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1.0 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  
Årdal kommune har hatt omstillingsstatus i perioden 2004 – 2007 og nytter 2008 til sluttføring av 
omstillingsarbeidet og videreføring av det ordinære næringsutviklingsarbeidet.  
 
Bakgrunnen for omstillingsstatus var at Hydro har tatt en forretningsmessig avgjørelse om ikke å 
modernisere Søderberg anlegget samt å effektivisere resten av produksjonsanlegget i Årdal, med den 
konsekvens at om lag 500 industriarbeidsplasser vil forsvinne i løpet av de nærmeste par år. I tillegg til 
bortfall av om lag 500 arbeidsplasser på Hydro kan det og komme betydelige negative ringverkninger 
i Årdalssamfunnet, dels i form av mindre underleveranser til Hydro fra lokale leverandører og dels i 
form av lavere konsum. Særlig ille blir det dersom folk begynner å flytte. 
 
Omstillingsarbeidet er samordnet og koordinert gjennom selskapene Årdal Framtid AS og Årdal 
Utvikling. I forbindelse med avslutning av omstillingsperioden ønskes en sluttrapport av 
omstillingsarbeidet.  

1.2 Hensikt 
Sluttrapporten skal danne bakgrunn for et etterfølgende erfaringsseminar med deltakere fra KRD, 
NHD, Innovasjon Norge, fylkeskommune, fagforeninger, NHO, LO og lokale aktører. 
Erfaringsseminaret planlegges gjennomført høsten 2008. 
Prosjektet skal gjennomføres med utstrakt bruk av allerede eksisterende informasjon. Det skal legges 
spesiell vekt på å få frem suksesskriteria for omstillingsprosessen. Det er her viktig at den enkelte 
sentrale aktør får komme med sin vurdering. I rapporten skal omtales mellom annet: 

- Hvem/hvilke aktører var særlig viktige i etableringen 
- Rolleavklaringer mellom politikere, administrasjon, industrien og 

omstillingsorganisasjonen(e) 
- Rammebetingelser for vellykket gjennomføring 
- Fallgruver og hvordan unngå disse 

Rapporten skal også ha et eget avsnitt omkring hva som skjedde etter omstillingen. Hva har en lært, 
hvilke erfaringer har en trukket og hva har skjedd.  

1.3 Gjennomføring 
Rapporten er utarbeidet på grunnlag av de planer, rapporter og undersøkelser som er gjort fra 2000 og 
til i dag. I den grad det har vært behov for ytterligere avklaringer er internett og telefoniske 
henvendelser benyttet. De viktigste dokumenter er listet opp i vedlegg. Det er lagt vekt på å få frem en 
kort og konkret rapport. Mange forhold er detaljert beskrevet i de forskjellige rapporter som er listet i 
vedlegg. 

2.0 SAMMENDRAG 
Årdal kommune har gjennomført en vellykket omstilling og nådd sine mål for omstillingen. Det er 
prognostisert en positiv utvikling frem mot 2012 hvoretter så vel befolkning som sysselsetting får en 
negativ utvikling.  
 
Årdalsamfunnet har gjennomgått en tøff omstilling og fremstår i dag som et mer åpent samfunn med 
flere ”hjørnesteinsbedrifter” og et lokalt næringsliv som har fått ny kompetanse og struktur.  
 
Befolkningen er mer optimistisk og ser at omstilling og nyskapning lykkes.  
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Strategien har vært klar hele tiden: Årdal skal satse på virksomhet som utnytter 
konkurransefortrinnene til Årdal. Det har vært et mål å få inn nye større industrielle virksomheter. 
Dette har medført at akkvisisjon/etablering av ny virksomhet har vært en dominerende faktor.  
 
Kommunen har lyktes med akkvisisjon fordi: 

- Det er skaffet kapital i størrelsesorden 20% av totalt investeringsbehov 
- Valg av virksomheter har vært underlagt profesjonell kvalitetssikring fra Hydro og Innovasjon 

Norge. 
- Hydro har bidratt til praktisk tilrettelegging/infrastruktur 
- Omstillingsorganisasjon har vært proaktiv med klar oppbakking fra kommunens politiske 

ledelse. 
 
Utviklingen av det lokale næringsliv har vært viktig og man har lyktes fordi 

- Gjennom SMB-prosjektet ble den enkelte virksomhetsledelse utfordret og fikk anledning til å 
tenke gjennom egen strategi og utviklingsmuligheter 

- Gjennom etablering av samarbeidsfora som Teknisk Forum fikk aktuelle virksomheter 
anledning til å drøfte felles opplegg rettet mot nasjonale/internasjonale markeder 

- Gjennom Årdal Utvikling, Innovasjon Norge og endringsagenter fikk virksomhetene 
assistanse og tilskudd til å gjennomføre egne prosjekt 

- Det har vært satset på kompetanse- og nettverksbygging. 
 
Utfordringen for Årdal er skiftet fra å skaffe arbeidsplasser til å skaffe arbeidstakere. Dette er en 
utfordring som vil kreve stor innsats i tiden fremover.  

3.0 OMSTILLINGSPROSESSEN 

3.1 Forberedelser 2000 - 2003 
I mai 2000 gjennomførte SFT revisjon av utslippstillatelsene for norsk aluminiumsindustri og innførte 
nye retningslinjer. De nye lovene skulle gjelde fra 1. januar 2007 og medførte blant annet at Søderberg 
teknologien ikke kunne anvendes. For Årdal gjaldt dette en elektrolysehall. Norsk Hydro visste da at 
man enten måtte avslutte produksjonen eller modernisere de steder hvor en nyttet 
Søderbergteknologien. Vurderingen omkring dette ble i utgangspunktet overlatt det enkelte verk. I 
Årdal kom man fram til at man kunne innfri lønnsomhetskravene til Hydro gjennom modernisering.  
 
Høsten 2001avslo Miljøverndepartementet en utsettelse av utfasing ut 2010. Det var dermed klart at 1. 
januar 2007 var endelig ”deadline”. 
  
Norsk Hydro 
Hydroledelsen engasjerte i februar 2003 Asplan Viak AS til å gjennomføre en sosio-økonomisk 
analyse over konsekvensene ved utfasing av Søderberg. Her ville de ha belyst konsekvensene ved en 
rask utfasing (2003-2004), planlagt utfasing (utgangen av 2006) og med/uten modernisering. 
Rapporten forelå i juni 2003 og fastslo at alle alternativ krever omstilling. Forutsetningen for å lykkes 
i omstillingsarbeidet var at alle gode krefter trakk i samme retning. ”Omstillingen må finne sted i en 
allianse mellom Hydro, de tillitsvalgte og kommunen og baseres på gjensidig tillit.” (rapport s 5). 
Rapporten understrekte også at for å oppnå den nødvendige tillit i samarbeidet er det viktig at Hydro 
er tydelige på hvorfor beslutningen ble som den ble og at dette ble kommunisert direkte med partene; 
”Tydelig og tilstedeværende ledelse er kritisk ved krevende omstillinger”.  
For å få fart på omstillingsarbeidet var det også viktig at lokalt næringsliv ble koblet inn og at 
ressurspersoner som kunne være drivkreftene i omstillingsarbeidet ble identifisert.  
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18. september 2003 vedtok Hydro at modernisering ikke var et alternativ. Samtidig etablerte Hydro et 
eget omstillingsprosjekt i Hydro; ”AluImprover”, som skulle forberede utfasingen, restrukturere/lokal 
næringsutvikling og sikre langsiktig lønnsomhet i resterende produksjon i Hydro generelt. Hydros 
samarbeidsmodell ble skissert slik: 

Næringsutvikling

Hydro Aluminium•Kapital
•Markedskompetanse
•Kraft
•Omstillingskompetanse
•Ekspertise 
forretningsutvikling
•Teknologi
•FoU
•Gass – Hydrogen

Hydro Aluminium•Kapital
•Markedskompetanse
•Kraft
•Omstillingskompetanse
•Ekspertise 
forretningsutvikling
•Teknologi
•FoU
•Gass – Hydrogen

Vertskommunen

•Politisk myndighet
•Politisk nettverk
•Konsesjonskraft
•Regionalt samarbeid
•Næringsparker
•Næringshager
•Infrastruktur

Vertskommunen

•Politisk myndighet
•Politisk nettverk
•Konsesjonskraft
•Regionalt samarbeid
•Næringsparker
•Næringshager
•Infrastruktur

•Politisk myndighet
•Politisk nettverk
•Konsesjonskraft
•Regionalt samarbeid
•Næringsparker
•Næringshager
•Infrastruktur

HAL - Lokalt

•Driftskompetanse
•Lokal forankring
•Lokal kunnskap
•Potensielt lokalt 
lederskap
•Sentral forankring
•Lokalt nettverk

HAL - Lokalt

•Driftskompetanse
•Lokal forankring
•Lokal kunnskap
•Potensielt lokalt 
lederskap
•Sentral forankring
•Lokalt nettverk

•Driftskompetanse
•Lokal forankring
•Lokal kunnskap
•Potensielt lokalt 
lederskap
•Sentral forankring
•Lokalt nettverk

Fagorganisasjoner

•Tillitsvalgt og 
endringsagent
•Politisk nettverk
•Organisasjonserfaring

Fagorganisasjoner

•Tillitsvalgt og 
endringsagent
•Politisk nettverk
•Organisasjonserfaring

•Tillitsvalgt og 
endringsagent
•Politisk nettverk
•Organisasjonserfaring

 
 
Hydros generaldirektør Reiten understreket følgende i møte i Årdal 14. november 2003: 
- Hydro vil aktivt medvirke til næringsutvikling og omstilling i Årdal 
- Hydro vil fortsatt være i Årdal og aluminiumproduksjonen vil fortsette og effektiviseres 
- Det blir ingen modernisering av ”Søderberg-produksjonen” 
- Årdal Karbon vil fortsette og effektiviseres 
- Hydros forsknings- og teknologisenter for ny elektrolyseteknologi skal være i Årdal 
 
Fylkeskommunen 
Fylkeskommunene fikk i 2003 ansvaret for fordeling av offentlige midler til regional utvikling. 
Fylkesordfører i Sogn og Fjordane fylkeskommune, fylkesmannen og ordføreren i Flora hadde 13. nov 
2003 møte med den politiske ledelsen i Kommunal og regionaldepartementet hvor en drøftet 
situasjonen i Flora, Høyanger og Årdal spesielt. Det ble besluttet å utarbeide en situasjonsskisse og i 
dialog med KRD lage en tiltaksplan som grunnlag for en søknad om ekstraordinære midler. 
”Tiltaksplan for Partnarskap om omstillingsarbeidet i Flora, Høyanger og Årdal” var ferdig 1. mars 
2004. Fylkestinget vedtok i møte i mars 2004 at alle tre kommuner fikk full omstillingsstatus for 
perioden 2004 – 2006. Våren 2004 ble det også etablert et partnerskapsorgan bestående av politisk og 
administrativ ledelse i den respektive kommune, politisk og administrativ ledelse ved 
fylkeskommunen, Innovasjon Norge og Aetat. Organet var et aktivt og samordnende organ for 
lobbyvirksomheten i 2004 og 2005.  
Fylkeskommunen var og observatør i Årdal Utvikling.  
 
Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge kom inn i prosessen tidlig i 2004 i forbindelse med det kommende 
omstillingsarbeidet. Det var naturlig nok Hydros problemstillinger som da ble fokusert. Etter at 
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fylkeskommunen kom mer aktivt inn i bildet og omstillingsstatus var gitt ble Innovasjon Norge 
observatør i ÅFAS. Fra 2005 da Årdal Utvikling ble trukket mer inn i omstillingsarbeidet fikk 
Innovasjon Norge også observatørstatus der. Innovasjon Norge arbeidet aktivt med å formidle sine 
erfaringer med omstilling og hvilke tjenester/produkter som har vist seg meget nyttig i 
omstillingsprosesser. Aktørene har sagt seg meget tilfreds med innsatsen til Innovasjon Norge.  
 
Årdal kommune 
Gjennom det interkommunale samarbeidet mellom Årdal, Lærdal, Aurland og Vik (ÅLAV) og Årdal 
Utvikling, Hydro Årdal og Sogn og Fjordane Fylkeskommune ble forskningsstiftelsen Fafo engasjert 
for å utrede de næringspolitiske utfordringer regionen sto overfor. Rapporten ble overlevert 5. april 
2003 og inneholdt anbefalinger om nærmere infrastruktursamarbeid for en positiv næringsutvikling. I 
tillegg ble Hydros rolle nærmere omtalt. Anbefalingen her var 1) å gå i et nærmere samarbeid med 
Hydro for å påvirke rikspolitikerne til bedre rammebetingelser for industrien i Norge og 2) en 
konstruktiv dialog i forhold til Hydros samfunnsansvar og omdømme – hvordan kan Hydros 
samfunnsansvar få betydning i Årdal/ÅLAV? 
Rapporten med anbefalinger ble forelagt ÅLAV som ikke ville gå videre med anbefalingene. I ettertid 
kan en konstatere at omstillingsaktørene i Årdal i praksis etter hvert har arbeidet med disse 
anbefalinger.  
 
Kommunen arbeidet aktivt med Søderbergproblematikken og gikk høsten 2003 ut med ei 
pressemelding som fastslo at Hydro unndro seg sitt samfunnsansvar og at de ikke fulgte opp de 
føringer Stortinget hadde fastlagt ved overtakelse av konsesjon. Kommunen ville også arbeide aktivt 
for at Hydro skulle modernisere Søderberganlegget. I oktober 2003 fattet kommunestyret følgende 
vedtak: 
 

1. Årdal kommunestyre vil arbeide etter to hovudliner som inkluderer innsats både for 
modernisering og aktiv deltaking i næringsutvikling. 

2. Formannskapet vert i praksis kommunen sitt aktive styringsorgan i arbeidet etter dei to 
hovudlinene og vil saman med ordføraren og rådmannen peika ut kommunen sine deltakarar i 
det vidare samarbeidet og utviklingsarbeidet som må skje. 

3. Årdal kommune og Hydro må inngå forpliktande avtale om korleis det vidare arbeidet skal 
organiserast og gjennomførast. Avtalen må forankrast på høgt og forpliktande nivå i 
kommunen og i Norsk Hydro.  

 
Kommunen ville aktivt etablere alliansepartnere som  

• Sogn og Fjordane fylkeskommune 
• Fagorganisasjoner lokalt og sentralt 
• Sentrale politikere som arbeider med industripolitikk og distriktspolitikk 
• Viktige ledere og saksbehandlere i departement og andre sentrale organisasjoner 

 
Samtidig la kommunen stor vekt på å sikre at Hydro ikke overførte overskuddskraften fra Søderberg-
produksjonen til andre steder. Arbeidet med å identifisere og konkretisere hvilke bindinger Hydro 
hadde i Årdal, herunder kraftbalansen i Sogn, heimfall Tyin og avtaler som ble gitt da Hydro overtok 
ÅSV ble prioriterte oppgaver for kommunen.  
 
Kommunen ville organisere arbeidet i tre områder: 

a. Lokal næringsutvikling gjennom utvikling og oppfølging av strategisk næringsplan med Årdal 
Utvikling som utøvende organisasjon 

b. Moderniseringsprosjekt  
c. Næringsutviklingsprosjekt i samarbeid med Hydro etter modell illustrert over.  

 
23. januar 2004 ble selskapet Årdal Framtid AS (ÅFAS) etablert mellom kommunen (51%) og Norsk 
Hydro (49%).  
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I februar 2004 ble tiltaksplanen for omstilling i Årdal presentert kommunestyret med organisering, 
strategier og tiltak. Her kommer det klart fram at Årdal kommune og ÅFAS skal fokusere på 
industriell utvikling og kompensering av arbeidsplasser mens Årdal Utvikling vil være ansvarlig for 
gjennomføring av strategisk næringsplan. I dette oppfattet man at ÅFAS skulle arbeide med omstilling 
og Årdal Utvikling arbeide ”som tidligere” i henhold til strategisk næringsplan.  
 
25. mars 2004 vedtar Sogn og Fjordane fylkeskommune at Årdal skal ha full omstillingsstatus 2004 – 
2006. 
 
Høsten 2004 fikk Årdal Utvikling med utgangspunkt i eksisterende utredninger og i samarbeid med 
Agenda Utredning & Utvikling utarbeidet en strategisk næringsplan for perioden 2005 – 2008 med 
handlingsplan for 2005. Planen ble vedtatt i januar 2005. Her var det også fokus på omstilling og 
omstillingsaktiviteter. Årdal Utvikling fikk en ”flying start” i omstillingstiltakene ved at de overtok 
SMB-prosjektet i videreføring fra forstudiet til forprosjekt.   
 
De sentrale myndigheter 
Årdal kommune arbeidet opp mot NHD og OED og klarte å etablere et godt samarbeid med disse på 
høyt administrativt og politisk nivå. Det viktigste i denne sammenheng var  
- å få dokumentert og understreket Hydros samfunnsmessige ansvar og at det var lagt klare føringer 

på overskuddskraften etter Søderbergovnene ble stengt (den skulle anvendes lokalt). Det var av 
avgjørende betydning at Årdals dokumentasjon av dette ble akseptert av myndighetene.  

- Å få ekstraordinære statlige midler til ny industriell virksomhet i en slik størrelsesorden at det ble 
mulig å få ny industri til Årdal. Dette krevde stor politisk lobbyvirksomhet både mot regjering, 
parti og LO. Her var det og en kamp internt i fylket hvor andre ønsket å få tilgang til de samme 
midler – dette var en vanskelig sak som krevde stor balansegang fra fylket og som endte med at 
partnerskapet som ble etablert våren 2004 ikke maktet å samarbeide ut over 2005.  

 
Samarbeidet mot KRD ble i hovedsak ivaretatt av fylkeskommunen. Fylkeskommunen måtte her også 
ta hensyn til andre kommuner i Sogn og fjordane og kunne ikke ensidig fokusere på Årdal. Fra Årdal 
kommune sin side ble arbeidet frontet av Årdal Utvikling som også skulle disponere disse 
omstillingsmidler.  
 
I arbeidet ble mange kontaktmuligheter benyttet, spesielt hadde arbeiderpartiledelsen i Årdal god 
kontakt med partiet sentralt. Det samme gjaldt LO. Her ble mange gode krefter samlet og ressurser 
utnyttet.  
 
Oppsummering 
Perioden 2000 – 2003 ble preget av forberedelser og vurderinger av hva kan man endre. Det kan i 
etterhånd synes som om ”alle” arbeidet for at Søderbergovnene skulle moderniseres og at 
produksjonen skulle fortsette som tidligere. Oppfatningen var at ”Hydro vil nok ordne opp”. Hydro på 
sin side hadde nok et mer globalt syn på saken og så således mange andre muligheter, spesielt hvis de 
også kunne disponere overskuddskraften andre steder. Når Hydro i september 2003 endelig vedtar at 
modernisering ikke var aktuelt kom arbeidet inn i ny fase. Kommunen understrekte nå Hydros 
samfunnsansvar og samtidig at kraften under ingen omstendigheter ville bli tillatt overført til andre 
steder. Reiten møtte i november 2003 i Årdal og bekreftet at Hydro fortsatt ville være i Årdal og at de 
aktivt ville medvirke til næringsutvikling og omstilling i Årdal.  
 
Årdal kommune var i 2003 aktivt med i utredingen om et nærmere samarbeid i ÅLAV, men forslaget 
om nærmere regionalt næringssamarbeid ble forkastet.  
 
2004 ble preget av posisjonering, organisering og strategiarbeid.  
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune arbeider med næringsutvikling og midler i den sammenheng i nært 
samarbeid med KRD, og ga i mars 2004 Årdal, Høyanger og Flora full omstillingsstatus.  



8 

 

Det var meget bevisst at kommunen påpekte Hydros samfunnsansvar og medansvar for å få til ny 
næringsvirksomhet i Årdal. Dette medførte at det i januar 2004 ble etablert et eget selskap som skulle 
fokusere på omstilling med basis i Hydros nedbyggings- og effektiviseringsplan. Hydro tok det totale 
finansieringsansvar for ÅFAS og arbeidet målrettet for å få ny virksomhet (ScanWafer) som erstatning 
for de nedleggingstruede arbeidsplasser. Hydro hadde både styreleder og daglig ledelse av selskapet 
ÅFAS. Kommunen stilte 1,5 årsverk til disposisjon (betalt av Hydro). Terje Laberg, Årdal kommune, 
ledet arbeidsgruppa som for øvrig besto av kompetansepersoner fra Hydro, rådmann, Innovasjon 
Norge og innleid konsulent. ÅFAS var i 2004 omstillingsorganisasjonen for Årdal. Årdal Utvikling 
arbeidet høsten 2004 med å få til en ny Strategisk næringsplan (SNP) som skulle fokusere på 
omstilling og nyskaping i det lokale næringsliv. Planen var ferdig i januar 2005.  
 
Etter initiativ fra ÅFAS etableres sommeren 2004 Inkubas i et samarbeid mellom SIVA, Fjordinvest 
og Hydro. Denne skulle være en industriinkubator som i hovedsak tok for seg prosjektideer og 
muligheter utgått fra Hydro.  
 
Konklusjon 
Det var allerede i 2000 klart at det ville komme større endring i produksjonen til Hydro. Årdal var av 
mange definert som et ensidig industristed med en hjørnesteinsbedrift og lokale virksomheter som i 
hovedsak fungerte som underleverandører til Hydro – direkte eller avledet. Det var først etter at Hydro 
i september 2003 endelig fastslo at modernisering ikke var et alternativ at det ble et større engasjement 
fra kommunen. Det gikk så temmelig nøyaktig et halvt år til omstillingsstatus forelå. Da var det: 
- Utarbeidet konsekvensstudier 
- Etablert omstillingsorganisasjon 
- Utarbeidet tiltaksplan for 2004  
 
Engasjementet i denne perioden var primært rettet mot Hydro og hva Hydro kunne gjøre. I lokalt 
næringsliv var det mer stille med unntak av de som hadde Hydro som dominerende kunde. Disse var 
mer opptatt av hva utviklingen ville bety for dem spesielt og ikke generelt for området. Kommunen 
arbeidet primært med å engasjere Hydro (som hadde ressurser) i omstillingsarbeidet og ikke spesielt 
mot øvrig lokalt næringsliv. Årdal Utvikling arbeidet som tidligere. Det var avgjørende for utviklingen 
at Hydro aksepterte et samfunnsansvar og bidro aktivt i omstillingen.  
 
Strategien fra begge parter syntes i utgangspunktet å være at Hydro skulle skaffe overtallige nytt 
arbeid. Parallelt med dette arbeidet kommunen for at Hydro skulle modernisere produksjonen og 
derigjennom sikre arbeidsplassene i et langsiktig perspektiv. For kommunen var det også kritisk at 
kraften ikke skulle nyttes andre steder.  
 
Organiseringen av omstillingsarbeidet ble gjort i tillegg til eksisterende næringsutviklingsselskap. 
Styreleder som også skulle ivareta daglig leders oppgaver var også delprosjektleder i Hydros totale 
omstillingsprosjekt AluImprover. Samordning og samhandling med dette prosjektet var sentralt for at 
Hydro finansierte ÅFAS. Dette medførte at den lokale Hydroledelsen ikke var med i omstillingen. 
Prosjektideer og prospects ble behandlet som andre Hydroinvesteringer i Hydros organisasjon.  
Det var også klart at med så stor nedgang i bemanning var det nødvendig med akkvisisjon samtidig 
som man kunne vurdere etablering av prosjekter sprunget ut fra Hydros virksomhet. I samarbeid med 
SIVA ble det derfor etablert en industriinkubator; Inkubas.  
 
Akkvisisjon krever mye kapital og høy vurderingskompetanse. Det ble fort klart at staten også måtte 
inn med betydelig beløp. Dette krevde en meget bevisst lobbyvirksomhet mot sentrale myndigheter. 
”Ordinære omstillingsmidler” via KRD ville ikke dekke behovet. Ordfører, lokalt partiapparat og 
fagbevegelsen arbeidet meget aktivt og målrettet. Arbeidet ble kronet med hell gjennom 
budsjettforliket med Arbeiderpartiet høsten 2004.  
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3.2 Omstilling 2004 – 2006 
I januar 2005 la Årdal Utvikling fram Strategi- og handlingsplanen for 2005 – 2008. Visjon og mål var 
som følger: 
 
Årdal kommune sin overordna visjon er at Årdal skal vera ein god og trygg stad å bu, leva og 
arbeida. 

Årdal Utvikling stør opp om denne visjonen ved å bidra til ei berekraftig næringsutvikling med fokus 
på å legga tilhøva til rette for høg livskvalitet, gode utdanningsmoglegheiter og nye arbeidsplassar i 
eit variert og framtidsretta næringsliv. Hovudmåla for Årdal Utvikling sitt arbeid er at Årdal innan 
2010 skal: 

• Ha stabilisert tal sysselsette med arbeidsstad i kommunen på 3000 

• Ha eit folketalet på 6000 innbyggjarar 

Visjonen er helt klart felles for Årdal kommune, ÅFAS og Årdal Utvikling. Samtidig konkretiserer 
Årdal Utvikling hva som er hovedmålene for seg og ikke for kommunen samlet. Dette henger sammen 
med at strategiene og handlingsplanen er rettet mot omstilling ”styrt/samordnet” av Årdal Utvikling og 
ikke totalt. I strategiplanen understrekes: 
 
Strategisk næringsplan omtalar i komande periode ikkje strategiar som går på etablering av større 
industriell verksemd. Dette arbeidet er svært god teke vare på i eit samarbeid mellom Hydro og Årdal 
Kommune gjennom selskapet Årdal Framtid as.  

Planen går heller ikkje inn på strategiar knytt til det viktige arbeidet Hydro saman med SIVA er i gang 
med gjennom etableringa av INKUBAS. 

Samtidig som dette er sagt antar en at hovedmålene er felles for hele kommunen. 
 
Omstillingsarbeidet skulle altså gjennomføres av tre organisasjoner: 
- ÅFAS – som skal ta seg av etablering av større industriell virksomhet i nært samarbeid med Hydro 
- Inkubas – som skal sikre nyetableringer basert på knoppskyting fra Hydro virksomhet og 
- Årdal Utvikling som skal fokusere på vekst og utvikling i lokalt næringsliv og etablererhjelp. 
 
Det var ÅFAS som gjennom Hydro hadde finansielle muskler og som også satte i gang SMB-
forstudien i 2004 som så ble overført til Årdal Utvikling for videreføring gjennom IN-midler. ÅFAS 
initierte således i 2004 de aller fleste omstillingstiltak.  
 
ÅFAS konsentrerte seg i 2005 om etablering av ScanWafer og la inn de fleste ressurser her. Dette var 
primært etter ønske fra Hydro. De kommunale representantene i ÅFAS følte etter hvert en viss 
frustrasjon over hvor vanskelig det var å ”spille inn” andre prosjekt. Strategien med å ”legge alle egg i 
en kurv” viste seg feilslått da ScanWafer i ”12 time” (årsskiftet 2005/2006) besluttet ikke å etablere 
seg i Årdal. Nå fikk man det travelt med å finne alternative etableringer. Dooria var da et nærliggende 
alternativ og det ble satt inn store ressurser for å få det til. Hovedstyret i Innovasjon Norge avslo 
søknaden 15. des 2005 til tross for positiv innstilling fra Innovasjon Norge/Sogn og Fjordane. Etter 
fornyet behandling 1. feb 2006 godkjente IN prosjektet og SIVA sa seg positiv til å investere i bygg 
allerede dagen etter. Deretter gjorde både styret i Dooria og Hydro positive vedtak om etablering 
samtidig som FjordInvest investerte 35 mill i selskapet.  
 
Det andre store prosjektet var NorSun. Kommunen og ÅFAS var sentral i dialogen med Scatec.  
Allerede 16. juni 2006 ble det inngått intensjonsavtale om etablering av NorSun i Årdal mellom 
NorSun, Hydro og ÅFAS.  
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Lokalt støtta kommunen, Hydro og ÅFAS utviklingen av Utla Kjeldevatn AS i 2006 samt 
videreutvikling av HMR.  
 
Inkubas ble stiftet sommeren 2004, men klarte ikke å bli en reell aktør med utvikling av prospects fra 
Hydro (industriell nyskaping basert på Hydroteknologi). Selskapet var basert på SIVAs konsept for 
industriinkubator, men en har ikke kunnet finne hvordan SIVA sikret/medvirket til at konseptet kom 
til anvendelse. Inkubas endte i praksis ganske snart som en ekstra ressurs for ÅFAS som anvendte 
selskapet til egne utredninger.  
 
I 2004 ble det også inngått en samarbeidsavtale mellom CONNECT Norge og Hydro med sikte på å 
finne fram til teknologi- og kunnskapsbaserte prosjekter som kan skape ny sysselsetting i Sogn. For 
Årdal har ikke dette resultert i noen konkrete prosjekter.  
 
ÅFAS var på alle måter den ”tunge” organisasjonen som hadde ressurser til å engasjere kompetanse til 
å gjøre utredninger og finne fram til muligheter. Samtidig var ledelsen av ÅFAS sterkt knyttet opp mot 
Hydros sentrale ledelse og Hydros eget omstillingsprosjekt AluImprover som hadde omstillingsansvar 
for hele konsernet. Dette medførte at det til tider var et noe tilspisset samarbeidsklima mellom de 
lokale aktører og Hydro. Hva som kunne være logisk sett fra et konsernsynspunkt var ikke alltid like 
logisk sett fra Årdals side. Resultatet var at det sommeren 2005 ble besluttet at den daglige ledelse 
skulle utføres av Terje Laberg og at Hydro skulle ha en mer ”rendyrket” styrelederrolle.  
 
Det ble etter hvert klart for partene at omstillingen i Årdal burde ha en større distanse til omstillingen i 
Hydro, og vinteren 2006 inngikk kommunen og Hydro avtale om videre engasjement og organisering 
av næringsutviklingsarbeidet. Dette medførte at 
- Stiftelsen Årdalsfondet skal etableres og midlene overføres dit. 
- Ansvaret for videre oppfølging skal overføres fra aluminiumsdivisjonen til industripark. Det ble 

etablert egen industripark i Årdal. 
- Hydro aksepterte at overskuddskraften skal nyttes lokalt. 
 
Rådmannen i Årdal ble så styreleder i ÅFAS sommeren 2006, og fra høsten 2006 ble daglig leder 
Terje Laberg også daglig leder for Årdal Utvikling.  
 
Konklusjon 
Aktivitetsnivået var meget høyt i 2005 – 2006. Etter å ha ”satset alt” på å få ScanWafer i 2004/2005 
klarte ÅFAS å snu seg meget raskt og finne frem til flere andre meget interessante prosjekter. 
Strategien var at de skulle passe inn med de konkurransefortrinn som Årdal har og de skulle følges tett 
helt fram til ordinær drift. Dette var en vesentlig forskjell fra ordinært omstillingsarbeid hvor fokus var 
å finne fram til muligheter og så overføre oppgavene for gjennomføring og drift til de ”egentlige” 
eiere.  
 
ÅFAS hadde to ”kapitalkilder”; Hydro og Staten. Hydro bidro fullt ut i finansiering av drift og 
utredninger samt gjennom et investeringsfond i størrelsesorden 120 mill. Staten var i utgangspunktet 
inne med 105 mill (til ScanWafer), men senere ble det ca 70 mill. (og i tillegg 30 mill til Høyanger). 
Hydros investeringsfond ble i praksis styrt av Hydro-konsernet mens Statens fond skulle 
kvalitetssikres mht legalitet gjennom Innovasjon Norge. I begge tilfelle syntes nok de lokale aktører at 
man gikk noe langt og ikke hadde nok forståelse for den lokale situasjon, men i ettertid må en bare 
konstatere at det gikk jo bra. Kanskje var det bra med noe konflikt som medførte at argumentene ble 
spisset og situasjonen dermed mer avklart.  
 
Årdal Utvikling har vært kommunens næringsutviklingsorganisasjon siden 1985. Stiftelsen er 
finansiert av Årdal kommune med ca 2,1 mill til drift og 1,5 mill til næringsutviklingstiltak. I 
forbindelse med revisjon og spissing av Strategisk næringsplan var det forutsatt at det skulle komme 
omstillingsmidler fra KRD (via fylkeskommunen). Dette sammen med ekstra midler fra Innovasjon 
Norge skulle være omstillingsressursene. I praksis medførte dette at Årdal Utvikling hadde meget 
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begrensede midler til rådighet. ÅFAS har i flere tilfelle måttet finansiere utviklingsprosjekter som ble 
gjennomført i regi av Årdal Utvikling.  
 
Styringen av omstillingsarbeidet ble derfor i praksis ledet av ÅFAS i 2004 og det fortsatte nok i 2005.  
Samarbeidet mellom ÅFAS, Årdal Utvikling og Inkubas gikk seg imidlertid til i løpet av 2005 
gjennom hyppige møter hvor en etter hvert avklarte og aksepterte roller og oppgaver.  
 
2006 ble på mange måter et konsolideringsår: 
- Avtaler om etablering av Dooria og NorSun kom på plass 
- Hydro investerer mer enn 200 mill i Årdal forskningssenter som vil ha ansvaret for neste 

generasjons elektrolyseteknologi i Hydro 
- Hydro aksepterte at kraften skulle anvendes lokalt og la ansvaret for omstillingstiltak i Årdal til sin 

lokale ledelse (Årdal industripark) 
- ÅFAS ble mer lokalt styrt  
- ÅFAS og Årdal Utvikling fikk samme daglige leder, planleggingen ble mer samlet. 
- Det lokale næringsliv fikk et løft gjennom ferdiggjøring av SMB-prosjektet 
- Det ble gjennomført kompetansegivende tiltak for lokalt næringsliv 
- Etablering av lokalt samarbeidsforum gjennom Teknisk forum 
- Etablering av konsortiet Equal Group bestående av 8 bedrifter 
- Handelsstanden etablerte egen organisasjon 
 

3.3 Omstilling 2007 – 2008  
Gjennom bruk av kapital stilt til disposisjon av Hydro og Staten og med en sterk og aktiv 
omstillingsledelse med profesjonelle kompetanseaktører holder Årdal på å gå fra et ensidig 
industristed med en hjørnesteinsbedrift til et mer diversifisert industristed med flere større 
industribedrifter som har forskjellige konjunkturkurver. Samtidig har det lokale næringsliv fått et klart 
kompetanseløft og det er etablert nye samarbeidskonstellasjoner mot nye markeder. Det er videre 
etablert en klar optimisme i befolkningen som ser nye muligheter. 
 
Den store utfordringen nå er ikke lenger nye arbeidsplasser, men flere arbeidstakere. Dette krever 
fokus på omdømme og profilering av ”det nye Årdalsamfunnet”. Gjennom arbeidet med å få tak i 
statlig kapital har en brukt sterke virkemidler som har stigmatisert oppfattelsen av Årdal som et 
gammelt industrisamfunn med de ulemper det har.  
 
Arbeidet i 2007 og 2008 har vært fokusert på 
- Realisere potensialet som ligg i dagens industrietableringer og samarbeidende nettverk 
- Nyskaping og utvikling av lokalt næringsliv 
- Rekruttering av arbeidskraft lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt 
- Bomessig tilrettelegging og etablering av infrastruktur for nye innbyggere  
- Omdømme og profilering av Årdalsamfunnet 
- Utvikling av forsknings- og utdanningsinstitusjoner 
- Framtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet 
 
Årdal fikk i mars 2006 forlenget sin omstillingsstatus ut 2007. I behandlingen om omstillingsstatus i 
for 2008 konkluderte fylkesutvalget slik: ”Årdal har lukkast svært godt med omstillingsarbeidet og 
har i dag eit meir allsidig næringsliv innan fleire bransjar. Hovudutvalet meiner difor at Årdal sin 
status som omstillingskommune ikkje treng å bli forlenga”.  
 
Organisasjonsmessig har omstillingsorganisasjonen nå blitt mer håndterlig: 
- ÅFAS er under avvikling og ikke lenger aktiv. Kommunen har i 2008 overtatt aksjeposten fra 

Hydro. 
- Årdal Utvikling er ”slanket” og skal videreføres som kommunens næringsutviklingsinstrument 
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- Hydro har ”lagt ned” industriparken og gitt omstillings- og nyskapingsansvaret til 
aluminiumsverket (som står for verdiskapningen lokalt) 

- Inkubas avsluttet 
- Årdal Teknologi og Innovasjon AS ble etablert i 2007 for å samordne teknologikompetansen til et 

knutepunkt. Arbeidet er under utvikling med sentrale aktører i styret (Teknologisenteret til Hydro, 
NorSun og SINTEF).  

- Industrielt knutepunkt ble besluttet opprettet i 2007 og SIVA har tilsluttet seg prosjektet i 2008. 
- Resterende fondsmidler er samla i stiftelsen Årdalsfondet 
 
Konklusjoner 
Det synes å være en allmenn oppfatning av at omstillingsprosessen har vært vellykket. Det har gått 
meget fort, og at begge de to store nyetableringene allerede er i drift må ses på som særlig bra.  
 
Spesielt i forbindelse med denne del av omstillingsperioden hvor fokus har blitt dreid mer mot 
rekruttering, og dermed infrastruktur, boliger, tjenestetilbud som skole, barnehage mv har det vært 
viktig å engasjere kommuneadministrasjonen. I materialet som foreligger synes det ikke som 
kommuneadministrasjonen har vært spesielt proaktiv. Det har vært planlagt gjennomført prosjektet 
”Næringsvennlig kommune” uten at det kan ses å være gjort.  
 
Den kritiske faktor fremover nå vil være å få tilstrekkelig kompetent arbeidskraft uten at bedriftene 
driver ”spekkhogging” på hverandre. Dette krever samarbeid i rekrutteringsmarkedsføringen. Fokus 
må derfor være på omdømmebygging og infrastruktur. 
 

4.0 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

4.1 Utgangspunkt 
Rapporten fra Asplan Analyse i 2003 indikerte en reduksjon i antall sysselsatte uten modernisering av 
Søderberganlegget som følger: 
 
Sysselsatte Arbeidssted 

130 Elektrolyse, ÅIII (Utfasing Søderberg) 
250 Hydro for øvrig (effektivisering av øvrig virksomhet) 
225 Region forøvrig: Hydeq, Årdal stålindustri, HMR, m.fl.  
75 Kommunen 

680 Sannsynlig nedgang i antall sysselsatte uten mottiltak 
 
Sysselsettingen i 2003 var på 2.937 personer. 
 
Befolkningen i 2003 var på 5.631. Befolkningsnedgangen ville akselerere og i 2010 være godt under 
5.000 personer.  
 

4.2 Målsetting 
Årdal kommune sin overordnede visjon er at  
 
Årdal skal vera ein god og trygg stad å bu, leva og arbeida. 
 
Målsettingen for omstillingsprogrammet (ÅFAS) var primært å erstatte 134 sysselsatte som direkte 
ville bli arbeidsledig ved nedlegging av Søderberg.  
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I strategiplanen for Årdal kommune 2005 – 2008 er det målsatt at næringsutviklingsarbeidet skal 
bidra til at Årdal innan 2010 skal: 

- Ha stabilisert tal sysselsette med arbeidsstad i kommunen på 3000 
- Ha eit folketalet på 6000 innbyggjarar 

 

4.3 Resultat  
Resultatene fra omstillingsarbeidet kan sommeren 2008 oppsummeres som følger: 
 

Sysselsatte 
2008 

Mulig sysselsatte  
2010 

Arbeidssted 

ÅFAS initiert: 
60 120 Dooria 
153 150 +? NorSun + mulig utvidelse i et trinn 2 
60 80 HMR 
3 10 Utla Kjeldevatn 
2 4 Manpower 
4 29 FRAS 

282 393 +? Sum ÅFAS initiert 
ÅU initiert: 

30 40 SMB-programmet 
 10 Sunde Gjenvinning 
2 4 Reiseliv (Utvidelse Klingenberg) 
 20 Handel (4 handelsprosjekt ØÅ, 1 handelsprosjekt ÅTG)  

32 74 Sum ÅU initiert 
Hydro initiert 

40 60 Hydro Teknologisenter 
0 0 Hydro industripark 

40 60 Sum Hydro initiert 
Inkubas initiert (gjennom ÅFAS innspill) 

5 10 Impec AS 
3 5 Protech AS 
2 5 Årdal Service Partner  

10 20 Sum Inkubas initiert 
SUM ARBEIDSPLASSER: 

364 547  
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune har engasjert Asplan Viak til å følge opp utviklingen. Siste 
oppdatering fra 2008 viser følgende utvikling over omstillingsperioden og en prognose videre frem 
mot 2015: 
 
 
 
Befolkn  
Fødte 
Døde 
Føds.o.skudd 
Innflytting 
Utflytting 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5661 5631 5631 5549 5543 5597 5794 5853 5924 5946 5961 5952 5900 5893

45 48 46 66 53 52 53 57 59 60 61 61 60 59
57 53 51 75 60 61 62 64 65 66 68 68 69 69

-12 -5 -5 -9 -7 -9 -10 -7 -6 -6 -7 -7 -8 -10
105 128 142 112 163 222 374 244 260 213 208 184 141 183
142 152 138 185 161 160 167 178 183 186 186 186 184 180  

 
Som det fremkommer av ovenstående tabell vil det i hele perioden 2002 – 2015 være et negativt 
fødselsoverskudd. Befolkningsutviklingen vil derfor være avhengig av inn/utflytting. Grunnet ny 
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virksomhet i Årdal vil innflyttingen i perioden 2007 – 2012 være klart større enn utflyttingen. Dette 
medfører en økt befolkning i samme tidsrom. Etter 2012 reduseres befolkningen igjen.  
 
 
Befolkn  
0-5 år 
6-15 år 
16-66 år 
67-79 år 
80-89 år 
90 og over 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5661 5631 5631 5549 5540 5595 5795 5852 5926 5948 5964 5956 5903 5893
380 354 332 324 319 317 344 356 370 364 366 366 363 361
705 716 727 733 719 716 724 712 690 689 673 658 644 635

3652 3620 3618 3547 3560 3619 3774 3830 3896 3903 3917 3903 3862 3857
648 658 662 649 641 636 646 638 654 666 675 689 698 706
249 255 260 269 273 276 264 269 265 266 275 282 281 277
27 28 32 27 28 31 43 47 51 60 58 58 55 57 

 
En nærmere analyse av befolkningsutviklingen konkluderer slik for perioden 2002 - 2015: 

- Det er en kontinuerlig økning av antall personer over 60  
- Etter 2012 reduseres den yrkesaktive del av befolkningen 
- Sum grunnskolebarn vil reduseres med 12% (87 barn) i perioden 2008 - 2015 
- I perioden 2008 – 2015 blir det 11% (31 elever) økning i videregående skole med topp på 19% 

(53 elever) i 2013 
- Antall barn mellom 0-5 år vil øke med 53 barn (14%) fra 2007 til 2010. 
- Det blir en kraftig økning av innflyttere fra 2007 til 2011  

 
Dette indikerer at det i 2007- 2010 vil være et stort og økende behov for nye boliger, 
barnehageplass og plass i videregående skole i tiden frem til 2010. Behov for pleie og omsorg vil 
øke kontinuerlig frem mot 2015. 
 
UTVIKLING AV SYSSELSETTINGEN: 
Asplan Viak gir følgende utvikling av sysselsettingen i Årdal (rapport pr jan 2008) basert på inndeling 
i ny og eksisterende virksomhet: 
 
   2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009   2010  2011  2012  2013  2014  2015 
 

Eks. virks.het 
 
Ny virks.het 
 
SUM 

3006 2965 2933 2831 2726 2801 2814 2803 2804 2723 2700 2669 2593 2566

36 88 303 350 417 455 469 469 469 469

2762 2889 3117 3153 3221 3177 3169 3138 3062 3035  
 
Dette medfører at det i løpet av 2008 vil være etablert 303 nye arbeidsplasser i Årdal. Dette tallet vil 
stige til 469 i 2012. Tallene er konservative i forhold til de estimat som er gitt av Årdal Utvikling og 
ÅFAS (se over). I 2008 vil antall arbeidsplasser være over 3000.  
 
Når det gjelder mer kvalitative resultater må det konstateres at lokale bedrifter samarbeider mot 
eksterne markeder, det er blitt større optimisme med hensyn til ny utvikling, det er mindre avhengighet 
til at kommunen eller Hydro skal være utøvende part og omdømmesatsingen begynner å gi resultat.  
 

4.4 Konklusjon målsetting 
Visjonen er noe man skal strekke seg etter. Alle indikasjoner går ut på at Årdal er under endring fra et 
ensidig industristed til et mer allsidig sted med alternative industrier og utvikling av flere bransjer. Det 
synes å råde en større optimisme i Årdal og folk tar flere initiativ selv i stedet for å vente på 
hjørnesteinsbedriften. Det satses sterkt på omdømmebygging. En konkluderer derfor med at Årdal er 
på rett vei.  
 
Fra 2006 er det en positiv befolkningsutvikling. Denne er prognostisert økt til i underkant av 6 000 i 
2010 hvoretter den flater ut og fra 2014 får en negativ trend. Befolkningsmålet må derfor sies i 
hovedsak å være oppnådd. 
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Antall sysselsatte vil allerede i 2008 være over 3 000 og vil øke frem til 2010 hvoretter den flater ut og 
blir svak negativ, i 2015 vil den være litt over 3 000.  
 
ÅFAS mål med 134 nye stillinger har i 2008 blitt 282 arbeidsplasser. 
 
De kvantifiserte mål for omstillingen som den fremgår av Strategisk næringsplan er 
derfor nådd. Det er en klar positiv utvikling i relasjon til visjonen. 
 

5.0 STRATEGIUTVIKLING  

5.1 Strategier  
Årdal kommunes strategi 
Da det i 2000 ble kjent at Søderbergovnene måtte stenge innen 1. januar 2007 begynte kommunen 
påvirkningen av Norsk Hydro for at produksjonsprosessen måtte moderniseres slik at produksjonen 
kunne fortsette. I perioden 2000 -2003 var dette den dominerende strategi.  
 
Våren 2003 behandler Årdal kommune en innstilling om nærmere regionalt næringssamarbeid innen 
ÅLAV (kommunene Årdal, Lærdal, Aurland og Vik). Denne blir forkastet.  
 
I februar 2003 engasjerer Hydro Asplan Viak for å foreta en konsekvensutredning av 
Søderbergutfasingen – med og uten modernisering. Analysen forelå i juni 2003 og allerede i 
september 2003 fastslår Hydro at modernisering ikke er aktuelt. Kommunens strategi ble da drøftet i 
kommunestyret og følgende ble da vedtatt: 

1. Årdal kommunestyre vil arbeide etter to hovudliner som inkluderer innsats både for 
modernisering og aktiv deltaking i næringsutvikling. 

2. Formannskapet vert i praksis kommunen sitt aktive styringsorgan i arbeidet etter dei to 
hovudlinene og vil saman med ordføraren og rådmannen peika ut kommunen sine deltakarar i 
det vidare samarbeidet og utviklingsarbeidet som må skje. 

3. Årdal kommune og Hydro må inngå forpliktande avtale om korleis det vidare arbeidet skal 
organiserast og gjennomførast. Avtalen må forankrast på høgt og forpliktande nivå i 
kommunen og i Norsk Hydro.  

 
Gjennom dette vedtak fastslo kommunen hvor ansvaret for det omfattende omstillingsarbeidet skulle 
ligge og pekte ut to hovedretninger: 

- Det skulle etableres et forpliktende samarbeid med Hydro både for å arbeide for modernisering 
av Søderberganlegget og alternativ ny større industriell virksomhet for å sikre arbeidsplassene 

- Næringsutviklingsarbeidet med involvering av det eksisterende øvrige næringsliv skulle skje 
gjennom kommunens etablerte næringsorgan Årdal Utvikling.  

 
For å understreke alvor og makt bak strategien var det full mobilisering av befolkningen og høy 
profilering av kravet om aktiv medvirkning både fra Hydro og staten. Det ble mobilisert på alle fronter 
både gjennom engasjement fra fylkeskommunen, arbeiderpartiet (lokalt og sentralt), fagforening, 
NHO, LO, osv. Det ble aktivt knyttet kontakter i og samarbeid med hele det sentrale maktapparat hvor 
Årdals situasjon ble presentert og drøftet. 
 
Det var spesielt viktig for kommunen å dokumentere overfor Hydro at man var en likeverdig partner 
som hadde makt bak sine krav. Et meget sentralt element i dette var at kraften skulle nyttes lokalt. 
Samtidig skulle det være et forpliktende og gjensidig samarbeid som skapte vinn-vinn situasjoner. Det 
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ble derfor tidlig avklart at de to hovedretningene (se over) i omstillingsarbeidet måtte gjennomføres av 
to organisasjoner: 
ÅFAS for den tunge industrielle utvikling i nært samarbeid med Hydro 
Årdal Utvikling for det mer ”ordinære” omstillings- og næringsutviklingsarbeid. 
 
Formannskapet ble etter hvert mer et premissorgan som satte rammer og drøftet og vedtok strategier 
som så operativt ble planlagt og gjennomført av de to organisasjoner.  
 
”ÅFAS-strategien” 
Målet var å få etablert større industriell virksomhet til erstatning for de 134 arbeidsplasser som direkte 
vil falle bort ved Søderbergutfasingen. 
 
Årdal kommune innså raskt at omstillingsmidler fra KRD ikke ville være tilstrekkelig og fokuserte sin 
innsats mot to finansieringskilder: 

- Norsk Hydro 
- Staten ved NHD 

Mot Norsk Hydro var det særlig argumentasjonen omkring samfunnsansvar og bruk av 
overskuddskraft lokalt basert på tidligere inngåtte avtaler ved konsesjon som ble benyttet. Viktige 
verktøy her var dokumentasjon av avtaler, opinion/media, politisk lobbyvirksomhet og arbeid gjennom 
fagforeningsapparatet. Resultatet ble følgende:  
 
Årdal kommune og Hydro etablerte en felles organisasjon som skulle lede arbeidet med omstilling i 
Årdal: Årdal Framtid AS (ÅFAS). Kommunen stilte her til rådighet Terje Laberg i full stilling og 
rådmannen i 50% stilling for å sikre Årdals interesser. Stillingene og driften for øvrig ble finansiert av 
Hydro som også stilte totalt 125 mill i fonds og driftsmidler.  
 
Mot Staten var det full mobilisering av Arbeiderpartiet og LO samt intens lobbyvirksomhet med ”rå” 
bruk av opinion og media. Resultatet ble 70 mill i fondsmidler til Årdal (og i tillegg 30 mill til 
Høyanger). 
 
Strategien til Hydro var videre at de skulle kunne anvende overskuddskraften fra Søderberg andre 
steder. Fra kommunens side var det samtidig klart at kraft var et ”trumfkort” og at kraften måtte 
anvendes lokalt. Å få dette til ble en hovedsak for kommunen som ble endelig akseptert av Hydro i 
avtale med kommunen i mars 2006.  
 
ÅFAS strategi 2004 var i hovedsak akkvisisjon av ny industri som kunne anvende de som ville bli 
ledige ved utfasing av Søderberg. Hydro spilte her inn ScanWafer og ressursene i 2004 og 2005 ble 
benyttet til å realisere dette. Overfor lokalt næringsliv ble forstudien til SMB-prosjektet iverksatt i 
nært samarbeid med Innovasjon Norge. Det var først etter årsskiftet 2005/2006 at andre 
industriprosjekter ble drøftet og vurdert parallelt. 
 
Det ble i forbindelse med vedtak om omstillingsstatus i mars 2004 klart at det ville ikke bli større 
midler stilt til disposisjon for Årdal. ÅFAS har derfor også støttet opp om en rekke prosjekter som ble 
organisert gjennom Årdal Utvikling. ÅFAS tok rask på seg ut fra den økonomiske situasjon en slags 
samordningsrolle og bidro sterkt til det nære samarbeid som ble oppnådd mellom organisasjonene 
ÅFAS, Årdal Utvikling og Inkubas.  
 
Når det gjelder etablering av større industrivirksomhet var dette hovedstrategien til ÅFAS. Fram til 
årsskiftet 2005/2006 var strategien entydig: etablering av ScanWafer i Årdal. Da det ble klart at dette 
ikke ville bli realisert måtte en skifte strategi: nå måtte en finne fram til flere muligheter og arbeide 
med flere samtidig. I tillegg til Dooria og NorSun hadde en ytterligere et par prosjekter ”i bakhanda”. 
 
Årdal Utvikling strategi 
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I dette intense arbeidet ble det i starten ikke gjort så meget mot det lokale næringsliv. Det var 
kommunen og ÅFAS (ikke Årdal Utvikling) som sendte søknad til fylkeskommunen om 
omstillingsmidler i februar 2004. Omstillingsstatus ble gitt i mars 2004. Høsten 2004 arbeidet Agenda 
sammen med Årdal Utvikling ut en revidert strategiplan som skulle være en viktig del av det videre 
omstillingsarbeid og hvor de ordinære omstillingsmidler tildelt fra fylkeskommunen skulle anvendes. 
Den reviderte plan ble presentert i januar 2005 og hadde 5 strategier: 

1. Legge til rette for å skape nye lønnsomme arbeidsplasser 
2. Markedsføre Årdal sine naturlige fortrinn som nærings- og reiselivskommune 
3. Årdal som turistmål med høy kvalitet 
4. Kompetanseutvikling – tilbud om utdanning fra grunnskole til høyskole 
5. Utvikling av lokalsentra med fokus på tjenestetilbud og innslag av urbane sentrumskvaliteter 

 
I praksis var det strategi 1 som ble ”omstillingsstrategien” og som det i 2005 og 2006 ble satset på 
sammen med lokal kompetanseutvikling og nettverkknytting. Strategiene var imidlertid ikke målsatt 
og dermed heller ikke periodisert. Innholdet i strategiene ble beskrevet gjennom de årlige 
handlingsplaner. Årdal Utvikling styrte således ikke sin virksomhet primært ut fra strategiene, men 
mer ut fra hvilke prosjekt som ble behandlet og hvordan disse kunne bidra til de overordnede mål. 
Mye av innsatsen de første årene ble fokusert omkring SMB-prosjektet med utvikling av nye 
arbeidsplasser og krav til et mer robust næringsliv. Etter hvert ble det større fokus også på strategi 4 og 
5.  
 
I 2007 ble det klart at utfordringene hadde endret seg fra å skaffe arbeidsplasser til ledige arbeidere til 
å skaffe arbeidere til ledige arbeidsplasser. Her ble også kommunens administrative apparat utfordret 
både mht skole og kompetanseutvikling, mottak og inkorporering/innfasing av nye innbyggere 
nasjonalt og internasjonalt, gjennomgangsboliger, nye boliger, urbane sentrumskvaliteter, 
pendlertiltak, mv. Rekruttering og omdømmesatsing ble vesentlig.  
 
Arbeidet med videreføring av næringsutviklingen og plassering av Årdal som en del av en større 
integrert bo-, arbeids- og serviceregion hvor Årdal profileres som et moderne og diversifisert 
industristed har fått større fokus i 2007 og 2008. 
 
Organisering av næringsutviklingen etter omstillingsperioden har vært gjenstand for flere vurderinger 
uten at en har kommet til en endelig konklusjon.  

5.2 Drøfting 
Innledning 
Som det fremgår av ovenstående er den største innsats og resultat rettet mot industriell utvikling og 
utnyttelse av de unike konkurransefortrinn som Årdal har i form av innsatsfaktorene arbeidskraft og 
energi. Gjennom hele omstillingsperioden er det fokusert på industriell produksjon og ikke handel, 
reiseliv og tjenesteyting. Kommunen har vært oppmerksom på dette og har prøvd å kompensere 
gjennom strategiplanens strategier. Ressursene har allikevel i praksis vært rettet mot etablering av ny 
industri og utnyttelse av de unike konkurransefortrinn Årdal har. Innsatsen til Årdal Utvikling har 
bidratt til at også øvrig næringsliv har hatt en god og positiv utvikling. Det er imidlertid lite trolig at en 
ville ha oppnådd samme antall arbeidsplasser gjennom en satsing på det lokale næringsliv. En satsing 
på akkvisisjon har derfor vært ansett som nødvendig i Årdal. 
 
Akkvisisjon – etablering av ny industri i Årdal 
Prioritering av akkvisisjon som virkemiddel er sjansefylt. Nedenstående tabell er hentet fra en 
evalueringsrapport til Nordlandsforskning i 1997 og viser bruk av kommunenes omstillingsmidler i 
perioden 1983 – 1995 med forskjellige strategier: 
 
Kommunenes omstillingsmidler 1983 – 1995, støtte til enkeltbedrifter etter tap 
Bedriftstyper Støtte     (beløp i 1.000 ’95kr.) Derav tapt 
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Beløp Prosent Beløp Prosent 
Utskilling fra 
hjørnesteinsbedrifter 

 
26.650 

 
100 

 
6.296 

 
24 

Hjørnesteinsbedrift 15.684 100 5.190 33 
Eksist. lokal bedrift 68.877 100 15.417 22 
Etablering utenfra 35.780 100 26.719 75 
Totalt 237.462 100 89.083 39 
 
Nordlandsforskning har i evalueringen fra 1997 sett på risikoen ved ulike strategiske satsinger. Som 
tabellen over viser, har egenbasert utvikling gitt de beste resultater. Nordlandsforskning ga følgende 
vurdering av dette materialet: ”Erfaringer med akkvisisjonsstrategier må sies å være lite oppløftende. 
Det kan synes som om akkvisisjon i alminnelighet er en kortsiktig og lite effektiv strategi.” 
Nordlandsforskning understreker allikevel at det ikke er noen grunn til å avskrive akkvisisjonsarbeid 
som sådan, men det er viktig at man lokalt er i stand til å sile og bedømme seriøsiteten bak ideene og 
hos pådriverne bak prosjektene. Nettopp dette har Hydro og Staten kvalitetssikret gjennom bruk av 
Hydros eget kompetanseapparat for ”Hydro-pengene” og Innovasjon Norge for de statlige midler. 
Fallhøyden har vært stor, men resultatet meget bra.  
 
De knappe 200 millioner fra Hydro og Staten har generert investeringer på godt over en milliard 
fokusert på bedriftene Dooria og NorSun med i dag godt over 200 ansatte og en planlagt utvikling til 
over 270 i 2010.  
 
Utvikling eksisterende næringsliv 
Det er også interessant å se at der hvor risikoen er minst – ved utvikling av eksisterende lokal bedrift 
og utskilling fra hjørnesteinsbedrift – er tapsrisikoen minst (ref ovennevnte tabell). SMB-prosjektet og 
HMR har derfor vært meget viktig samtidig som det er satset på Inkubas som inkubator, det vises til 
oversikt over etablerte arbeidsplasser i kapittel 4.3. 
 
Den ”ordinære” omstillingsprosessen fokuserer på å få frem ”prospekts” slik at den egentlige eier kan 
være motivert og videreføre prosjektet og finansiere dette gjennom det ordinære virkemiddelapparat. 
Finansiering av denne søken etter gode prospekts og motivering av eiere gjøres av fylkeskommunen 
og Årdal kommune og den operative virksomhet gjennom Årdal Utvikling. Gjennom denne har Årdal 
Utvikling bidratt til at det i 2008 var etablert 32 nye arbeidsplasser i SMB-prosjektet, reiseliv og 
handel med mulighet for ytterligere 42 i 2010 samtidig som den eksisterende bedriften HMR hadde 
fått 60 nye arbeidsplasser i 2008 med mulighet for ytterligere 20 innen 2010.  
 
Finansiering av den ”ordinære” omstillingsprosess 
Innovasjon Norge har vært meget aktivt engasjert i omstillingsarbeidet, ikke bare gjennom deltakelse i 
prosessen, men også som kapitalkilde. En oversikt over IN lån og tilskudd i omstillingsperioden viser 
at nærmere 53 millioner er bevilget. Trekker en fra lån til SIVA for etablering av bygg i Årdal er 
summen allikevel nærmere 17 mill. eller et snitt på 4,25 mill. pr år. I tillegg kommer midler fra 
SkatteFUNN og kompensasjonsmidler (endret arbeidsgiveravgift) på ca 30 mill. Dette gir et 
gjennomsnitt på 11,7 mill. pr år. Til sammenligning var sum tildeling de to siste år før 
omstillingsperioden bare 0,53 mill. En nærmere beskrivelse fremgår av nedenstående tabell: 
 
Ordning   2004 2005 2006 2007 Sum eks SIVA 2002-2003 

IN lån og tilskot        4 584 000       5 972 000     21 147 000     21 125 000      52 828 000      16 828 000           530 000  

SkatteFUNN 
 

       2 909 000       2 184 000           357 000       1 140 000        6 590 000        6 590 000    

Komp.midlar        3 766 000     10 860 000       8 812 000        23 438 000      23 438 000    

Sum        11 259 000     19 016 000     30 316 000     22 265 000      82 856 000      46 856 000           530 000  
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Den formidable økning i tilskudd til næringslivet i Årdal som har kommet i tillegg til de statlige 
ekstraordinære midler vitner om at omstillingsorganisasjonene og Innovasjon Norge har gjort en 
usedvanlig god innsats som en ikke har kunnet dokumentere noen andre plasser. Vanligvis konstateres 
at en 3 til 5 dobling av midler fra det ordinære virkemiddelapparat er meget bra. Her er økningen 44 
ganger selv når en har trukket fra tilskudd til SIVA, dvs at tildelingene i hovedsak bare omfatter 
lokale bedrifter.  
 
På mange måter er dette et ”skoleeksempel” på hvordan en med små ”omstillingsmidler” har kunnet 
utløse større midler fra det ordinære virkemiddelapparat.  ”Ordinær” omstilling har fokus på å finne 
fram til prospects og avklare potensialet i disse for deretter å overføre alt ansvar for utvikling og drift 
til ”de egentlige eiere” og det ordinære virkemiddelapparat. Årdals andel av de ordinære 
omstillingsmidler var bto 3,8 millioner. Dette beløp har bidratt til en 12-dobling av offentlig kapital 
gjennom det ordinære virkemiddelapparat (nærmere 47 mill). 
 
Med en rimelig grad av sannsynlighet kan det konkluderes med at Årdal Utvikling gjennom den 
”ordinære” omstillingsprosess har kunnet bidra til at 32 nye arbeidsplasser er etablert med et 
potensiale på ytterligere 42 innen 2010.  
 
Finansiering akkvisisjon 
En mulig grunn til det lave omstillingsbeløp kunne være at man fikk midler fra annet hold, men selv 
med en 10-dobling av beløpet ville man ikke ha lyktes med akkvisisjon. Alternativet da hadde vært 
utvikling av dagens næringsliv, men en antar med rimelig grad av sannsynlighet at heller ikke i et slikt 
tilfelle ville målet være nådd.  
 
De viktigste grep i omstillingsprosessen var derfor finansiering og anvendelse av kompetent 
kvalitetssikring i prosjektvurderingen med sikte på å etablere ny industri i Årdal.  
 
Denne finansiering er gjennomført som et samarbeid mellom hjørnesteinsbedriften Hydro og staten.  
 
Finansieringen var som følger: 
Aktør Omfang 
Hydro ÅFAS: Driftskostnader og prosjektutredninger: ca 20 MNOK (årsbudsjett på 4 

MNOK ) 
Stiftelseskapital Årdalsfondet: brutto 125 MNOK (minus det som var utbetalt til 
ÅFAS og UTLA) 
Egenkapital, ansvarlig lånekapital og tilskudd til bedrifter:  
15 MNOK Fjordinvest Industri som AS-kapital Dooria 
50 MNOK Dooria (lån og tilskudd) 
  3 MNOK Utla 
 45 MNOK Norsun  
Investeringer Teknologisenteret: 200 MNOK 
Etablert Industriparken. 
Inkubas: 450’ aksjekapital pluss dekker driftskostnader 3 år 
NorSun: 150 MNOK i aksjekapital + senere emisjoner 

Staten  
Administrert 
av Innovasjon 
Norge 

Ekstraordinære midler gjennom budsjettforlik: 70 MNOK: Nytta som 
invest.tilskudd og bedriftsutviklingstilskudd til Dooria, NorSun, SIVA, HMR, Utla 
Kjeldevatn, mv. (Opprinnelig bevilgning på 105 MNOK til Scanwafer, senere 
omgjort til 70 MNOK til Årdal og 30 MNOK til Høyanger) 

KRD-midler 
via Sogn & Fj. 

3,7 MNOK bevilget til Årdal Utvikling (2,9 mnok  i 2005 og 0,8 mnok i 2006) 
 

Innovasjon 
Norge 

Ca 12 MNOK pr år gjennom ordinært virkemiddelapparat 
Delfinansiert SIVA-eiendommene med 36 MNOK 
Kvalitetssikret bruk av statlige omstillingsmidler 
Kompetansehjelp i drift og utvikling av omstillingsorganisasjonene og bedrifter. 
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Aktør Omfang 
SIVA Investert i Dooria-bygget og Norsun- bygget 

Inkubas: aksjonær og kompetansepartner 
Årdal 
kommune 

Finansierer driften av Årdal Utvikling – ca 2,1 MNOK pr år  
Næringsutviklingsfond – ca 1,5 MNOK pr år 
Lagt til rette infrastruktur  

Fjord Invest 
AS 

Ingen prosjekter utenom investeringer i Dooria gjennom Fjordinvest Industri samt 
aksjonær i Inkubas  

 
En oppsummering av innsatsen er som følger: 
Hydro engasjement:  Offentlig engasjement 
 Drift av ÅFAS     20 mill  
Stiftelse /Tilskudd/lån)  105 mill 
Sum ekstern virksomhet 125 mill 
Hydro teknologisenter  200 mill 
SUM    325 mill 
Ren kommersiell satsing fra Hydro: 
NorSun  (Hydro Venture)  150 mill 

Ekstraordinært      70 mill 
IN ordinære virkemiddelapparat   47 mill 
SIVA bygg (EK+ lån) ca.  260 mill 
KRD via S&Fj fylkeskommune      4 mill 
Årdal kommune     22 mill 
SUM      403 mill 

5.3 Konklusjon 
Det må slås fast at Årdal har lyktes med sin strategi.  
Det er etablert ny industri, lokale virksomheter har hatt en positiv utvikling, det er skaffet betydelige 
midler til omstillingen og det er anvendt kompetent kvalitetssikring. Dette har vært avgjørende for at 
målene i omstillingsprosessen ble oppnådd.  
 
Området står nå overfor nye utfordringer som krever annen strategi, en prosess de er midt oppe i.  Som 
det fremgikk av prognostisert utvikling av befolkning og sysselsetting vil det være en økning de neste 
årene for så igjen å få en negativ trend. Utfordringen i første omgang er således å rekruttere nok 
arbeidskraft, og deretter å beholde nok arbeidsplasser for denne.  

6.0 ORGANISERING OG SENTRALE AKTØRER 

6.1 Generelt om organisasjonsutviklingen 
I kommunestyrevedtaket i 2003 ble det besluttet at formannskapet skulle lede omstillingsarbeidet. I 
2004 var det følgende operative aktører i virksomhet: 
 
ÅFAS – som skulle fokusere på større industriell virksomhet 
Årdal Utvikling – som skulle fokusere på utvikling av lokalt næringsliv 
Inkubas – som skulle fokusere på avskalling av Hydro-relatert virksomhet 
 
Ordføreren var sentral i omstillingen og det var et særlig tett samarbeid mellom ÅFAS og ordfører. 
Dette var naturlig da ÅFAS hadde de store ressurser og hvor behovet for lobbyvirksomhet og politisk 
styring var størst.  
 
Spesielt i 2004 var det en viss uklarhet over hvem som skulle gjøre hva, noe som ble løst ved at 
lederne for de tre omstillingsorganisasjonene hadde hyppige møter og avklarte problemstillinger seg 
imellom. På den annen side skapte uklarheter også frustrasjon lokalt – hvem kunne bidra med hva. I 
praksis ble nok mye styrt fra ÅFAS – som både hadde midler, ressurser og tett kontakt med ordfører 
og Hydro. De to kommunale representanter som var leid ut til ÅFAS måtte både forholde seg til ÅFAS 
og til kommunen. Det var ikke alltid det var samsvar mellom behovet til de to partene, noe som 
medførte en viss frustrasjon og i ÅFAS.  
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Det var imidlertid en god kjemi mellom de tre lokale lederne, noe som bidro til at samarbeidet og 
arbeidsdelingen var god. Det er allikevel ikke til å komme forbi at ledelsen av omstillingsarbeidet var 
ÅFAS og ordfører.  
 
Sommeren 2005 blir Terje Laberg formell daglig leder i ÅFAS og fra høsten 2006 også i Årdal 
Utvikling. Samtidig går Inkubas mer over til å bli ressursleverandør for ÅFAS-prosjekter. Profilering 
av omstillingsarbeidet og omstillingsorganisasjon begynte å ta mer entydig form. Det lokale 
næringsliv er også mer med på omstillingsutfordringene gjennom etablering av Teknisk Forum, egen 
handelsstand, ”investor-møter”, videreføring av SMB-prosjektet, etablering av enkeltprosjekter, mv.  
 
I 2007 startet arbeidet med å vurdere hvordan næringsutviklingsarbeidet skulle videreføres etter 
omstillingsperioden. Samtidig etablerte man da Årdal Teknologi og Innovasjon AS som skulle 
samordne teknologiutviklingen.  
 
I 2008 er ÅFAS primært et ”sovende selskap” hvor kommunen er 100% aksjonær. Forslaget til ny 
organisering av næringsutviklingsarbeidet er lagt ”på is”, Inkubas er nedlagt og Årdal Utvikling 
fungerer som kommunens eneste næringsutviklingsselskap. 
 

6.2 Nærmere omtale om det enkelte selskap 
Årdal Framtid AS (ÅFAS) 
Stiftet januar 2004. Formål: skaffe nye arbeidsplasser både gjennom etablering av ny industri og 
utvikling av eksisterende til Årdal som erstatning for de som går tapt ved nedlegging av 
Søderberganlegget. Aksjekapital 100.000,- fordelt med 49% Hydro og 51% Årdal kommune. Styret 
består av representanter fra Hydro, fagforening og Årdal kommune. Styreleder og daglig leder var 
Bjarne Reinholdt frem til sommeren 2005 da Terje Laberg overtok som daglig leder. Sommeren 2006 
ble rådmann Terje Erik Moe styreleder. I dag er ordfører Arild Ingar Lægreid styreleder. Innovasjon 
Norge har hele tiden hatt en observatør i styret.  
 
Det operative arbeid i selskapet ble gjort i arbeidsgruppen hvor Terje Laberg var leder i 100% stilling 
og rådmann Terje Erik Moe medarbeider i 50% stilling. Avhengig av oppgaver ble det engasjert 
konsulenter. Sentrale konsulenter i de første åra var selskapet ITC (ITC=Integration, Turnaround, 
Change) bestående av 3 tidligere Hydrodirektører som hadde en 3 årig avtale med Hydro om bruk av 
kompetanse i integrerings- og omstillingsoppgaver (2002-2005), Hartmark Consulting AS, Interforum 
Partners, PWC, m.fl.. Alle kostnader ble betalt av Hydro. Det var beregnet driftskostnader pr år på i 
snitt 4 millioner kroner.  
Arbeidsgruppen møttes ofte og ga sine innstillinger til styret. Innstillingene måtte underkastes Hydros 
vanlige prosjektvurderingsprosess som ble oppfattet som tung, krevende og sterkt kommersielt vektet. 
Dette medførte at det til tider var sterk frustrasjon hos den lokale ledelse. På den annen side ble 
resultatet vellykket. Bruk av de statlige midler ble kvalitetssikret av Innovasjon Norge. Også her var 
det tilløp til aktiviteter som gikk ut over kravet til ren kvalitetssikring (Dooria i hovedstyret).  
 
15. mars 2006 inngikk Hydro og Årdal kommune en omforent avtale som også inkluderte etablering 
av Årdalsfondet. 5 dager tidligere hadde ÅFAS endret formål til mer ideell organisasjon hvor midlene 
ved eventuell likvidasjon skal overføres til en stiftelse.  
 
Oppgaven til ÅFAS var etter dette mer å følge opp og sikre at allerede gjennomførte investeringer ble 
gjennomført iht forutsetningene. Det daglige omstillingsarbeid ble overført til Årdal Utvikling. 
 
Årdal Utvikling 
Årdal Utvikling har siden 1985 vært kommunens næringsorgan. Selskapet er en stiftelse med årlig 
finansiering fra Årdal kommune med ca 2,1 mill til drift og administrasjon og 1,5 mill til utvikling. 
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Styret i omstillingsperioden har bestått av 3 politikere, 1 skoleansatt og 1 fra næringslivet. Ordfører er 
styreleder og således også kontinuitet mellom ÅFAS og Årdal Utvikling. Fra 2005 fikk Innovasjon 
Norge observatørstatus i styret.  
Stiftelsen besto i omstillingsperioden frem til 2007 av en leder og 3 saksbehandlere. Fra 2007 består 
den av en leder og 1 saksbehandler.  
Stiftelsen er som tiltakskontor for kommunen ansvarlig for å behandle alle søknader og veilede 
næringslivet. I løpet av 2004 ble de i tillegg mer rettet mot omstillingstiltak og gjennomføring av 
disse.  
Fra senhøstes 2006 fikk Årdal Utvikling samme leder som ÅFAS. Etter hvert som ÅFAS trappet ned 
ble de totale omstillingsoppgaver samlet i Årdal utvikling.  
 
Inkubas 
Ble etter initiativ fra ÅFAS stiftet sommeren 2004 med en aksjekapital på 1 million kroner fordelt med 
45% Hydro, 25% Fjord Invest og 30% SIVA. Driftskostnadene dekkes av Hydro. Ansatt var en leder.  
Styret besto av 2 representanter for Hydro, 1 fra Fjord Invest, 1 fra SIVA og 1 fra næringslivet. 
Opprinnelig var formålet å bidra til industriell nyskaping basert på Hydro-teknologi. Driften skulle 
være etter SIVA sitt konsept om industriinkubatorer.  
Det ble fort klart at formålet var for snevert og det ble utvidet til å være utvikler av nye bedrifter basert 
på forskningsresultater og prosjektideer fra eksisterende industri og øvrig næringsliv.  
SIVA sitt konsept kom bare i liten grad til anvendelse og Inkubas ble mer anvendt som 
kompetanseressurs for utviklingsarbeidet i ÅFAS.  
Selskapet skal etter planen avvikles i løpet av 2008.  
 
Andre sentrale aktører 
Innovasjon Norge har vært sentral i forberedelse til, gjennomføring og avslutning av 
omstillingsprosessen. De har aktivt bidratt med råd, innsats og nettverksknytting. De har vært 
observatør både i ÅFAS og Årdal Utvikling.  
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune var sentral i forberedelsen til omstillingsprosessen. 
Fylkeskommunen hjalp til med lobbyvirksomhet og hadde organisert dette direkte i fylkesordførerens 
stab. På den annen side måtte også fylkeskommunen også ta hensyn til andre kommuner i fylket og 
deres behov. Partnerskapet som ble etablert mellom fylkeskommunen og kommunene Flora, Høyanger 
og Årdal fungerte godt i 2004, men deretter ble det klare divergenser mellom partene, spesielt med 
hensyn til fordeling av statlige midler.  
Fylkeskommunen hadde også en observatør i styret til Årdal Utvikling uten at en lokalt syntes en fikk 
mye ut av det. Årdal oppfattet samtidig raskt at det ikke var store midler å hente og nedprioriterte 
dermed kontakten. 
 
SIVA hadde Årdal store forventninger til. I praksis har dette resultert i at SIVA ble aksjonær i Inkubas 
og formell eier av byggene til Dooria og NorSun. Gjennom eierskapet har SIVA investert ca 260 
millioner i Årdal. 
 
Fjord Invest AS har sammen med Årdalsfondet etablert Fjord Invest Industri AS med en aksjekapital 
på 35 millioner kroner hvorav Fjord Invest AS har 50,1% og Årdalsfondet 42,7%. Fjord Invest AS har 
34,9% av aksjene i Dooria AS.  
 
Hydro og CONNECT Norge inngikk i februar 2005 en samarbeidsavtale om finne fram til 
teknologi- og kunnskapsbaserte prosjekter som kan skape ny sysselsetting i Sogn og fjordane. 
Pr dags dato er det ikke etablert noe prosjekt i Årdal. 

6.3 Aktørgruppers engasjement  
I omstillingsarbeid generelt fokuseres det på følgende lokale aktørgrupper som må engasjere seg for å 
få til en vellykket omstilling: 
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- Politikere 
- Kommuneadministrasjon 
- Hjørnesteinsbedrift  
- Lokalt næringsliv 
- Fagforeninger 
- Interesseforeninger (bygdelag, mv) 
- Befolking 

 
Politikerne i Årdal har tatt tak. Nå skal det også sies at det er ”rimelig lett” i en kommune hvor ett parti 
har så stor andel, men selv med slik dominans har det ikke oppstått noen registrert strid mellom 
partene. Ordfører har vært meget synlig og profilert. Han har vært tydelig med klare krav til de øvrige 
parter og har personlig engasjert seg i styring av omstillingsarbeidet og i lobbyarbeid med 
formannskap og Arbeiderpartiet som gode medspillere. Det politiske miljø har opptrådt samlet. Dette 
har tatt tid og ressursinnsats, men anses som en særlig viktig kritisk suksessfaktor i 
omstillingsarbeidet.  
 
Kommuneadministrasjonen har ikke vært like synlig med unntak av rådmannen. Det kommunale 
administrative apparat har ikke vært like tydelig. Det er lite i foreliggende rapporter og dokumentasjon 
som viser til deres rolle. Prosjektet ”Næringsvennlig kommune” har vært foreslått flere ganger, men 
ikke gjennomført.  
Det blir spesielt viktig at kommuneadministrasjonen er ”på banen” når strategien begynte å dreie fra å 
skaffe arbeidsplasser til å skaffe arbeidstakere. Å ha tilfredsstillende styring med tomter, 
gjennomgangsboliger, skole/barnehage, norsk-opplæring, kultur, osv. kan fort bli kritisk i 
konkurransen om arbeidskraft i de kommende år.  
 
Hydro som hjørnesteinsbedrift ble engasjert og ”provosert” av kommunen. Hydro er en 
hjørnesteinsbedrift som er internasjonal, men som over en årrekke har ”nytt godt av” 
konkurransefortrinnet rimelig energi. Når et slikt stort ”going concern” selv beslutter å legge ned hele 
eller deler av den lokale virksomhet må det også vurderes et samfunnsansvar. Kommunen provoserte 
(bevisst?) Hydro til å uttrykke sitt samfunnsansvar og lyktes i dette. Det var viktig her at man hadde 
nok innflytelse og makt (gjennom Arbeiderpartiet og fagforeningene) til å få tilgang til toppledelsen. 
Det lyktes man med ved at Reiten selv møtte i Årdal og sa at Hydro hadde et samfunnsansvar som de 
skulle oppfylle. Lokalt ble det understreket at tilgangen til toppledelsen betydde mye for den positive 
utvikling samtidig som man ønsket mer ansvar og beslutningsmakt til den lokale Hydroledelse i de 
operative beslutninger.  
Hydro etablerte i 2006 Hydro Industripark (Årdal Industripark) som eiendoms- og tjenesteutvikling for 
Hydro og hadde intensjon om å bli forretningsutvikler. Parken har i dag ingen aktivitet. 
På den annen side har Hydro besluttet og investert 200 millioner kroner i videreutvikling av et 
teknologisenter med fokus på neste generasjons elektrolyseteknologi. 
 
Lokalt næringsliv var bare i noen grad mobilisert ved forberedelser til og i begynnelsen av 
omstillingsperioden. Det var da tydelig at dette var noe politikerne, ÅFAS og Hydro skulle klare selv. 
Gjennom omstillingsperioden er dette endret radikalt. Fokus er kommet på hva kan den enkelte bedrift 
selv klare, og hva er viktig at man gjør sammen. Det er symptomatisk at Teknisk Forum og 
Handelsstandforeningen er aktive med oppgaver som medlemmene ser er viktig for dem, mens den 
mer generelle næringsforeningen (Næringsforum) ligger nede da det ikke er brakt frem utfordringer 
som krever samhandling hos medlemmene. Gjennom arbeidet er det skapt konsortiet Equal Group som 
har bidratt til samarbeid mellom 8 bedrifter. Både ÅFAS og Årdal Utvikling har bidratt til denne 
positive utvikling.  
Andre organer er Sogn Næringshage AS som omfatter 6 bedrifter. Næringshagen er imidlertid mest å 
betrakte som eiendomsforvalter. Årdal teknologi og innovasjon AS – selskap som skal drive en 
målrettet satsing på forskning og teknologiutvikling – er et samarbeidsprosjekt mellom 
industribedriftene i Årdal 
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Fagforeningene stilte opp og arbeidet tett med kommunen for å få gjennomslag for modernisering av 
Søderbergovnene og få Hydro til å erkjenne sitt samfunnsansvar. Fagforeningslederne var aktive i 
lobbyvirksomheten og bidro sterkt til det mediapresset som ble skapt. Det var naturlig at 
fagforeningene også fikk styreplass i ÅFAS.  
 
Interesseforeninger er ikke spesifikt identifisert med et unntak av reiseliv som gjennom sin 
reiselivsorganisasjon Reisemål Årdal AS (tidligere Årdal Arrangementer) som har et lokalt 
koordineringsavsvar for reiseliv. 
 
Befolkningen ble mobilisert i 2003 og bidro sterkt til det mediepresset som da ble etablert.  

6.4 Erfaringer og konklusjoner 
Årdal kommune har tatt tak i omstillingsprosessen på en målrettet og effektiv måte. Politisk har de tatt 
ansvar og vært meget proaktiv i arbeidet. Strategien har vært klar: Årdal skal fortsatt være en 
industrikommune med mer diversifisert industri. Det vil være nødvendig med akkvisisjon og 
nødvendig kapital til å få etablert slik industri. 
 
Kommuneadministrasjon har ikke – med unntak av rådmannen – i samme grad tatt tak. Spesielt i 
sammenheng med at strategien har endret seg mot mer infrastrukturtiltak er det viktig med en stor og 
samordnet innsats fra kommunen.  
 
Organisering av omstillingsarbeidet i tre organisasjoner har sine styrker og svakheter. Styrken er at det 
blir mer fokus på enkeltoppgaver mens svakheten er at ting kan ”falle mellom to stoler”. Det kan også 
medføre at prioritering av omstillingsmidler totalt sett vanskelig kan gjøres dersom hver av 
organisasjonene har egne ”kilder”. I dette tilfelle har man ”reparert” ved å etablere hyppig 
møtevirksomhet for å samordne og fordele oppgaver samtidig som ÅFAS har hatt kapital til å støtte 
opp under oppgaver og prosjekter som er tildelt en av de andre organisasjonene. I sum kan en derfor si 
at de operative organisasjoner har gjort en god jobb samtidig som de har arbeidet seg fram mot en 
organisasjon.  
 
Hydro har tatt samfunnsansvaret og investert nærmere 475 millioner kroner i Årdal i form av fonds, 
driftskostnader og aksjekapital/ansvarlig lånekapital. Av dette utgjør 200 millioner kroner utvikling av 
teknologisenteret og 150 millioner i aksjekapital i NorSun.  
 
Det lokale næringsliv har tatt tak – både gjennom SMB-prosjektet og gjennom nye samarbeidsorgan 
som Teknisk Forum, Equal Group og reiselivsmål Årdal. 

7.0 KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 

7.1 Kommunens utviklingsevne 
I en rapport fra Distriktenes Utbyggingsfond om ”Faglig utviklingsprogram for omstilling av ensidige 
industrikommuner” av mars 1991 heter det ”Årdal kommune har kommet langt i et systematisk 
omstillings- og tiltaksarbeid og egnet seg godt til å få belyst overordnete forhold – forutsetninger – 
som må være tilstede for å få til en vellykket omstillingsprosess”. Dette kjennetegner også i dag den 
politiske ledelsen og administrative toppledelse i Årdal. Det er imponerende hvordan kommunen har 
klart å få både hjørnesteinsbedriften og Staten til å bidra i omstillingsprosessen og hvordan de har 
gjennomført prosessen. 
 
Like god er ikke kommuneadministrasjonen. Det kan synes som det ikke har vært god nok kontakt 
innover i kommunen og det har vært få/ingen proaktive tiltak fra administrasjonen. Det har ved flere 
anledninger blitt påpekt at kommunen bør bli mer næringsvennlig, blant annet gjennom: 
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- Forbedre servicenivået på det bedriftsrettede omstillings- og næringsarbeidet 
- Profesjonalisere kommunens forvaltningsoppgaver overfor næringslivet 
- Bidra til bedre samhandling mellom kommunen og næringslivet 
- Styrke kommunens evne til å arbeide utviklingsrettet, blant annet ved å implementere PLP som et 

felles verktøy for prosjektutvikling 
 
I sammenheng med den endrede strategi som er iverksatt er det også et klart behov for større innsats 
og engasjement i utvikling av infrastruktur.  

7.2 Næringslivets utviklingsevne 
Alle rapporter fremhever at det lokale næringsliv har hatt en positiv utvikling. Dette har resultert i nye 
produkter, nye samarbeidsformer, nye markeder, knoppskyting og videreutvikling. Tidligere var 
Hydro på mange måter hovedmarkedet – og av og til eneste marked. Nå har en dokumentert at det 
finnes andre kunder og markeder, noe som også har gitt økt selvtillit og nyskaping i næringslivet.  
 
I underveisrapporten fra Høgskulen i Sogn og fjordane (november 2007) anslås at SMB-prosjektet i 
2007 hadde skapt 30,5 arbeidsplasser (s 91) og kostet ca 800.000 kroner pr arbeidsplass. Andre 
resultater fra SMB prosjektet var motivasjon, kompetanseheving og bedre strukturering i bedriftene.  

8.0 RÅD FOR FREMTIDEN  
Årdal kommune har lyktes med omstillingen. Noen sentrale og kritiske suksessfaktorer i dette arbeidet 
har vært: 
 
Kommunens politiske ledelse: 
• Klart og sterkt engasjement fra toppledelsen i kommunen – kontinuerlig og forutsigbart 
• Bevisst og kjent strategi som er akseptert i befolkningen 
• Kommunisert og begrunnet strategien på en klar og enkel måte 
• Har klart å få hjørnesteinsbedriften til å akseptere et samfunnsansvar og fått den til å bidra med 

betydelige ressurser (kapital, materiell og personell) 
• Klart å engasjere toppolitikere og departementsledelse  
 
Hjørnesteinsbedriften har akseptert sitt samfunnsansvar og har i sum investert bidratt med betydelig 
kapital og kompetanse. Viktige faktorer her har vært: 
• Engasjement av toppledelsen i Hydro 
• Engasjement av fagforeningene og LO 
• Funnet fram til gode kommersielle prosjekter 
• Aksept for at lokal ledelse må ha viktig rolle og ansvar for omstillingsfunksjoner og at dette 

kommer klart frem i form av oppdrag og ressurser til å utføre det (altså ikke bare ord og 
”festtaler”) 

 
Statens kapitalbidrag ut over de ordinære omstillingsmidlene har vært avgjørende for akkvisisjon og 
dermed for den vellykkede omstilling. Viktige faktorer: 
• Arbeiderpartiet og LO ble mobilisert og var aktiv i prosessen 
• Den administrative ledelsen i NHD hadde god forståelse for Årdals argumenter og dokumentasjon 
• Sogn og fjordane fylkeskommune var aktiv i lobbyvirksomhet og en rekke politiske grupperinger 

ble kontaktet  
• Årdal kommune med ordfører var instrumentell i mange av kontaktene 
• Innovasjon Norge har bidratt meget aktivt gjennom anvendelse av det ordinære 

virkemiddelapparat 
• SIVA har engasjert seg i industribygganlegg i Årdal 
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Omstillingsorganisasjonenes evne til praktisk samhandling: 
• Bemannet med personer som har gjennomførings- og samhandlingsevne 
• Gitt ressurser til å utrede muligheter og fremskaffe dokumentasjon 
• Utviklet klare nettverk både mot politikere og fagmiljø 
 
Strategien ”akkvisisjon” (få betydelig/tung ny virksomhet til området) har lyktes fordi: 
• Det er skaffet nødvendig kapitaltilskudd for etablering av virksomheten; ca 200 millioner har 

bidratt til investeringer på over 1 milliard. Årdal har altså bidratt med 20% av 
investeringskostnadene. Dette anses som avgjørende for at ny virksomhet ble etablert der. 

• Profesjonell kvalitetssikring av prospekt og videre utvikling av forretningsplaner med 
etterfølgende etablering (klart å skille ”klinten fra hveten”). Høy kompetanse i valg og oppfølging 
av ny virksomhet.  

 
Det lokale næringsliv har hatt en meget positiv næringsutvikling, blant annet pga 
• Gjennomføring av SMB-prosjektet 
• Satsing på HMR med nye produkter og nye markeder 
• Etablering av samarbeidsrelasjoner og -fora som f eks Teknisk Forum, Equal Group, 

Handelsstandsgruppen, mv. Dette er fora og samarbeidsorganer hvor deltakerne ser en klar 
egennytte av å bidra 

• Anvendelse av det ordinære virkemiddelapparat 
 
Kvalitetssikring av omstillingsarbeidet 
• Både Hydro og Innovasjon Norge har vært aktivt med i kvalitetssikringsarbeidet 
• Det er foretatt flere evalueringer underveis 
 
Følgende forhold kunne vært bedre: 
I ettertid kan en se at den ensidige fokus på etablering av ScanWafer det første året var noe uheldig da 
man ikke hadde noe alternativ den dagen ScanWafer besluttet annen lokalisering. Det er nok fornuftig 
å ikke ha ”alle egg i samme kurv”. En viktig del av omstillingsarbeidet er å arbeide med prospekts 
(mulige etableringer), stille disse opp mot hverandre og sikre at mulighetene er flere. Dette ble gjort i 
fortsettelsen. 
 
Samarbeidet med kommuneadministrasjonen. Man har bare i noen grad lyktes i å motivere og 
engasjere kommunens ressurser til å bidra i omstillingsprosessen. Administrasjonen kunne klart vært 
mer proaktiv, spesielt etter de strategiske endringer som ble gjort i 2006/2007. Programmet 
”næringsvennlig kommune” var planlagt, men ble ikke prioritert gjennomført.  
 
Samordningen mellom de tre omstillingsorganisasjonene kunne vært bedre i begynnelsen. Allikevel 
tok de seg raskt igjen og lyktes gjennom gode samarbeidsrelasjoner og hyppige møter. Likeledes at 
omstillingsorganisasjonene hadde mulighet til å leie inn kompetanseressurser til utredninger, delvis 
finansiert gjennom ÅFAS. At det gikk så bra skyldes nok i større grad de personlige egenskaper til 
lederne enn rutiner og systemer i den sammenheng. En felles organisasjon hadde allikevel 
sannsynligvis vært mer effektivt.  
 
Det forelå ikke en felles strategiplan for Årdal. I etterhånd kan det synes ”litt stakkarslig” at ÅFAS – 
som hadde de store ressursene – ”bare” hadde et mål om å etablere 134 arbeidsplasser, mens Årdal 
Utvikling – som hadde meget begrensede ressurser – og da bare til utredninger og avklaringer – var 
den som satte de samfunnsmessige og ambisiøse mål. Fokus på det lokale næringsliv kom også ”litt 
sent” på banen. Det er også viktig ikke ensidig å satse på ett prosjekt (ScanWafer), men åpne for flere 
prosjekt.  
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Utfordringene fremover er 
Det er et tankekors at den eksisterende positive utvikling i befolkning og sysselsetting snur rundt 2010 
– 2012. Arbeidet med omstilling og nyskapning kan derfor ikke stoppe opp, men må ha kontinuerlig 
fokus og innsats. Det må satses mer på: 
 
- Rekruttering av flere arbeidstakere – noe som krever et positivt omdømme av Årdal og samarbeid 

mellom arbeidsgiverne (omdømmesatsing og felles ”rekrutteringsarena”). 
- Målrettet infrastrukturarbeid hvor kommunen vil ha en nøkkelrolle. Kommunen må akseptere og 

ta på seg denne oppgaven.  
- En mer næringsvennlig kommune 
- Ivareta omstillingskompetansen og strukturere arbeidet videre. Hvordan skal næringsutviklingen 

videreføres, hvordan skal den organiseres og hvordan skal roller og ansvar fordeles?  
- Hvordan hindre en nedgang i sysselsettingen fra 2011? 
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Vedlegg:  
VIKTIGE HENDELSER: 
 
Dato Aktivitet 
2001.08.09 Miljøverndepartementet avslo bruk av Søderbergteknologi ut 2010 
2002.10.15 Selskapet ITC etableres med 3 tidl Hydrodirektører – 3 årig avtale med Hydro om 

bruk av kompetanse i integrerings- og omstillingsoppgaver (ITC=Integration, 
Turnaround, Change) 

2003.02.04 Hydro engasjerer Asplan Analyse til å gjennomføre en konsekvensutredning av 
Søderbergutfasingen – med og uten modernisering 

2003. juni Asplan Analyse leverer sin konsekvensrapport til Hydro 
2003.09.18 Hydro vedtar at modernisering ikke er et alternativ. 
2003.11.14 Generaldirektør E Reiten er i Årdal og annonserer følgende: 

- Hydro vil fortsatt være i Årdal og produksjonen vil fortsette og effektiviseres 
- Det blir ingen modernisering av ”Søderberg-produksjonen” 
- Årdal Karbon vil fortsette og effektiviseres 
- Hydros forsknings- og teknologisenter for ny elektrolyseteknologi skal være i 

Årdal 
- Hydro vil aktivt medvirke til næringsutvikling og omstilling i Årdal 

2003.12.23 Kommunen understreker i brev til Hydro med kopi til Olje- og energidep at all kraft 
som produseres i Årdal skal anvendes lokalt iht tidligere beslutninger 

2004.01.23 ÅFAS stiftet med 51% Årdal kommune og 49% Hydro. Hydro finansierer driften 
fullt ut. Hydro har styreleder og daglig leder (Reinholdt), kommunen har leder av 
arbeidsgruppen. 

2004.04.04 SIVA og Hydro annonserer at de er enige om å etablere et pilotprosjekt for 
”industri-inkubator” 

2004.07.08 Inkubas stiftet av Fjordinvest, SIVA og Hydro 
2005.02.04 Hydro og CONNECT Norge inngår en samarbeidsavtale om finne fram til 

teknologi- og kunnskapsbaserte prosjekter som kan skape ny sysselsetting i 
Sogn 

2005.07.01 Terje Laberg daglig leder av ÅFAS 
2006.03.15 Avtale mellom Hydro og Årdal kommune. Sentrale elementer i avtalen er: 

- Årdal forskningssenter vil ha ansvaret for neste generasjons 
elektrolyseteknologi og Hydro investerer 200 mill i senteret. 

- Søderberg-anlegget skal være i drift til 1. okt 2007 
- Årdalsfondet etableres som en stiftelse. Fondskapitalen er ca 120 mill og skal 

benyttes til Dooria (ca 50 mill), NorSun (ca 40-50 mill) og HMR (ca 1-5 mill) 
- Hydro etablerer en åpen industripark som kan leie ut land, bygg og kompetanse 

fra Hydro. 
- All kraft skal brukes lokalt 
Gjennom dette har Hydro overført arbeidet med næringsutvikling til lokale selskap, 
mye etter Herøyamodellen.  

2006.06.12 Rådmannen i Årdal kommune blir Styreleder i ÅFAS  
2006.06.16 ÅFAS og Hydro inngår intensjonsavtale med NorSun om etablering av fabrikk i 

Årdal 
2006.11.07 Hydro Venture investerer 150 mill i NorSun 
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OVERSIKT DOKUMENTASJON 
 
Strategiar og handlingsplanar 
 
# Dato  Sak Kommentar 
 05.04.03 Næringspolitiske utfordringar i ÅLAV-regionen Fafo 
 11.02.04 Tiltaksplan 2004 for omstilling i Årdal Årdal kommune 
 01.03.04 Tiltaksplan Flora, Høyanger og Årdal  Sogn og Fjordane 

fylkeskommune 
 19.01.05 SNP med Handlingsplan 2005 Årdal Utvikling 
 07.12.05 SNP med Handlingsplan 2006 Årdal Utvikling 
 01.12.06 SNP 2005 – 2008  Årdal Utvikling 
 01.12.06 SNP med Handlingsplan 2007 Årdal Utvikling 
 29.12.06 Handlingsplan 2007 Årdal Utvikling 
 14.11.07 Handlingsplan 2008  Årdal Utvikling 
 
Årsrapportar og evalueringar 
 
# Dato  Sak Kommentar 
 15.02.06 Programstatusvurdering 2005 Innovasjon Norge 
 21.11.06 Programstatusvurdering 2006 Innovasjon Norge 
 02.01.07 Tilstands- og statusrapport for 2006 Årdal Utvikling 
 20.06.07 Utfordringar næringsutviklingsarbeidet Årdal Utvikling 
  Årsmelding 2007  
 
Forskingsrapportar og utreiingar  
 
# Dato  Sak Kommentar 
 Mars 

1991 
Faglig utviklingsprogram for omstilling av ensidige 
inustrikommuner 

DUF 

  Utvikling gjennom samhandling – ledelsesutfordringer i 
omstillingsområder 

KRD 

 05.04.03 Næringspolitiske utfordringar i ÅLAV-regionen Fafo 
 Jun 

2003 
Utfasing Søderberg – Sosio-økonomisk analyse Asplan Viak 

 13.10.03 Prosjekt Søderberg ved Hydro Aluminium Årdal 
Innstilling til kommunestyret 

Årdal kommune 
adm. leiing 

 Sep 
2003 

Veileder i samarbeidsutvikling – Ressurshåndbok for 
prosjekter i programmene Arena og Regional Omstilling 

SND 

 Juli 
2004 

Næringsutvikling i eit omstillingsperspektiv – korleis skapa 
grunnlag for auke i folketal og bærekraftig næringsutvikling 

Notat Årdal 
Utvikling 

 16.12.04 Strategisk utviklingsanalyse, des 2004 Agenda Utredning 
og Utvikling AS 

  Veiledningshefte i omstillings- og nyskapingsarbeid Innovasjon Norge 
 02.05.07 FS: Videreføring næringsutvikling, organisering og 

opparbeidet kompetanse 
ifo-Institutt for 
organisasjonsutvikl. 

 12.06.07 SMB-prosjektet i Årdal 
Høgskolen i Sogn og fjordane 

Mundal og Nesse 

 08.10.07 Ny næringsorganisasjon  for Årdal ifo-Institutt for 
organisasjonsutvikl. 

 Nov 07 Næringsutvikling i omstillingskommunane i Sogn og Høgskulen i Sogn og 
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# Dato  Sak Kommentar 
Fjordane – Undervegsevaluering 2007 Fjordane 

  http://w3.sf-f.kommune.no/barometer/ 

 

Ikkje oppdaterte 
tabeller 

 juni 
2008 

134 Plukk opp –  

hovedfagoppgave Høgskolen i Bodø 

Linn Beathe Hæreid 
Bent Ola Nilsen 

 
Statistikkar  
 
# Dato  Sak Kommentar 
 30.04.03 Søderberg utfasing – ppt-rapport fra asplanviak   
 24.01.08 Demografi og sysselsetting siste 1980-2015 Asplan Viak 
 28.04.08 Flyttinger 2000 - 2007  
  Demografisk analyse siste 25 år Terje Laberg/asplanviak 
 20.06.08 Virksomhetsstatistikk 1. halvår 2008  

- Bygg og anlegg 
- Handel 
- Industri 
- tenesteyting 

Utarbeidet av Asplan Viak 
på oppdrag fra Sogn & 
fjordane fylkeskommune 

 27.06.08 Sysselsettingsstatistikk  Asplan viak 
  Oversikt over lån og tilskudd 2004 – 2007 gitt gjennom 

Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge 

 
Hydro-artiklar  
 
# Dato  Sak 
 9. aug. 2001 Vurderer konsekvensene av avslaget 
 15. okt. 2002 Hydro-ledere danner eget selskap for integrasjon og omstilling 
 4. feb. 2003 Prosjekt utreder utfasing av Søderberg-teknologi 
 18. sep. 2003 Ikke nye alu-prosjekter for Høyanger og Årdal 
 14. nov. 2003 Reiten i Høyanger og Årdal: Hydro tar ansvar - omstilling nødvendig  
 13. april 2004 Avtale mellom SIVA og Hydro om industriutvikling i Årdal 
 5. okt 2004 Pressemelding 166/2004: Midler til ekstraordinær omstilling i Sogn og 

Fjordane 
 4. feb. 2005 Samarbeid med CONNECT om nyskaping i Sogn 
 15. mars 2006 Årdal kommune og Hydro sikrer vellykket omstillingsprosess 
 16. juni 2006 Vil starte ny bedrift på Årdalstangen 
 7. nov. 2006 Hydro investerer i solenergiselskapet Norsun  
 12. jan. 2007 Statsministeren trosset uværet i Årdal 
 Oppdatert:  

12. sept 2007 
Tar ansvar for næringsutvikling i Årdal og Høyanger 

 11. juni 2008 Solskinnshistorie i Årdal 
 11. juni 2008 Styrkeprøven bestått i Årdal 

  

http://w3.sf


Hvorfor lyktes Årdal? 
 

 

v Kontinuerlig oppmerksomhet fra kommunens toppledelse med klare mål gjennom aktiv 
påvirkning av aktørene 

v Fylkeskommunens innsats for å få omstillingsstatus og oppfølging av denne 

v Full mobilisering fra befolkningen  

v Strategisk spissing av mål gjennom fokus på konkurransefordelene til Årdal 

v Proaktiv holdning i omstillingsorganisasjonene – friske diskusjoner, men lojal gjennomføring når 
beslutning var tatt. God profesjonell støtte og veiledning fra Innovasjon Norge  

v Hjørnesteinsbedriftens evne og vilje til innsats gjennom å stille med betydelig kompetanse, 
areal/bygg og kapital 

v Ekstra kapital fra staten til å gjennomføre nye industrietableringer 

v SIVAs innsats i industribygg for ny næringsetablering 

v SMB-enes evne og vilje til selv og i samarbeid å søke nye markeder/produkter/tjenester regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt 

v Profesjonell assistanse til SMB-enes egenutvikling 

v Et tillitsfullt og proaktivt samarbeid mellom kommunens toppledelse, hjørnesteinsbedriften, 
fagforeningene, omstillingsorganisasjonene og lokalt næringsliv 

 


