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Bakgrunn 

Porsanger fikk tildelt omstillingsstatus i 2009 på 

bakgrunn av at forsvaret over tid har trappet ned sin 

aktivitet i kommunen. Nedtrappingen av forsvarsak-

tiviteten har vært kjent over lengre tid og Porsanger 

kommune har således hatt et noe annerledes ut-

gangspunkt for sitt omstillingsarbeid enn andre om-

stillingskommuner.  

Rammer 

Omstillingsarbeidet har vært finansiert gjennom et 

spleiselag bestående av midler fra Forsvarsdepar-

tementet, Kommunal- og regionaldepartementet, 

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune.  

 
 
 
FIGUR 0.1 
Budsjett for omstillingsarbeidet 

 Fordelt på fire år 

Forsvars- 
departementet  

6 000 000 

Kommunal- og regio-
naldepartementet 

4 000 000 

Finnmark  
fylkeskommune 

8 000 000 

Porsanger kommune 2 600 000 

Totalt 20 600 000 
 

Kilde: Strategisk plan 2009-2012. 

 

Forankring 

Porsanger kommune startet omstillingsarbeidet 

gjennom en bred prosess som inkluderte både be-

folkning og representanter fra næringsliv. Hensikten 

var å skape engasjement og forankring lokalt, samt 

å samle ideer til prioriteringer og aktiviteter omstil-

lingsarbeidet skulle konsentrere seg om.  

Organisering 

Porsanger kommune vedtok å etablere et kommu-

nalt foretak (KF) som skulle drive omstillingsarbei-

det. Næringsutviklingsarbeidet som på dette tids-

punktet ble håndtert av kommunen, ble overdratt 

KFet. I hovedsak dreide disse oppgavene seg om å 

forvalte det kommunale næringsfondet, men også 

annen saksbehandling knyttet til næringsutvikling 

ble lagt til KFet. 

 

Omstillingsorganisasjonen, Porsanger i Utvikling 

(PIU) har hatt et styre bestående av personer fra det 

lokale næringslivet. Det har vært en bevisst strategi 

at næringslivet skulle ha stor innvirkning på omstil-

lingsarbeidet og prioriteringene som ble gjort. Poli-

tisk ledelse, ved ordfører, har hatt mulighet til å delta 

i styremøter som observatør. Fylkeskommunen og 

Innovasjon Norge har også vært observatører i sty-

remøtene. 

Hovedmål og strategier 

Det overordnede målet for omstillingsarbeidet har 

vært å bidra til et mer robust næringsliv. Visjonen for 

arbeidet var: «Mer arbeid og flere folk» 

 

Det overordnede målet med arbeidet var å skape 

bedre vekst, bedre lønnsomheten og soliditeten til 

næringslivet i kommunen.   

 

Delmålene slik de er uttrykt i strategiplanen var: 

 Flere arbeidsplasser 

 Skape bolyst i Porsanger kommune 

 Flere nye landsmenn og innbyggere til kommu-

nen 

 Videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser, 

tilrettelegging for utvikling av bedrifter, produkt-

utvikling og markedsutvikling 

 Etablering av nye og varige arbeidsplasser i 

Porsanger, være offensiv når nye offentlige ar-

beidsplasser skal etableres, samt markedsføre 

kommunens fortrinn 

 Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings- 

og næringsformål 

 

For å forenkle arbeidet med vurdering av målopp-

nåelse har DAMVAD operasjonalisert og systemati-

sert målene som er omtalt i strategidokumentet og i 

handlingsplaner. Målene er satt opp i et hierarki; 

Sammendrag 
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delmålene skal på hver sin måte, og uavhengig av 

hverandre bidra til hovedmålet.   
 
 
FIGUR 0.2 
DAMVADs operasjonalisering av mål 

 

Kilde: DAMVAD 

 
 

Arbeidsmålene i målhierarkiet er utviklet med ut-

gangspunkt i en gruppering av de ulike aktivitetene 

PIU har gjennomført i omstillingsperioden, og vår 

forståelse av hva disse hadde til hensikt å bidra til. 

Dette er således også en fortolkning av arbeidet PIU 

har gjennomført i omstillingsperioden. 

 

Tiltakene PIU har jobbet med i omstillingsperioden 

kan summeres opp i følgende arbeidsmål: 

 Økt kapitaltilgang (for eldre og nye virksomhe-

ter) 

 Bedre tilrettelagte arealer og infrastruktur (for 

eldre og nye virksomheter) 

 Økt kompetanse (for eldre og nye virksomheter) 

 Flere nettverk (for eksisterende næringsliv) 

 Økt kjennskap til næringslivet i Porsanger 

 Økt kjennskap til Porsanger som etablerings-

sted for nye virksomheter 

 Økt bolyst 

 Økt kjennskap til Porsanger som bosted 

Resultater 

På arbeidsmålsnivå indikerer DAMVADs evaluering 

av omstillingsprogrammet at målene i stor grad er 

nådd.  

 

Data om utvikling i næringslivet i Porsanger de siste 

årene er relativt positiv, både når det gjelder verdi-

skaping, lønnsomhet og sysselsettingen. Det er ikke 

mulig å tilskrive utviklingen aktivitetene til PIU, men 

data indikerer like fullt en bevegelse mot delmålene 

og hovedmålet med omstillingsarbeidet. 

 

Unntaket er befolkningsutviklingen som er negativ. 

Sammenhengen mellom tiltak for å styrke nærings-

liv og utviklingen i befolkningen er imidlertid meget 

kompleks og befolkningsutviklingen responderer 

normalt først når lokalt næringsliv har vokst over en 

lengre periode og mer tydelig enn hva som så langt 

er tilfelle i Porsanger. 

Videreføring 

Etter at omstillingsarbeidet var ferdig høsten 2014, 

ble det igangsatt et arbeid for å vurdere organisa-

sjons framtid, herunder oppgaver og organisasjons-

form. Bl.a. på bakgrunn av anbefalinger i rapporten 

har kommunestyret vedtatt å videreføre omstillings-

organisasjonen som et utviklingsselskap i et KF.  

Læring 

DAMVADs analyse av omstillingsprosjektet i Por-

sanger indikerer at PIU har gjort mye riktig i omstil-

lingsperioden. Omstillingsselskapet oppfattes som 

svært framoverlent og ambisiøst. De har grepet fatt 

i muligheter som har dukket opp, samtidig som de 

har jobbet systematisk og iherdig for å støtte det ek-

sisterende næringslivet i kommunen, og støtte opp 

under nye initiativ.  

 

Det er særlig tre læringspunkter vi mener er sentrale 

å trekke fram fra omstillingsprosjektet som har vært 

gjennomført i Porsanger. 

1. Viktigheten av å være fleksibel 

2. Viktigheten av forankring i næringslivet 

3. Bevissthet om at omstilling tar tid 

 

Økonomisk 
bærekraftig 

vekst i 
næringslivet

Økt 
sysselsetting 

og 
lønnsomhet i 
eksisterende 

næringsliv

Flere nye 
(økonomisk 

bærekraftige) 
virksomheter 

Styrket 
befolknings-

grunnlag
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DAMVAD er en av leverandørene til Innovasjon 

Norge på evaluering av omstillingsprosjekter. Por-

sanger kommune har vært i omstillingsperiode mel-

lom 2009 og 2014, og arbeidet som har vært gjen-

nomført i omstillingsperioden skal således evalue-

res. Oppdragsgiver for evalueringsprosjektet har 

vært Innovasjon Norge. 

 

 

1.1 Bakgrunn 

Porsanger fikk tildelt omstillingsstatus i 2009 på 

bakgrunn av at forsvaret over tid har trappet ned sin 

aktivitet i kommunen. Nedtrappingen av forsvarsak-

tiviteten har vært kjent over lengre tid og Porsanger 

kommune har således hatt et noe annerledes ut-

gangspunkt for sitt omstillingsarbeid enn andre om-

stillingskommuner.  

 

Omstillingsperioden var opprinnelig fra 2009 til 

2012, men ble forlenget til 2014. 

 

 

1.2 Metode 

Evalueringen av omstillingsarbeidet har vært gjen-

nomført av DAMVAD Norge i perioden april-juni 

2015. Evalueringen er basert på gjennomgang av 

strategier, handlingsplaner og rapporter, gjennom-

gang av offentlig statistikk samt intervjuer med re-

presentanter fra næringsliv, omstillingsorganisasjo-

nen og kommunen, samt et arbeidsmøte med om-

stillingsorganisasjonen, kommunen og Innovasjon 

Norge. På grunn av utskifting i omstillingsorganisa-

sjonen har ikke alle aktuelle respondenter vært mu-

lig å få tak i. 

 

 

1.3 Evalueringen vektlegger måloppnåelse 

I forkant av, og parallelt med DAMVADs evaluering, 

har Porsanger i Utvikling (omstillingsorganisasjo-

nen) initiert en egen utredning for å drøfte omstil-

lingsorganisasjonens framtid, herunder oppgaver 

og organisasjonsform. Kommunestyret har dess-

uten vedtatt at PIU skal eksistere som et kommunalt 

foretak også framover, bl.a. på bakgrunn av denne 

utredningen. I lys av at dette arbeidet pågikk, har 

ikke DAMVAD prioritert å evaluere omstillingsorga-

nisasjonen, men vektlegger i større grad spørsmålet 

om måloppnåelse innenfor de satsingene omstil-

lingsorganisasjonen har hatt i omstillingsperioden. 

 

1 Innledning og bakgrunn 
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Kommunen har i omstillingsperioden særlig vektlagt 

arbeid for å stimulere til næringsutvikling. Omstil-

lingsprosjektet har inkludert målsetninger knyttet til 

stedsutvikling og trivsel, men næringsutviklingsas-

pektet har vært vektlagt høyest. Omstillingsorgani-

sasjonen Porsanger i Utvikling ble etablert som et 

kommunalt foretak (KF) for å håndtere næringsut-

viklingsarbeidet, med et styre bestående av repre-

sentanter fra det lokale næringslivet.  

 

 

2.1 Mål for omstillingsarbeidet i Porsanger  

Porsanger kommune startet omstillingsarbeidet 

gjennom en bred prosess som inkluderte både be-

folkning og representanter fra næringsliv. Hensikten 

var å skape engasjement og forankring lokalt, samt 

å samle ideer til prioriteringer og aktiviteter omstil-

lingsarbeidet skulle konsentrere seg om. Planen for 

omstillingsarbeidet ble nedfelt i en strategisk plan, 

som da var forankret i medvirkningsprosessene 

som hadde foregått, i tillegg til allerede eksisterende 

kommuneplaner. 

 

Det overordnede målet for omstillingsarbeidet har 

vært å bidra til et mer robust næringsliv. Visjonen for 

arbeidet var: 

 

«Mer arbeid og flere folk» 

 

Det overordnede målet med arbeidet var å skape 

bedre vekst, bedre lønnsomheten og soliditeten til 

næringslivet i kommunen.   

 

Delmålene slik de er uttrykt i strategiplanen var: 

 Flere arbeidsplasser 

 Skape bolyst i Porsanger kommune 

 Flere nye landsmenn og innbyggere til kommu-

nen 

 Videreutvikling av eksisterende arbeidsplasser, 

tilrettelegging for utvikling av bedrifter, produkt-

utvikling og markedsutvikling 

 Etablering av nye og varige arbeidsplasser i 

Porsanger, være offensiv når nye offentlige ar-

beidsplasser skal etableres, samt markedsføre 

kommunens fortrinn 

 Bidra til tilrettelegging av arealer for utviklings- 

og næringsformål 

 

Strategiplanen uttrykker også konkrete mål om å få 

netto 15 nye arbeidsplasser i Porsanger kommune 

hvert år i omstillingsperioden, i tillegg til å sikre 15 

eksisterende arbeidsplasser hvert år. 

 

Strategiplanen peker videre på hvilke næringer det 

særlig skal satses på i omstillingsperioden, men at 

det ikke utelukker noen næringer eller bedrifter å 

søke veiledning og økonomisk bistand fra kommu-

nens næringsfond. Satsingsområdene er: 

 Kultur og opplevelseskommunen Por-

sanger, den arktiske oasen 

 Energi og miljø 

 Primærnæringer 

 

Kommunen gikk imidlertid bort fra satsingen på 

energi- og miljø etter et par år, på bakgrunn av en 

vurdering om at det ikke var noe et lokalt nærings-

grunnlag å bygge videre på. 

 

 

2.2 Omstillingsorganisasjonen 

Porsanger kommune vedtok å etablere et kommu-

nalt foretak (KF) som skulle drive omstillingsarbei-

det. Næringsutviklingsarbeidet som på dette tids-

punktet ble håndtert av kommunen, ble overdratt 

KFet. I hovedsak dreide disse oppgavene seg om å 

forvalte det kommunale næringsfondet, men også 

annen saksbehandling knyttet til næringsutvikling. 

 

2 Omstillingsprosessen og aktører 
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Det kommunale foretaket fikk navnet Porsanger i 

Utvikling (PIU), med egen daglig leder.  

 

Organisasjonen har hatt et styre bestående av per-

soner fra det lokale næringslivet. Det har vært en 

bevisst strategi at næringslivet skulle ha stor innvirk-

ning på omstillingsarbeidet og prioriteringene som 

ble gjort. Politisk ledelse, ved ordfører, har hatt mu-

lighet til å delta i styremøter som observatør. Fyl-

keskommunen og Innovasjon Norge har også vært 

observatører i styremøtene. 

 

Porsanger i vekst – næringsforeninga i Porsanger, 

har hatt en representant i styret til PIU og samarbei-

det med PIU i omstillingsperioden. Næringsfore-

ningen i Porsanger er drevet på frivillig basis og 

gjennomfører aktiviteter sporadisk. PIU var i perio-

den 2013 til 2014 uten daglig leder, og i denne pe-

rioden bisto næringsforeningen bl.a. med å opprett-

holde møteplasser for næringslivet. 

 

Porsanger kommune vedtok våren 2015 at omstil-

lingsorganisasjonen skal fortsette arbeidet som et 

utviklingsselskap. Organisasjonen vil videreføre 

mye av arbeidet som ble påbegynt i omstillingspe-

rioden, men vil ikke ha like mye midler til arbeidet 

som følge av at omstillingsperioden er over og der-

med at kommunen ikke får tildelt særskilte omstil-

lingsmidler. 

 

Nåværende daglig leder har vært i jobben siden 

2014, og kom således inn i arbeidet helt i slutten av 

omstillingperioden. Utviklingsselskapet har hatt 

samme styreleder i hele omstillingsperioden, men 

skiftet styreleder i mai 2015. 

 

 

 

2.3 Samlet ressursforbruk 

Omstillingsarbeidet har vært finansiert gjennom et 

spleiselag bestående av midler fra Forsvarsdepar-

tementet, Kommunal- og regionaldepartementet, 

Finnmark fylkeskommune og Porsanger kommune.  

 
 
 
FIGUR 2.1 
Budsjett for omstillingsarbeidet 

 Fordelt på fire år 

Forsvars- 
departementet  

6 000 000 

Kommunal- og regio-
naldepartementet 

4 000 000 

Finnmark  
fylkeskommune 

8 000 000 

Porsanger kommune 2 600 000 

Totalt 20 600 000 
 

Kilde: Strategisk plan 2009-2012. 
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Et viktig formål med evalueringen er å gi uttrykk for 

om målene med omstillingsarbeidet er nådd. I de 

kommende kapitlene vil vi gi vår vurdering av hvor-

vidt omstillingsprosjektet har nådd målsetningene 

sine, med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk og in-

tervjudata. Vi innleder kapittelet med en gjennom-

gang av hvordan næringslivet i Porsanger faktisk 

ser ut, for å ha en bedre forståelse hvilken kontekst 

næringsutviklingsarbeidet har arbeidet ut fra.   

 

Det er viktig å være oppmerksom på at vurderings-

tidspunktet for måloppnåelse er juni 2015. Dette er 

et halvt år etter at omstillingsperioden var ferdig. For 

 
 
                                                      
1 Referansegruppen tjener som en slags kontrollgruppe i analysene fram-
over, men en svært enkel versjon. Referansegruppen består av kommu-
ner i Finnmark med samme sentralitetskode, som Porsanger. Sentralitets-
kodene er utviklet av Gundersn og Jukvam (NIBR-rapport 2013:1) og angir 
omfang av ulike typer senterfunksjoner i kommunes største tettsted og av-

mange aktiviteter vil det trolig ta flere år før eventu-

elle resultater synes i data. 

 

 

3.1 Næringslivet i Porsanger 

Figur 4.1 viser næringsfordelingen til Porsanger 

kommune sammenliknet med hele landet og sam-

menliknet med en referansegruppe1.  

 

Det er særlig to viktige poeng vi ønsker å illustrere 

med figuren. Den første er å synliggjøre det store 

omfanget av næringer som samlet kan betegnes 

stand til større tettsteder utenfor kommunen. Hensikten med referanse-
gruppen er at vi skal ha et grunnlag for å vurdere utviklingen i Porsanger 
mot. For at referansegruppen skulle fungert som en ordentlig kontroll-
gruppe, måtte vi ha korrigert for langt flere faktorer, men dette evaluerings-
prosjektet er ikke av en slik størrelse at det lar seg gjøre. Særlige kjenne-
tegn ved enkeltkommuner i referansegruppen blir imidlertid kommentert. 

3 Vurdering av måloppnåelse 

 
 
FIGUR 3.1 
Næringsfordeling. Antall sysselsatte. 2013 

 

Kilde:  Statistisk sentralbyrå og DAMVAD 

Note:  Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord 
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personrettet tjenesteyting, inklusive engroshandel, 

helse- og omsorgstjenester, undervisning og serve-

ring. Dette er en type næringsliv hvor utvikling og 

omfang i meget stor grad avhenger av størrelsen på 

lokalbefolkningen. Tilreisende og turister utgjør 

også en del av kundegrunnlaget, men lokalbefolk-

ningen er den viktigste kundegruppen. Disse 

næringenes vekstmuligheter er dermed korrelert 

med befolkningsveksten.  

 

Figuren viser at Porsanger er en kommune som har 

en større andel av denne typen næringer sammen-

liknet med landet for øvrig, men også sammenliknet 

med referansekommunene i Finnmark. Avviket vi 

ser viser seg også i data for sysselsetting som andel 

av befolkningen, hvor Porsanger har en høyere an-

del av sysselsatte i handelsnæringen som andel av 

befolkningen enn hva vi finne i Norge som helhet. 

Den relativt høye sysselsettingsandelen i personret-

tede tjenester kan derfor i all hovedsak tilskrives at 

Porsanger er et handelssenter for et større omland 

enn kommunen. 

 

I et langsiktig perspektiv viser forskning at det er en 

tydelig sammenheng mellom omfang av eksportret-

tede næringer i en region og vekst i samlet syssel-

setting. Årsaken er at eksportrettet næringsliv gir 

grunnlag for tilførsel av inntekter til regionen som el-

lers ikke vil komme. Inntektene avleirer seg regio-

nalt både gjennom avlønning av arbeid og kapital 

(dersom den er regional). Bortfall av slike virksom-

heter vil derfor ha tilsvarende negativ virkning som 

tilførsel av ny slik virksomhet. 

 

Hva som er eksportrettede næringer er ikke opplagt, 

men omfatter i prinsippet alle næringer som produ-

serer varer og tjenester som kan handles over lange 

avstander. Regional «eksport» omfatter derfor ofte 

flere næringer enn eksport ut av landet. Eksempel-

vis begrenser ikke regionale eksportvirksomheter 

seg til industri og primærnæringer. Også et stort sy-

kehus, en havn eller en konsulentvirksomhet som 

betjener et stort omland kan omtales som eksport-

næringer, selv om de ikke eksporterer sine tjenester 

ut av landet. Når slike næringer benytter lokale un-

derleverandører av innsatsvarer og –tjenester øker 

den regionale betydningen.  

 

Alle næringer, som ikke er personrettet eller offent-

lig administrasjon, i figuren, over har potensial for å 

være regional eksport. Overnatting og servering 

(som er personrettet) kan også være eksportnæ-

ring. 

 

Sammenlignet med gruppen av referansekommu-

ner har Porsanger et mindre innslag av spesielt 

fiske- og fiskeforedling (her, lagt inn i gruppen an-

nen råvarebasert produksjon). Til gjengjeld har Por-

sanger et større innslag av transportvirksomheter. 

 

 

3.2 DAMVADs operasjonalisering av målene 

for omstillingsarbeidet i Porsanger 

For å forenkle arbeidet med vurdering av målopp-

nåelse har DAMVAD operasjonalisert og systemati-

sert målene som er omtalt i strategidokumentet og i 

handlingsplaner. 

 

Figur 4.2 illustrerer DAMVADs tolkning og operasjo-

nalisering av målene for omstillingsarbeidet i Por-

sanger. Målene er satt opp i et hierarki; delmålene 

skal på hver sin måte, og uavhengig av hverandre 

bidra til hovedmålet.  Den direkte sammenhengen 

mellom målformuleringene av delmålene som fram-

kommer i strategidokumentet og DAMVADs forslag 

til delmål i målhierarkiet framkommer av tabell 4.3. 
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Arbeidsmålene i målhierarkiet er utviklet med ut-

gangspunkt i en gruppering av de ulike aktivitetene 

PIU har gjennomført i omstillingsperioden, og vår 

forståelse av hva disse hadde til hensikt å bidra til. 

Dette er således også en fortolkning av arbeidet PIU 

har gjennomført i omstillingsperioden. 

 

De to første delmålene er åpenbart at bidrar til ho-

vedmålet. Delmål 3 er kanskje ikke like åpenbart. 

Sammenhengen mellom økt befolkningsgrunnlag 

og økonomisk bærekraftig vekst i næringslivet, er at 

for god del av næringslivet i alle samfunn vil det 

være sterk sammenheng mellom befolkningsnivå 

 
 
FIGUR 3.2 
DAMVADs operasjonalisering av målene til Porsanger i utvikling 
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og næringslivet. Alle servicenæringer og handels-

næringen er avhengig av befolkning. Jo færre folk, 

jo færre bedrifter. Dette er særlig relevant for Por-

sanger i lys av at det en kommune med en stor an-

del handelsnæring. 

 
 
 
TABELL 3.3 
DAMVADs fortolkning av mål i strategiplanen 

Målformulering i 
Strategidokument 

DAMVADs fortolkning 

Flere arbeidsplasser Overordnet. Har delt det i to 
delmål; et som omhandler 
eksisterende virksomheter, og et 
som omhandler nye virksomheter 

Skape bolyst i 
Porsanger 
kommune 

Sammen med målsettingen om 
flere nye innbyggere oppfatter vi at 
målet omhandler å styrke 
befolkningsgrunnlaget, som i gjen er 
særlig relevant for å utvikle den 
delen av næringslivet som hvis 
vekst er en funksjon av befolkning. 

Flere nye 
landsmenn og 
innbyggere til 
kommunen 

Som over. 

Videreutvikling av 
eksisterende 
næringsliv 

Beholdt som delmål, men 
tydliggjort målsettingens relasjon til 
målet om flere arbeidsplasser 

Etablering av nye og 
varige arbeids-
plasser 

Beholdt som delmål. 

Bidra til 
tilrettelegging av 
arealer 

Beholdt som arbeidsmål, siden det 
er et virkemiddel for å nå de mer 
overordnedet målene. 

 

 
 

I de påfølgende kapitlene går vi igjennom vår vur-

dering av måloppnåelse for hovedmål, delmål og ar-

beidsmål 

 

 

3.3 Økonomisk bærekraftig vekst i næringsli-

vet (hovedmål) 

Hovedmålet, slik vi oppfatter omstillingsarbeidet i 

Porsanger, har vært å bidra til økonomisk bærekraf-

tig vekst i næringslivet. Da er det interessant å un-

dersøke hvordan næringslivet i Porsanger har utvik-

let seg i omstillingsperioden. 

 

Flere indikatorer er relevante for å si noe om utvik-

lingen i næringslivet. Den mest nærliggende indika-

toren for å si noe om dette er utviklingen i verdiska-

pingen i næringslivet. Verdiskaping består av både 

lønn og kapitalavkastning og gir dermed informa-

sjon om næringslivets evne til lokal inntektsskaping. 

Jo høyere verdiskaping, jo høyere inntekter tilfaller 

regionen og jo bedre grunnlag er det for både kon-

sum og investeringer i næringsvirksomhet.  

 

Vi har hentet inn data for utviklingen i verdiska-

pingen i regnskapspliktige virksomheter i Porsanger 

og tilsvarende virksomheter i kommunene i referan-

segruppen.  Regnskapspliktige virksomheter omfat-

ter ikke offentlige forvaltning, eller selvstendige næ-

ringsdrivende som det er mange av i spesielt land-

bruket. Regnskapspliktige virksomheter omfatter 

like fullt det meste av næringslivet og gir et menings-

fullt sammenligningsgrunnlag for å forstå utviklingen 

i samlet næringsliv i en kommune eller region. 

 

Sammenligner vi Porsanger med referansegruppen 

ser vi at verdiskapingen i Porsangers næringsliv 

vokste raskere enn sammenligningskommunene i 

begynnelsen av 2000-tallet, men har vokst noe sak-

tere i perioden etter 2009, jf. Figur 0.14 

 

Sammenligningskommunene er imidlertid preget av 

relative store forskjeller og Porsanger ligger gjen-

nomgående midt i gruppen.  

 

Forskjellene mellom sammenligningskommunene 

kan i stor grad forklares med spesielle forhold som 

at spesielt Båtsfjord og Vardø i perioder har hatt en 

sterk ekspansjon i fiskeri og fiskeforedling de siste 

årene. Tana har hatt vekst i flere næringer, ikke 

minst innen transport. 
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Veksten i Porsanger har imidlertid tatt seg opp de 

aller siste årene og er de aller siste årene noe høy-

ere enn sammenligningskommunene. Utviklingen 

kan tolkes som at næringslivet i Porsanger i økende 

grad omstiller seg fra de negative virkningene av 

nedtrapping av forsvarsvirksomheten i Porsanger. 

Det er imidlertid for tidlig å vente særlig utslag i ver-

diskapingen i lokalt næringsliv av innsatsen i omstil-

lingsarbeidet.  

 

 

 

  

 
 
FIGUR 3.4 
Verdiskaping i regnskapspliktige foretak. Utvalgte kommuner1) Indeks. 2003=100 

 

Kilde: DAMVAD 

Note: Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord 
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Data for virksomhetenes resultatgrad tyder også på 

at lønnsomheten i Porsangers regnskapspliktige fo-

retak er relativ god. Lønnsomheten målt som drifts-

resultat som andel av driftsresultat (resultatgrad) er 

gjennomgående mer positiv i Porsanger enn i sam-

menlignbare kommuner, jf. Feil! Fant ikke referan-

sekilden.. 

 

I tillegg kan det være interessant å se om verdiska-

pingsveksten tas ut også i sysselsetting. I henhold 

til tall fra statistisk sentralbyrå, har sysselsettingen i 

Porsanger holdt seg stabil siden 2000. Her vil også 

data fra offentlig sektor og personlig næringsdri-

vende inngå. Samtidig vet vi at befolkningen har blitt 

redusert på samme tidspunkt, hvilket kan bety at 

flere folk pendler inn til Porsanger eller at det er en 

større andel av befolkningen som er i arbeid i dag 

sammenliknet med 2000. 

 

Sysselsetting i Porsanger har jevnt over utviklet seg 

om lag i samme takt som gjennomsnittet av referan-

sekommunene (jf. avsnitt over), jf. figur 3.6. Det er 

imidlertid også her store forskjeller mellom sam-

menligningskommunene, hvor kommuner med rela-

tivt stort innslag av administrasjonssenter har utvik-

let seg best (Kautokeino, Karasjok og Vadsø). De 

øvrige sammenligningskommunene har hatt en sva-

kere sysselsettingsutvikling enn Porsanger. I Por-

sanger har sysselsettingen vært spesielt negativ in-

nenfor offentlig sektor (inkludert forsvaret). 

 

 
 
FIGUR 3.5 
Gjennomsnittlig resultatgrad. 1) Porsanger og utvalgte samarbeidskommuner. Prosent. 2003-2013 

 

Kilde: DAMVAD 

Note: Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord 

1) For regnskapspliktige virksomheter, Driftsresultat/Sum driftsinntekter 

 



 
 

 EVALUERING AV OMSTILLINGSPROSJEKTET I PORSANGER | DAMVAD.COM 17 

Vi finner ikke igjen den mulige gryende veksten de 

siste par årene som vi så i data for verdiskaping i 

regnskapspliktige foretak. Det tyder på at det er kre-

vende og vil ta tid før vekst i næringslivet motvirker 

negativ utvikling i offentlig sektor.  

 

Indikatorene vi har funnet fram til, viser oppsummert 

at næringslivet i Porsanger utvikler seg i positiv ret-

ning. Samtidig er endringer små mellom årene før 

og etter at omstillingsprosjektet kom i stand. Vi har 

ikke grunnlag for å si at det er PIU som er årsaken 

til denne svakt positive utviklingen, men det er uan-

sett bra for kommunen at dette er utviklingen. 

 

 

  

 
 
FIGUR 3.6 
Sysselsetting. Utvikling i utvalgte kommuner1) Indeks. 2003=100 

 

Kilde: SSB, bearbeidet av DAMVAD 

Note:  1) Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord 
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3.4 Økt sysselsetting i eksisterende nærings-

liv (delmål 1) 

Det første delmålet handler om det etablerte næ-

ringslivet. Delmålet er formulert som «økt sysselset-

ting i eksisterende næringsliv». Det etablerte næ-

ringslivet skal forstås som det næringslivet som ek-

sisterte i Porsanger før omstillingsprosjektet kom i 

gang (2009). Økt sysselsetting i det eksisterende 

næringslivet vil gi økt verdiskaping i kommunen (gitt 

at ikke samtidig produktiviteten går mye ned, men 

den naturlige utviklingen er at produktiviteten stadig 

er økende bl.a. på grunn av nye teknologiske hjel-

pemidler.) 

 

Også her er det flere indikatorer som kan bidra til å 

belyse utviklingen, men vi mener at den beste indi-

katoren som vi har data på, er utviklingen i antall 

ansatte som er i de næringene hvor enkeltvirksom-

heter har fått støtte fra PIU i omstillingsperioden.  

 

Vi finner det samme mønsteret i utviklingen i an-

satte i de næringene PIU har vært inne i, som i ut-

viklingen i hele næringslivet. Utviklingen i Porsanger 

har vært noe mer positiv enn gjennomsnittet av 

sammenligningskommuner. Veksttakten sank ut-

over 2000-tallet, men har tatt seg opp de aller siste 

årene. 

 

 
 
FIGUR 3.7 
Ansatte i næringer hvor virksomheter er støtte av PIU. Sammenlignet med tilsvarende næringer i utvalgte 
kommuner1) Indeks. 2003=100 

 

Kilde: SSB, bearbeidet av DAMVAD 

Note:  1) Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord 
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3.5  Flere nye økonomisk bærekraftige virk-

somheter (delmål 2) 

Det andre delmålet omhandler nyetableringer. Må-

let er formulert som «flere nye økonomisk bærekraf-

tige virksomheter». I denne sammenhengen er det 

viktig å minne om at det kan ta ganske lang tid fra 

en bedrift er etablert til den er økonomisk bærekraf-

tig. Mange nyetablerte bedrifter opplever et par tre 

år med negativt resultat før de begynner å tjene 

penger. Vi foreslår derfor å i utgangspunktet under-

søke antallet nyetableringer i perioden. 

 

Figur 3.8 viser antallet nyetableringer i Porsanger 

kommune per innbygger, sammenholdt med andre 

kommuner det er nærliggende å sammenlikne seg 

med. Etableringsgraden i Porsanger har i hele pe-

rioden ligget noe høyere enn i referansekommu-

nene. Men i 2012 økte nyetableringsgraden vesent-

lig. Også i 2014 var nyetableringen klart høyere enn 

tidligere. 

 

Det synes dermed som det er en oppsving etter 

etableringen av PIU. Nyetableringene synes også å 

bli mer og mer lønnsomme. I vedlegg har vi lagt ved 

figur som viser dette. 

 

 

  

 
 
FIGUR 3.8 
Nyetableringer per innbygger. Antall nyetablerte foretak. Utvalgte kommuner. 2001-2014. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Note: Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord  
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3.6 Styrket befolkningsgrunnlag (delmål 3) 

Det tredje delmålet omhandler befolkningsutvikling 

og er formulert som «styrket befolkningsgrunnlag». 

Indikatoren for å vurdere måloppnåelse her er be-

folkningsveksten sammenliknet med referansekom-

munene. 

 

Som det framkommer av Figur 3.9, har ikke Por-

sanger lykkes i å få en økt befolkningsvekst. Innbyg-

gerantallet har sunket jevnt og trutt siden 2000. 

Sammenliknet med referansekommunene er be-

folkningsnedgangen kraftigere i Porsanger. 

 

Det er imidlertid viktig å minne om at vi ikke kjenner 

den kontrafaktiske situasjonen og hva som ville 

skjedd uten omstillingsmidler og Porsanger i Utvik-

ling. Det kan tenkes at befolkningsnedgangen ville 

vært enda kraftigere i en slik situasjon. 

 

 

  

 
 
FIGUR 3.9 
Befolkningsvekst. 2000-2015. 

 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Note: Sammenlikningskommunene er Vardø, Vadsø, Kautokeino, Nordkapp, Karasjok, Lebesby, Tana og Båtsfjord  
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3.7 Måloppnåelse arbeidsmål 

I løpet av omstillingsperioden har Porsanger i Utvik-

ling hatt planer om en ulike aktiviteter og tiltak, gjen-

nomført en rekke aktiviteter og tiltak, og gått bort fra 

en del aktiviteter og tiltak. Det har ikke vært mulig 

innenfor prosjektets tids- og økonomiske ramme å 

gjennomgå og vurdere alle tiltak som har vært gjen-

nomført eller beslutninger som ligger til å grunn for 

å likevel ikke gjennomføre alle opprinnelige planer.  

 

På bakgrunn av handlingsplanene, intervjuer med 

kommuneadministrasjonen, Porsanger i Utvikling 

og representanter fra næringslivet har vi heller for-

søkt å identifisere de viktigste tiltakene som har 

vært forsøkt gjennomført eller gjennomført, og sys-

tematisert dem i ulike arbeidsmål.  

 

Tiltakene PIU har jobbet med i omstillingsperioden 

kan summeres opp i følgende arbeidsmål: 

 

 Økt kapitaltilgang (for eldre og nye virksomhe-

ter) 

 Bedre tilrettelagte arealer og infrastruktur (for 

eldre og nye virksomheter) 

 Økt kompetanse (for eldre og nye virksomheter) 

 Flere nettverk (for eksisterende næringsliv) 

 Økt kjennskap til næringslivet i Porsanger 

 Økt kjennskap til Porsanger som etablerings-

sted for nye virksomheter 

 Økt bolyst 

 Økt kjennskap til Porsanger som bosted 

 

Vi har også gjort en vurdering av måloppnåelse in-

nen de ulike arbeidsmålene. Vi har tilgang på sta-

tistikk for å vurdere måloppnåelse på det første ar-

beidsmålet, mens de øvrige vurderes på bakgrunn 

av intervjudata. 

 

En oppsummering av tiltakene og vår vurdering av 

dem framgår av tabell 4.6. Grønn pil pekende opp-

over indikerer at her har PIU fått til en god del, Gul 

pil bortover indikerer at det pågår arbeid, og vi ikke 

kjenner resultatene ennå, mens rød pil nedover in-

dikerer at PIU har forsøkt men ikke lyktes. 

 

Det er viktig å understreke at rød pil nedover ikke 

betyr at dette er noe PIU ikke burde ha prioritert å 

jobbe med. Selv om PIU ikke har lyktes med alle 

aktivitetene de har igangsatt, så er ikke det ensbe-

tydende med at prioriteringene har vært feil. PIU 

kan gjøre mye tilretteleggingsarbeid og fasiliterings-

arbeid, men hvis ikke næringslivet involverer seg el-

ler ser interessen av arbeidet, er det ikke mulig å få 

resultater ut av arbeidet.  

 

Det er også viktig å påpeke at tiltakene er av ulike 

karakter. Noen tiltak kan beskrives som typiske 

driftsoppgaver som et omstillingsselskap, eller næ-

ringsutviklingsaktør skal/bør ha, mens andre oppga-

ver er utviklingsorienterte og mer tidsbegrenset. Ek-

sempler på driftsoppgaver er å gi råd og veiledning 

til bedrifter som ber om hjelp. Utviklingsoppgaver 

kan være avgrensede utredninger og analyser, for 

å få økt kunnskap om et mulighetsområde. Typen 

aktivitet påvirker også hvordan resultater vurderes. 

Det er således mer naturlig med grønne, positive pi-

ler på driftsoppgaver, siden resultatet kun avhenger 

av at PIU gjør arbeidet de er satt til å gjøre.  

 

I de påfølgende avsnittene kommenterer vi kort de 

ulike arbeidsmålene de viktigste aktivitetene som 

har vært gjennomført i perioden. Hovedbudskapet 

er for øvrig at Porsanger i Utvikling langt på vei har 

nådd målene sine som ble satt for omstillingspro-

sjektet.  
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TABELL 3.10 
DAMVADs oppsummering av måloppnåelse innen ulik arbeidsmål. 

Arbeidsmål Særlige viktige tiltak Resultater 
Tilrettelegge areal og  
infrastruktur 
 
 
 
 

Northcape Turnaround Port 
(Snuhavnprosjektet)  
Direkterute Lakselv-Oslo 

 
Nye IFU 

 

Økt kompetanse 
 
 
 

Veiledning av gründere 
 

Kompetansekurs og andre kompetansehe-
vingstiltak for eksisterende bedrifter (rei-
seliv og landbruk særlig) 

 

Ungt Entreprenørskap 
 

Flere nettverk 
 
 
 
 

Frokostmøter for næringslivet 
 

Koble arrangementsarrangører 
 

Koble reiselivsaktører 
 

Økt kjennskap til nærings-
livet i Porsanger  
 
 

Støtte til markedsføring av handelsnæ-
ringen  

Støtte til markedsføring av Porsanger som 
reisemål og drift av turistinformasjon  

Økonomisk støtte til festivaler og messer 
 

Økt kjennskap til Por-
sanger som etablerings-
sted for bedrifter 

Ressurs og kompetansesenter for Sikker-
het og beredskap I Nordområdene  

DPS 
 

Økt kjennskap til Por-
sanger som bosted 

Økonomisk støtte til Iporsanger 
 

Økt bolyst og trivsel for lo-
kalbefolkningen 

Porsanger kultursenter 
 

 

Kilde: DAMVAD 

Note: Tabellen er laget på bakgrunn av gjennomgang av strategiplaner og handlingsplaner, samt intervjudata. 
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3.7.1 Økt kapitaltilgang 

Gjennom det kommunale næringsfondet har PIU 

gitt støtte til flere næringsutviklingsprosjekter, Til-

skuddene representerer naturligvis en ekstra kapi-

taltilførsel til prosjekter i Porsangers næringsliv. Et 

spørsmål kunne være at disse midlene kom til er-

statning for lignende støte fra Innovasjon Norge. 

Data fra Innovasjon Norges prosjektdatabase tyder 

ikke på det.   

 

Figur 3.11 viser omfang av tilskudd fra henholdsvis 

PIU og Innovasjon Norge. Tilskuddene er også for-

delt på hvilke type prosjekter som støttes. Denne 

fordelingen er ikke så viktig i denne sammenheng, 

men vi legger merke til at omfanget av Innovasjon 

Norges tilskudd til Porsanger ikke er redusert i gjen-

nomsnitt, heller tvert imot. Den økning vi kan se kan 

henge sammen med at tilskuddene fra PIU faktisk 

medvirker til at virksomhetene utvikler prosjekter 

som gjør dem bedre i stand til å tilfredsstille Innova-

sjon Norges krav til prosjektstøtte.  

 

3.7.2 Tilrettelegge areal og infrastruktur 

Porsanger i Utvikling har gjennomført en rekke ut-

viklingsprosjekter som skal bidra til bedre areal- og 

infrastruktur for næringslivet. Snuhavnprosjektet 

har antakelig vært det aller viktigste. Dette dreier 

seg om et arbeid for å etablere en snuhavn for crui-

seturister i Porsanger. Turistene vil fraktes til og fra 

cruisehavnen fra Banak flyplass i Lakselv, noe som 

dermed gir et potensial for vekst både for transport-

næringen og reiselivsnæringen. PIU har primært bi-

 
 
FIGUR 3.11 
Tilskudd fra PIU og Innovasjon Norge til virksomheter I Porsanger.  Faste 2014-priser. 1 000 kroner. 2010-
2014. Fordelt på aktiviteter som er støttet 

 

Kilde: PIU, Innovasjon Norge. Bearbeidet av DAMVAD 
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dratt i oppstartsfasen av prosjektet, med analyse-

grunnlag. Senere har prosjektet blitt etablert som et 

eget AS. Den 6. juni 2015 kom det første cruiseski-

pet til Lakselv. 

 

PIU og Porsanger kommune ønsket i utgangspunk-

tet å få etablert en helårlig direkterute Lakselv-Oslo, 

men justerte ambisjonene underveis i omstillingspe-

rioden. I høysesongen, sommerhalvåret, flyr imid-

lertid Norwegian direkte mellom Lakselv og Oslo, og 

PIU vurderer at de langt på vei har lykkes med ar-

beidet de igangsatte for å få dette til.  

 

Det tredje store utviklingsprosjektet på areal- og 

infrastruktursiden er støtte til utviklingsprosjekt i regi 

av Indre Finnmark Utviklingsselskap. IFU har arbei-

det med ulike tilnærminger for å en mer robust næ-

ringsutvikling i Indre Finnmark, og i dag pågår ar-

beid for å etablere en næringshage med distribuerte 

kontorer i et utvalg kommuner i Finnmark. Arbeidet 

pågår, og hva som vil bli PIUs rolle her er uavklart. 

 

3.7.3 Økt kompetanse 

PIU har støttet ulike utviklingsprosjekter med tanke 

på å heve kompetansen til det etablerte næringsli-

vet, særlig innen reiseliv og landbruk, som tidlig ble 

utpekt som satsingsområder. Som del av dette ar-

beidet har PIU også finansiert ulike mulighetsstu-

dier.   

 

I tillegg har PIU fungert som et veiledningskontor for 

personer som vurderer å etablere en ny bedrift. PIU 

er i så måte førstelinjetjenesten for nyetableringer. 

Denne siste rollen har vært trukket fram som særlig 

viktig. I arbeidet med å stimulere til etablering av nye 

virksomheter, er det behov for rådgivning og avkla-

ringer. Det er ikke gitt at alle gode ideer er levedyk-

tige som forretninger. Innovasjon Norge har ikke 

nødvendigvis ressurser til å ivareta alle henvendel-

ser, og har sett det som en fordel at PIU kunne fung-

ere som en førstelinjetjeneste. 

 

3.7.4 Flere nettverk 

PIU arrangerer månedlige frokostseminarer for næ-

ringslivet. Dette har utviklet seg til å bli en viktig mø-

teplass for næringene i kommunen. Tema på fro-

kostmøtene varierer, litt avhengig av hva næringsli-

vet selv ønsker. Frokostmøtene er også en god an-

ledning for PIU å jevnlig møte representanter fra det 

lokale næringslivet. PIU er opptatt av at arbeidet de 

gjør skal være til nytte for dem. 

 

PIU har forsøkt ulike prosjekter for å koble reiselivs-

aktører med hverandre, og for å koble arrange-

mentsansvarlige med hverandre. Hensikten med å 

koble reiselivsaktører sammen er å bidra til bedre 

pakking av reiselivsprodukter og på den måten bi-

dra til at Porsanger øker sin attraktivitet som reise-

mål. Hensikten med kobling av arrangementsan-

svarlige, var å kunne dra nytte av stordriftsfordeler.  

 

Det kommer allerede en god del turister som følge 

av fiskemulighetene rundt Lakselv, og mange turis-

ter må igjennom Porsanger på vei til Nordkapp. Rei-

selivsnæringen har imidlertid antakelig ikke klart å 

hente ut potensialet av disse turistene ennå. Utford-

ringer med å få overnatting, restaurant og opplevel-

sesvirksomheter til å samarbeide om fellesproduk-

ter er en klassisk problemstilling i reiselivsbransjen. 

Bedriftene i Porsanger deltok på et forprosjekt (som 

også ble finansiert av Innovasjon Norge), men de 

var ikke interessert i et hovedprosjekt bl.a. på bak-

grunn av egenfinansieringsandel. 

 

Det har etter hvert blitt mange ulike arrangementer 

og messer som arrangeres i Porsanger, med hver 

sine arrangementsansvarlige, og tilhørende utstyr. 

PIU forsøkte å stimulere til et tettere samarbeid mel-

lom disse, for å dra nytte av stordriftsfordeler. Heller 

ikke disse virksomhetene var interessert i noe nær-

mere samarbeid.  
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3.7.5 Økt kjennskap til næringslivet i Por-

sanger 

PIU har bidratt med økonomisk støtte til markedsfø-

ring av næringslivet i kommunen, særlig reiselivs-

næringen, handelsnæringen og kulturnæringen – 

forstått som de ulike arrangementene og messene 

som holdes i kommunen. Flere messer og arrange-

menter er av interesse for folk i nabokommuner og 

nabofylket, og bør derfor markedsføres slik at flere 

bli oppmerksomme på mulighetene. 

 

Porsanger i Utvikling har også prioritert midler for at 

musikkfestivalen Midnattsrocken ikke skulle nedleg-

ges. Midnattsrocken hadde to år med positivt resul-

tat, før de gikk i minus tredje året. Å drive musikk-

festivaler er et risikofylt prosjekt, fordi inntektene er 

så avhengig av antallet solgte billetter, og antallet 

solgte billetter er i stor grad avhengig av været. Mid-

nattsrocken er imidlertid en viktig festival, som i ut-

gangspunktet tiltrekker seg folk fra hele Finnmark, 

og dette danner noe av grunnlaget for å prioritere 

støtte til festivalen. Festivalen eksisterer fortsatt per 

2015. 

 

3.7.6 Økt kjennskap til Porsanger som etable-

ringssted for bedrifter 

PIU har bidratt i arbeidet med å få etablert Ressurs 

og Kompetansesenter for Sikkerhet og Beredskap i 

Nordområdene i Porsanger kommune. Prosjektet 

har også fått statlig støtte i utredningsfasen. Det på-

går fortsatt en prosess hos statlige myndigheter for 

å bestemme etableringssted.  

 

I løpet av omstillingsperioden ble det klart at døgn-

enheten innenfor psykisk helsevern skal legges ned 

fra 2016, med åtte faste stillinger. PIU har således 

arbeidet med å endre beslutningen, men vedtaket 

står fortsatt fast.  

 

3.7.7 Økt kjennskap til Porsanger som bosted 

Som nevnt innledningsvis har ikke PIU prioritert 

mange tiltak som kan omtales som stedsutvikling, 

men ett tiltak er støtte til etablering og drift av et ma-

gasin som heter iPorsanger. Dette gis ut 3-4 ganger 

i året, gjerne i tilknytning til arrangementer som på-

går, og fungerer således som markedsføring av 

Porsanger kommune som et sted der det foregår 

mye spennende. Magasinet finansieres også gjen-

nom annonseinntekter som lokale bedrifter kjøper. 

På sikt er tanken at magasinet kun skal leve på an-

nonseinntekter men per i dag er de avhengige av 

støtte fra PIU. 

 

3.7.8 Økt trivsel for lokalbefolkningen 

Flere av tiltakene som PIU har gjennomført har be-

tydning for lokalbefolkningen også. Imidlertid, når 

det gjelder tiltak som har trivsel for lokalbefolk-

ningen som hovedformål, har ikke PIU prioritert 

dette arbeidet i noen særlig grad. Det siste året har 

PIU imidlertid støttet et prosjekt som skal bidra til å 

etablere et kultursenter i kommunen. Innen omstil-

lingsperiodens utløp er dette prosjektet fortsatt på-

gående. 
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Omstillingsarbeidet i Porsanger har vært organisert 

gjennom et KF, med styrerepresentanter fra næ-

ringslivet, for å sikre forankring av arbeidet. PIU har 

gjennomført et eget prosjekt for å utrede framtidig 

organisering og framtidige oppgaver. Blant annet på 

bakgrunn av denne utredningen, har kommunesty-

ret besluttet å videreføre PIU som utviklingsselskap. 

 

Omstillingsarbeidet i Porsanger har vært organisert 

gjennom et KF, med styrerepresentanter fra næ-

ringslivet. Tanken var at denne formen for organise-

ring skulle sikre at næringslivet var sterkt koblet på 

omstillingsarbeidet som foregikk. Å ha omstillings-

arbeidet organisert i et KF skulle dessuten sikre at 

omstillingsorganisasjonen fikk noen flere frihetsgra-

der i utviklingsarbeidet enn man kanskje ville hatt 

dersom arbeidet skulle inngå i ordinær kommunal 

drift. 

 

Etter at omstillingsarbeidet var ferdig høsten 2014, 

ble det igangsatt et arbeid for å vurdere organisa-

sjons framtid, herunder oppgaver og organisasjons-

form. Kreativ Industri har vært prosjektleder for 

dette arbeidet. Av prosjektrapporten, som i hoved-

sak er basert på kvalitative intervjuer, framkommer 

det ulike synspunkter på organisasjonsformen og 

hvordan organisasjonen eventuelt bør videreføres. 

Det er imidlertid overordnet enighet om at mye av 

arbeidet som er igangsatt, vil gi resultater i tiden 

som kommer, og at det derfor er viktig å videreføre 

det arbeidet som så langt er lagt ned.  

 

I prosjektet som Kreativ Industri gjennomførte, er 

også sluttevalueringer fra andre omstillingsprosjek-

ter gjennomgått og Innovasjon Norge ble intervjuet 

for å undersøke erfaringer med overgangen mellom 

omstilling og utvikling. Det er en klassisk utfordring 

for omstillingsprosjekter at det er vanskelig å lykkes 
 
 
                                                      
2 http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/Sluttevaluering/?id=383 

med videreføring av arbeidet.2 Det overordnede inn-

trykket er at omstillingsarbeidet ofte tar slutt så å si 

samtidig med at overgangsmidlene tar slutt. Dette 

henger sammen med stram kommuneøkonomi og 

få kommuner har mulighet, eller ønsker å prioritere, 

finansiering av videre drift. Enkelte kommuner klarer 

å beholde nye av den oppbygde kompetansen in-

ternt i kommunen (eks. ved å ha en næringssjef), 

men ofte forsvinner også denne kompetansen når 

omstillingsorganisasjonen legges ned.  

 

Prosjektet drøfter ulike oppgaver og organisasjons-

former som et framtidig utviklingsselskap bør ha. En 

strategi som diskuteres i prosjektet, er at driften av 

organisasjonen kan delfinansieres av prosjektmid-

ler fra andre aktører, i tillegg til en grunnbevilgning 

som kommunen står for.  

 

Utfordringen her er at mye ressurser kan gå til å 

identifisere muligheter, definere prosjekter og rap-

portere på måloppnåelse, fremfor å gjøre det konk-

rete utviklingsarbeidet. Kreativ Industri anbefaler at 

om prosjektmidler skal inngå i den framtidige finan-

sieringsmodellen, bør man satse mot få, men større 

prosjekter av høy kvalitet og stort potensial, og som 

kvalifiseres gjennom nasjonale virkemiddelord-

ninger.  

 

Bl.a. på bakgrunn av anbefalinger i rapporten har 

kommunestyret vedtatt å videreføre omstillingsor-

ganisasjonen som et utviklingsselskap i et KF.  

 

 

 

 

4 Fra omstilling til utvikling 

http://www.regionalomstilling.no/no/Verktoy/Sluttevaluering/?id=383
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DAMVADs analyse av omstillingsprosjektet i Por-

sanger indikerer at PIU har gjort mye riktig i omstil-

lingsperioden. Omstillingsselskapet oppfattes som 

svært framoverlent og ambisiøst. De har grepet fatt 

i muligheter som har dukket opp, samtidig som de 

har jobbet systematisk og iherdig for å støtte det ek-

sisterende næringslivet i kommunen, og støtte opp 

under nye initiativ.  

 

Det er særlig tre læringspunkter vi mener er sentrale 

å trekke fram fra omstillingsprosjektet som har vært 

gjennomført i Porsanger. 

1. Viktigheten av å være fleksibel 

2. Viktigheten av forankring i næringslivet 

3. Bevissthet om at omstilling tar tid 

 

 

5.1 Omstillingsarbeid krever fleksibilitet 

Når en kommune får omstillingsstatus, får kommu-

nen en god del midler som skal brukes på den mest 

mulige fornuftige måten, samtidig som at kommu-

nen står overfor en ny og ukjent situasjon. Hvilke 

grep man som kommune bør ta, for å snu en uheldig 

utvikling til en positiv, kan være vanskelig å identifi-

sere, og dermed kan det også være vanskelig å lage 

gode planer for utviklingsarbeidet. 

 

Porsanger kommune har løst utfordringene med 

usikkerhet med å innledningsvis i omstillingspro-

sjektet invitere til en bred prosess, i tillegg til at de 

kontinuerlig i omstillingsperioden har finansiert ulike 

typer utredninger, analyser og mulighetsstudier. De 

ulike utredningene og analysene bidrar med kunn-

skap som omstillingsorganisasjonen kan legge til 

grunn for å vurdere videreføring eller endring av ek-

sisterende planer. 

 

Mange ulike situasjoner kan oppstå i en omstillings-

periode, og omstillingsorganisasjonen må evne å 

snu seg raskt og gripe muligheter som dukker opp. 

Omstillingsprosjektet i Porsanger har løst denne ut-

fordringen ved for det første å etablere omstillings-

organisasjonen som et KF – dette gir noen frihets-

grader og gjør at organisasjonen kan nå beslut-

ninger raskere enn om arbeidet hadde vært helt in-

tegrert i kommunal forvaltning. I tillegg har de an-

satte i omstillingsorganisasjonen vist seg dyktige og 

aktive i å ta tak i mulighetene, eksempelvis med å 

svare på forespørselen om snuhavn i Porsanger, og 

jobbe aktivt for å etablere Ressurs og Kompetanse-

senter for sikkerhet og beredskap i Nordområdene. 

Omstillingsorganisasjonen hadde ingen/har ingen 

garanti for at arbeidet vil bidra til konkrete resultater, 

men når man er i en omstillingssituasjon vil det være 

svært uheldig om man ikke prøver å gripe mulighe-

tene som byr seg. 

 

  

5.2 Omstilling krever forankring og vilje 

Selv om omstillingsprosjektet har hatt som mål å bi-

dra til utvikling av næringslivet, er dette et arbeid 

som ikke omstillingsorganisasjonen kan gjøre på 

egenhånd. Hvis ikke næringslivet selv ser nytten, og 

tar ansvar for egen utvikling, vil sannsynligvis ikke 

omstillingsprosjektet gi noen langvarige resultater. 

 

Porsanger kommune har forsøkt å forankre arbeidet 

kontinuerlig i det lokale næringslivet. Det ene viktige 

grepet har vært å ha et styre bestående av repre-

sentanter fra næringslivet. På denne måten fikk næ-

ringslivet førstehåndsmulighet til å påvirke omstil-

lingsarbeidet og prioriteringene som gjøres. Et an-

net viktig grep var å etablere møteplasser for næ-

ringslivet – månedlige frokostmøter der også PIU 

naturligvis var representert, i kraft av å være ar-

rangør. Innholdet i møtene ble tilpasset behovet fra 

næringslivet, men arenaen ble også benyttet til å 

fortelle om øvrig arbeid og utviklingsprosjekter som 

foregikk i regi av PIU. Et tredje viktig grep var å ha 

mer eller mindre åpen dør for næringslivsaktører, 

5 Læring for andre omstillingsprosesser 
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enten det var eksisterende virksomheter eller per-

soner som vurderte å starte berift. 

 

Selv om PIU har jobbet aktivt med ulike utviklings-

prosjekter for næringslivet, har det imidlertid vært 

prosjekter som har strandet på grunn av manglende 

ønske og vilje fra næringslivet selv. Et eksempel på 

dette er reiselivsaktørene som ikke (ennå) ser nyt-

ten av samarbeid. Dette illustrerer hovedpoenget, 

nemlig at næringslivet må oppfatte og være enige i 

at samarbeid er viktig, for at samarbeid skal skje. 

PIU kan mobilisere og tilrettelegge, men viljen må 

komme fra næringslivet selv.  

 

Med snuhavn på plass, kan man håpe på ringvirk-

ninger for reiselivsnæringen, som kanskje kan gi 

nytt liv til samarbeidsprosjekter, hvilket leder oss 

over til det siste sentrale læringspunktet, som er at 

omstillingsarbeid tar tid, og man kan ikke forvente 

all verdens resultater umiddelbart. 

 

 

5.3 Omstillingsarbeid tar tid 

Erfaringer fra andre omstillingsprosjekter er at det 

er svært vanskelig å videreføre omstillingsarbeidet 

som utviklingsarbeid etter at omstillingsperioden er 

over.  Dette henger sammen med stram kommune-

økonomi og få kommuner har mulighet, eller ønsker 

å prioritere, finansiering av videre drift. Enkelte kom-

muner klarer å beholde nye av den oppbygde kom-

petansen internt i kommunen (eks. ved å ha en næ-

ringssjef), men ofte forsvinner også denne kompe-

tansen når omstillingsorganisasjonen legges ned.  

 

Porsanger kommune har vedtatt å videreføre arbei-

det som PIU har igangsatt i omstillingsperioden, 

bl.a. basert på et prosjekt der de også undersøkte 

hva som hadde skjedd i andre omstillingskommu-

ner. PIU vil få mindre midler å rutte med, men kom-

munen vil bidra med en grunnfinansiering, og så må 

PIU selv skaffe prosjektmidler.  

 

Med utgangspunkt i at omstillingsarbeid er en tid-

krevende prosess, der resultatene kanskje ikke 

merkes før om 10-15 år, er vi av den oppfatning at 

Porsanger gjør lurt i å videreføre arbeidet. Det er 

imidlertid for tidlig å si, og ikke en del av prosjektet 

å vurdere hvorvidt arbeidet lykkes framover, men 

kommunen har tatt aktivt standpunkt i at dette er 

noe de ønsker å satse videre på. For øvrig er det 

svært positivt at omstillingsorganisasjonen i denne 

prosessen har forsøkt å dra lærdom ut av andre om-

stillingsprosesser. 
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