 Det er 55 unike motakkere av tilskudd under den søkbare tilskuddordningen. Blant disse er det også gitt midler til 
offentlig aktører som er trukket fra. En får da 55 unike mottakere hvorav fem var offentlig aktører og 18 bedrifter har 
besvart spørsmålet. 
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har rapportert sysselsettingseffekter til omstillingsprogrammet som ikke har svart på denne 

undersøkelsen. I tillegg er det to nye større bedriftsetableringer på trappene. Det er etablering av 

landbasert ørretoppdrett og hydrogenfabrikk22. Informantene påpeker at disse samlet vil bidra til 

etablering av et betydelig antall arbeidsplasser. Både omstillingsprogrammet og RNU har jobbet med å 

få dette realisert over en lengre periode.  

Det er naturligvis metodiske og analytiske utfordringer ved å måle sysselsettingseffekter av støtten 

begrunnet i en rekke årsaker. Foruten at det er få incentiver for en bedrift å rapportere lave tall, er det 

en rekke andre utfordringer som kan gjøre at tallene i realiteten både kunne vært høyere og lavere. 

Arbeidsplasser kan for eksempel være skapt tidligere i omstillingsprogrammet, for senere å forsvinne, 

eller det kan tenkes at resultater i form av sysselsetting realiseres et stykke lengre frem i tid. Videre kan 

det for en bedrift som har opplevd vekst og utvikling være utfordrende å isolere betydning av støtten fra 

omstillingsprogrammet fra andre faktorer som har gitt en positiv utvikling. Analytisk sett er det heller 

ikke mulig å vurdere resultatene ut fra en kontrafaktisk situasjon – en kan tenke seg at en bedrift som 

har opplevd sysselsettingsvekst som følge av et prosjekt som er støttet fra omstillingsprogrammet hadde 

iverksatt enten det samme eller annet utviklingsarbeid som hadde gitt resultater. Dette er noen eksempler 

som illustrere at det er stor usikkerhet knyttet til rapportering av sysselsettingstall og at tallene derfor 

må tolkes med varsomhet. Usikkerheten kan forøvrig gå begge retninger, og det er en naturlig 

tilnærming å undersøke virkningene av støtte ut fra bedriftenes egen oppfatning.  

Vi er kjent med at rapporterte tall i denne undersøkelsen er lavere enn hva omstillingsprogrammet selv 

har fått innrapportert fra bedrifter. En viktig årsak er en del bedrifter som har rapportert tall til 

omstillingsprogrammet tidligere, ikke har mottatt eller svart på denne undersøkelsen. 

Omstillingsprogrammet måler også brutto skapte arbeidsplasser, det vil si at en arbeidsplass som er 

skapt tidlig i programmet kan ha forsvunnet på tidspunkt for sluttevaluering.  

Videre har 18 av bedriftene gitt tilbakemelding på hvor mange årsverk de forventer at 

omstillingsprogrammet vil bidra til å realisere i løpet av de neste tre årene, hvor bedriftene samlet 

forventer å realisere 44,2 årsverk (2,5 årsverk i gjennomsnitt per bedrift). 

Tabell 8 Etablerte årsverk med støtte fra omstillingsprogrammet 

Kategori Antall bedrifter Totalt antall årsverk 

Ingen skapte årsverk 9 0 

0,1 til 1,0 skapte årsverk 4 2,3 

Flere enn 1,0 skapte årsverk 5 12,5 

Totalt 14 14,8 

Kilde: Oxford Research AS 

 

Det er videre spurt om hvor mange arbeidsplasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt 

til å sikre. De 19 bedriftene som har svart på spørsmålet rapporterer om totalt 19,25 sikrede årsverk. 

Dersom det stipuleres at effekten var lik for de øvrige 18 bedriftene som mottok spørreundersøkelsen, 

er effekten i form av sikrede arbeidsplasser på 37,25 årsverk. Videre har omstillingsprogrammet rettet 

det som beskrives som en omfattende innsats mot å avverge konkurs ved Scana Skarpenord. Dette 

 
22 Aker Clean Energy står bak etableringen av en ny hydrogenfabrikk. Denne skal produserer hydrogen som kan brukes 
i skipsfart. Hima Seafood skal etter planen etablere et oppdrettsanlegg for landbasert ørretproduksjon.   
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arbeidet var vellykket i den forstand at bedriften unngikk konkurs og opprettholdt 65 arbeidsplasser i 

Tinn. Dessverre viste det seg senere at bedriften nedskalerte virksomheten og flyttet en del av disse 

arbeidsplassene til en annen kommune.  

Et poeng som er relevant å trekke frem i forbindelse med diskusjonen om arbeidsplassvekst er at mange 

små kommuner i distriktene opplever at tilgangen på relevant arbeidskraft er en stor utfordring. Dette 

nevnes av programleder som en betydelig flaskehals også i Tinn kommune. Dette er en debatt som er 

tatt opp i ulike meldinger og utredninger, slik som Distriktsmeldingen,23 Distriksdemografiutvalget24 og 

Bærekraftig byer og sterke distrikt 25. Utfordringen er knyttet til at det ikke nødvendigvis er mangel på 

arbeidsplasser som skaper lav eller negativ befolkningsutvikling og lav sysselsettingsvekst, men at 

bedrifter med arbeidskraftbehov ikke har tilgang til arbeidskraft. Dette gjelder særlig og generelt 

innenfor bygg og anlegg. Flere av informantene i Tinn viser til at dette også er gjeldene for mange 

bedrifter i Tinn.  

5.3.1 Sysselsetting sammenlignet med tidligere omstillingsprogrammer 

En direkte sammenligning av sysselsettingstall mellom omstillingsprogrammer er lite hensiktsmessig 

all den tid omstillingsprogrammene varierer betydelig med tanke på en rekke bakenforliggende 

forhold. For eksempel varierer den budsjettmessige størrelsen, størrelse på næringsliv og befolkning, 

utdanningsnivå, hvorvidt det er nærhet til andre arbeidsmarkeder, næringssammensetning, bare for å 

nevne noen forhold av betydning.   

Det kan likevel være interessant å se de rapporterte sysselsettingstallene i omstillingsprogrammet i 

Tinn opp mot resultater fra tidligere omstillingsprogrammer. Tabellene under viser rapporterte 

sysselsettingstall i noen ulike omstillingsprogrammer. Mest interessant her kanskje diskrepansen 

mellom nye skapte årsverk som rapporteres gjennom spørreundersøkelsen (netto) og det som 

rapporteres til omstillingsprogrammet gjennom prosjektlederrapporten (brutto). 

Omstillingsprogram Sluttevaluering Budsjett 

(mill.kr.) 

Nye 

årsverk 

(survey 

blant 

bedrifter) 

Nye 

årsverk 

stipulert 

(survey 

blant 

bedrifter) 

Nye årsverk (rapportert 

til 

omstillingsprogrammet) 

Meløy 2019 108,0 40,1 50,4 311,0 

Lierne 2021 62,5 47,6 108,0 134,0 

Lærdal 2019 27,4 8,55 10,9 Ikke oppgitt 

Rollag 2020 25,6 42,5 85,0 105,8 

Tinn 2021 22,2 14,8 39,6 Ikke oppgitt 

Vestre Toten 2018 22,0 141,0 178,0 Ikke oppgitt 

Måsøy 2019 19,9 26,6 44,3 74,0 

 
23 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden  
24 NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene 
25 Meld. St. 18 (2016–2017) Bærekraftige byer og sterke distrikt 
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Nordkapp 2019 19,2 19,0 27,3 62,0 

Gratangen 2019 18,9 70,2 Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Askvoll 2017 14,7 18,3 22,9 106,0 

Ringerike 2019 14,4 42,2 72,7 Ikke oppgitt 

Søndre Land 2017 11,2 9,0 12,0 Ikke oppgitt 

5.4 Næringslivets utviklingsevne 

Det er gjennomført ulike bedriftsrettede aktiviteter som tar sikte på å bidra til å styrke bedriftenes 

utviklingsevne. Det er blant annet gjennomført SMB-utvikling og kurs for service- og handelsnæringen 

i regi av omstillingsprogrammet. I tillegg er det gitt direkte bedriftsrettet støtte i form av tilskudd.  

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmets betydning for styrking av bedrifters ut-

viklingsevne (figur 12). Svarene viser at 19 av 21 respondentene oppgir at programmet har hatt stor eller 

noen grad av betydning for styrking av bedriftens utviklingsevne. Av disse er det åtte som i stor grad 

har fått styrket sin utviklingsevne.  

Figur 12: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 

 

En indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall bedriftsetableringer. Antall bedriftsetabler-

inger (AS og ENK) i Tinn per år i perioden 2008-20 fremgår av figur 13. Figuren viser en positiv 

utvikling i antallet etableringer. Gjennomsnittlig antall etableringer i omstillingsperioden per år 2015-

20 var 58. Det er dermed en økning i antall bedriftsetableringer i perioden.  
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Figur 13: Antall bedriftsetableringer i Tinn per år. 2008-20. 

 

En annen indikator på næringslivets utviklingsevne kan være antall innvilgede søknader om tilskudd fra 

Innovasjon Norge, og beløpsmessig omfang av samlet støtte. Figur 14 viser antall tilsagn og samlet 

tilsagnsbeløp til aktører i Tinn, årlig i perioden 2010-21. Gjennomsnittlig antall tilsagn per år er 11, og 

gjennomsnittlig årlig tilsagnsbeløp 13,3 millioner kroner.  

Figur 14  Innovasjon Norges tilsagn til aktører i Tinn. 2010-2021. Samlet tilsagnsbeløp i millioner. 

 

Tilsvarende kan antall innvilgede søknader til Skattefunn være en indikator på utviklingsevne. Det har 

vært 28 søknader i Tinn kommune mellom 2002 og 2019. Etter omstillingsstart i 2015 er det registrert 

8 søknader, av disse ble 7 godkjent. Tre av de godkjente søknadene kom fra Skarpenord AS, to fra 

Gaustabanen AS, en fra Assistco AS, og en fra Brødrene Hansen AS. 
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Kilde: Innovasjon Norge. Tilsagn til omstillingsprogrammet (se tabell 3) er holdt utenfor. 
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6. Evaluators oppsummering og vurdering 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurdering av omstillingsprogrammet i 

Tinn, basert på data presentert i de foregående kapitlene. Evalueringen har innhentet både kvantitative 

og kvalitative data, for å sikre et godt grunnlag for vurderingen av resultater som er skapt i forbindelse 

med omstillingsprogrammet.  

6.1 Vurdering av organisering og drift 

Basert på funnene oppfatter Oxford Research at omstillingsprogrammet i Tinn dels har hatt en 

hensiktsmessig organisering. Det var enkelte utskiftninger i posisjonene som programleder gjennom 

omstillingsperioden, men ikke mer enn at det kan karakteriseres som at det har vært kontinuitet i 

rollen, og at en slik endring kanskje heller kan tilføre noen positive retningsendringer og justeringer.  

Programlederen synes å ha tilført noe ulike kvaliteter inn i arbeidet. Skifte av programleder 

fremholdes å ha gitt en forskyving fra et entreprenør/gründerfokus til mer kontakt med etablert 

næringsliv i industribedrifter. Det fremstår som klokt, gitt at det i all hovedsak er vekstkraften til 

eksisterende næringsliv som er avgjørende for å skape utvikling. Samlet gis et bilde av en kompetent 

programledelse som har evnet å gjennomføre omstillingsprogrammet i henhold til planer og 

retningslinjer. Innovasjon Norge og fylkeskommunen som observatør i omstillingsprogrammet viser 

også til en god gjennomføring av omstillingsprogrammet i Tinn, og at de ulike lederne har fungert 

godt i rollen.  

Samtidig fremstår det for evaluator som en suboptimal løsning at programleder er ansatt på timebasis 

som tilsvarer en stillingsprosent på 44, med støtte fra en prosjektlederressurs tilsatt i 60 prosent 

stilling.  I realiteten innebærer organiseringen at det ikke har vært tilsatt en programleder i hundre 

prosent stilling siden oktober 2018, da den første programlederen gikk av med pensjon. Når det er sagt 

har nåværende programleder åpenbart betydelig kompetanse og et godt nettverk i nærings- og 

samfunnsliv. Med betydelige utfordringer med pandemien synes en imidlertid ikke å ha fått fullt 

utnyttet dette. Pandemien førte til at intensjonen om å styrke kontakten mellom næringsliv og 

omstillingsprogrammet ikke fullt ut har latt seg realisere.   

Informantene som er intervjuet, problematiserer i liten grad den valgte styresammensetning. Det gjelder 

også informantene som har fungert som observatører i styret på vegne av Innovasjon Norge og 

fylkeskommunen. Samtidig har det vært utfordrende i evalueringen å dokumentere begrunnelsene for at 

en valgte en såpass utpreget politisk involvering kontra et alternativ med tydeligere og eksplisitt erfaring 

fra nærings- og bedriftsutvikling. I programstatusvurderingene i 2017 finnes det også spor etter 

diskusjoner av hvorvidt det er hensiktsmessig med et politisk styre. I andre omstillingsprogrammer er 

det gjerne engasjert personer i styret med erfaring fra innovasjonssystem, bedriftsutvikling, og 

næringsliv. Dette er både begrunnet i kompetanse, men også for å trekke det lokale næringslivet tett med 

i programmet. Det ble gjort enkelte endringer i styresammensetningen utover i programmet, hvor en av 

de politiske medlemmene også hadde erfaring som gründer i tillegg til at det tok inn en person som 

ivaretok perspektiv fra ungt gründerskap. Dette fremstår som et fornuftig grep.  

Et læringspunkt for fremtidige omstillingsprogrammer er at deltakelse i omstillingsstyret fra ledere i 

nøkkelbedrifter i kommunen, kan bidra til å gjøre kobling med næringslivet praktisk enklere og tettere. 
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Videre kan det fra andre omstillingsprogrammer synes at det er nyttig med et styre som har eksplisitt 

kompetanse på innovasjon og næringsutvikling og som kan utfordre å stille de kritiske spørsmålene. 

Etter Oxford Researchs oppfatning bør en vurdere sammensetningen av styret i RNU. Evaluator mener 

det vil være hensiktsmessig å få på plass et styre med en sterkere faglig plattform. Det innebærer å styrke 

kompetansen på næringsutvikling og innovasjon. Videre er det hensiktsmessig å få med ressurspersoner 

i styret som kommer utenfra Tinn. På den måten får en tilført verdifull lærdom utenfra og unngår «lock-

inn» effekter.  

6.2 Vurdering av innretting og måloppnåelse 

Flere av informantene viser til at næringslivet i Tinn gjennomgående er solid. Det er mange 

mellomstore og store bedrifter innenfor flere næringer i Tinn, som er stabile og går godt. 

Lønnsomheten i næringslivet karakteriseres som god og aktivitetsnivået som høyt. Informantene viser 

videre til at kommunen har et variert næringsliv og at det særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen 

med hytteutbygging og reiselivsnæringen i mange år har vært vekst. I forlengelsen er det optimisme 

også i de omkringliggende næringene innenfor reiseliv - opplevelse- og matproduksjon.  Rjukan har 

dessuten markert seg tydelig som destinasjon gjennom media.  

Likevel viser også de fleste informantene som ble intervjuet til utfordringer med et næringsliv som 

samlet sett er konservativt når det gjelder utviklingsorientering og mindre offensivt enn ønskelig. For 

evaluator fremstår det ikke som at omstillingsprogrammet i vesentlig grad har endret dette bildet. 

Dette kommer også tydelig frem i omstillingsprogrammets egen rapportering fra 2019:  

En savner likevel et enda større engasjement fra deler av næringslivet i form av vekstambisjoner og å 

møte behovet for kompetanseutvikling og bruk av ny teknologi. Omstillingsprogrammet har så langt i 

for liten grad greid å mobilisere dette engasjementet. 

Dette kommer også til utrykk gjennom at det er relativt få bedrifter og få personer i næringslivet som 

har vært i direkte inngripen med omstillingsprogrammet. Blant annet synes en ikke å lykkes så godt med 

å mobilisere til SMB-utvikling. Framover har RNU en betydelig oppgave når det gjelder å fortsette 

arbeidet med mobilisering til handling i næringslivet og å få flere bedrifter til å ønske utvikling og vekst. 

Et konkret verktøy som kan tas i bruk i denne sammenhengen er grunntilnærmingen i Oppland 

fylkeskommune sitt program «Bedriftene i fokus». Her legges det stor vekt på et systematisk 

mobiliserings- og motiveringsarbeid samt identifisering av konkrete tiltak som kan bidra til å styrke 

bedriftenes verdiskaping.26 

De fleste omstillingsprogrammer etablerer konkrete måltall om å skape arbeidsplasser. Det er stort 

fokus på sysselsettingstall i omstillingsprogrammene, men det er svært utfordrende generelt å tilskrive 

endringer i sysselsetting til det arbeidet som er gjort i et omstillingsprogram. Ikke minst er det ikke 

grunnlag for å vurdere det opp mot en kontrafaktisk situasjon – altså hva som ville vært tilfelle uten 

omstillingsprogrammet. Det er en lang rekke faktorer som påvirker den faktiske utviklingen - langt 

 
26 Følgeevaluering av Bedriftene i fokus (2017) Oxford Research 
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utover hva kommunen selv kan kontrollere. Nedleggelse av sykehuset og ikke minst over et år med 

Covid-19 er eksempler som har påvirket utviklingen.  

Hvorvidt man har nådd omstillingsplanens målsetting om en samlet etablering av 100 nye årsverk kan 

diskuteres. Bedriftene som har svart på denne undersøkelsen rapporterer om totalt 14,8 etablerte 

årsverk, men vi er kjent med at noen av bedriftene som har mottatt støtte fra omstillingsprogrammet 

ikke har mottatt spørreundersøkelsen. Videre rapporterer bedriftene om en forventning om å realisere 

44,2 årsverk de neste tre årene, som følge av omstillingsprogrammet. Ved bruk av spørreundersøkelse 

er man svært sårbar for hvilke bedrifter som svarer. Dersom bedrifter som tidligere har rapportert høye 

tall ikke svarer, gir det et annet bilde av resultatet. Det er identifisert fire bedrifter som ikke har svart 

på undersøkelsen som tidligere (jf. midtveisevalueringen) har rapportert om til sammen 9,8 

arbeidsplasser. Når det gjelder sikrede arbeidsplasser oppgis i spørreundersøkelsen 37,25. legger man 

til de 64 nevnte arbeidsplassene som omstillingsprogrammet i første omgang bidro til å sikre i Scana 

Skarpenord, er tallet et stykke over 100.  

Merk at i omstillingsprogrammene telles brutto skapte arbeidsplasser. Det vil si at en arbeidsplass som 

er skapt i eksempelvis år to av programmet, kan være forsvunnet ved avslutning flere år senere. I 

tillegg kan bytte av arbeidsplass føre til at samme arbeidstaker telles to ganger, selv om stillingen i 

tidligere jobb ikke er erstattet av nye. Det kan bidra til forskjell på omstillingsprogrammets rapporterte 

arbeidsplasser, og de som rapporteres gjennom sluttevalueringen. Et konkret eksempel er Scana 

Skarpenord. Omstillingsprogrammet bidro til å sikre mange arbeidsplasser, men vi vet samtidig at 

mange av disse nå er flyttet ut av kommunen.   

På mange måter blir det kunstig og konkluderer om man har lykkes med arbeidsplassmål eller ikke. 

Dette er både begrunnet i at det er stor usikkerhet rundt tallene, men også fordi det er 

omstillingsprogrammet selv som har valgt hvor lista skal legges – noe som igjen blir avgjørende for 

konklusjonen. Dersom en skal vurdere spørsmålet direkte, kan det argumenteres for at en bør legge 

lista lavt for å være sikker på en positiv konklusjon om arbeidsplassmålet er nådd.  

Det er viktig å trekke frem at det er en del positive utviklingstrekk i næringslivet i Tinn. Blant det som 

kan få store positive virkninger fremover er etablering av landbasert oppdrettsanlegg og etablering av 

ny hydrogenfabrikk. I førstnevnte tilfelle har utbyggingsarbeidet nylig startet. Her har kommunen og 

RNU over tid gjort en solid jobb med å fasiliteter for etablering. Blant annet ved å samarbeide med 

bedriftene som skal etablere seg om infrastrukturtiltak som måtte på plass. Videre utrykkes stor 

optimisme rundt Rjukan digitale Arena, med et kompetansesenter for helse- og velferdsteknologi, for å 

nevne et annet eksempel (hvor RNU er største aksjoner).       

En viktig målsetting for omstillingsprogrammer er en permanent forbedring av kommunens evne til å 

tilrettelegge for næringsutvikling, det vil si det kommunale apparatet som arbeider med 

næringsutvikling. For Tinns del eksisterte det et eget næringsutviklingsapparat forut for omstilling, og 

programmet har utgjort et supplement og en utvidet verktøykasse til dette. Flere informanter er av en 

oppfatning at RNU gjør et viktig arbeid for næringslivet og har tro på at de også fremover vil kunne 

fylle denne rollen på en god måte.    
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6.3 Overordnet vurdering 

I sum er evaluators vurdering at omstillingsprogrammet i Tinn har hatt en positiv betydning for 

kommunen og enkeltbedrifter, samtidig som programmet har stått ovenfor en del utfordringer. 

Omstillingsprogrammet har slik evaluator ser det, iverksatt viktige tiltak for å adressere utfordringer 

som lå til grunn for etableringen av programmet, både direkte og i samarbeid med RNU. 

Omstillingsprogrammet har bidratt til å legge til rette for samarbeid mellom bedrifter, 

arbeidsplassutvikling, utvikling av næringsarealer og støttet opp om å adressere større utfordringer i 

kommunen gjennom utredningsarbeid.  

Programmet har videre støttet opp om utviklingsprosesser i enkeltbedrifter, gjennom tilskudd, SMB-

utvikling og rådgivning/oppfølging av enkeltbedrifter. Samtidig fremstår det som en viktig utfordring 

med det som karakteriseres som manglende interesse fra næringslivet. Det kan være flere årsaker til 

det. Det kan være bedriftene ikke har sett behov for de verktøyene som omstillingsprogrammet har 

hatt til rådighet, slik som SMB-utvikling og tilskuddordning. Videre kan omstillingsprogrammet ha 

blitt betraktet som et tiltak rettet mot oppstarts- og gründerbedrifter og som følgelig ikke har blitt 

ansett som relevant for etablerte industribedrifter.  

I forlengelsen av det, fremstår synligheten av programmet som en utfordring. I Tinn kommune valgte 

man å ikke promotere omstillingsprogrammet som et eget selvstendig prosjekt. Oxford Research 

mener at det å eksplisitt kommunisere omstillingsprogrammer som et tidsavgrenset og ekstraordinært 

tiltak, med fordel kan utnyttes. Det kan bidra til å skape en «brennende plattform» som legger til rette 

for å mobilisere næringslivet, også blant bedrifter som er lønnsomme og dermed opptatt av daglig drift 

fremfor utviklingsaktivitet. Fra andre omstillingsprogrammer synes man å ha evnet å skape lokalt 

engasjement og mobilisere næringslivet, nettopp gjennom å kommunisere at omstillingsprogrammet 

og omstilling av næringslivet som sådan også krever ekstraordinær innsats fra næringslivet i årene 

hvor omstillingsprogrammet skal være virksomt, og ikke bare fra det offentlige virkemiddelapparatet.  

Omstillingsprogrammet i Tinn synes å ha truffet bedre for små bedrifter. Dette er positivt. Samtidig er 

en også avhengig av utvikling og skalering i eksisterende næringsliv. Det synes som at 

omstillingsprogrammet i Tinn i mindre grad har vært relevant for grunnfjellet i det lokale næringslivet. 

Det synes derfor ha vært en fornuftig forskyvning av fokus fra 2019 av. Dette arbeidet ble imidlertid 

vanskeliggjort av pandemien som rammet fra nyåret 2020.  

Selv om omstillingsprogrammet i Tinn synes å ha hatt utfordringer med mobiliserer næringslivet til 

deltakelse, mener evaluator i sum at det ligger godt til rette for videreføring av omstillingsarbeidet i 

Tinn kommune. Omstillingsorganisasjonene har fungert som en integrert del av eksisterende 

næringsapparat, og det er naturlig at en spiller videre på det etablerte systemet i det videre. 

Kommunene har gjennom omstillingsperioden vist vilje og evne til å avsette midler til 

omstillingsarbeid og arbeidet har hele veien vært forankret i politisk og administrativ ledelse. Det kan 

også nevnes at kommune har et Næringsfond som eksiterte forut for omstillingsprosjektet og at det 

innenfor dette virkemiddel er satt i gang et forsøksprosjekt for et gründerfond hvor det er avsatt 

500 000 kr. årlig27.  

 
27 Årsrapport omstilling i Tinn 2019 
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