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1 Innledning 
 
Ballangen kommune fikk 5.2.1999 av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)  
1999 status som omstillingskommune for en 6-årsperiode fram til 2005. Søknad ble innsendt til 
Nordland fylkeskommune (NF) og KRD 26.11.1998.  
 
Bakgrunnen var den usikre framtiden for kommunen etter at Nikkel og Olivin ville legge ned sin 
virksomhet innen år 2000 og bedriftens 123 arbeidsplasser ville gå tapt pluss 30 innen avledede 
virksomheter. Kommunen så for seg en befolkningsreduksjon fra 2850 i 1990 til 2625 i 2007, lav 
yrkesfrekvens for kvinner 60 - 70 % og netto utflytting i aldersgruppen 15 - 24 år. 
 
KRD og NF stilte krav om at Ballangen kommune måtte utarbeide en Strategisk Næringsplan (SNP), 
hvilket ble gjort samt at Handlingsplan for omstilling (HOM) ble utarbeidet. På dette grunnlag søkte 
Ballangen kommune 26.10.1999 om midler og 16.2.2000 bevilget NF 1 mill. kr og 6.3.2000 bevilget 
KRD 2 mill. kr.  
 
I perioden 2000 - 2005 er samfunnet i Ballangen blitt tildelt en økonomisk ramme til nyskapings- og 
utviklingsarbeid og der midlene er forvaltet av et eget selskap, Ballangen Omstilling AS. 
 
Ballangen Omstilling AS ble stiftet 23.3.2000 med forretningsadresse i Sentrumsveien 65 i Ballangen 
og med aksjekapital kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer som eies av Ballangen kommune.  
Ved etableringen var Gørill Horrigmoe daglig leder og styreleder var Per Kristian Arntzen.  
Kirstin Lillevåg Mobakken har vært daglig leder fra 10.6.2003 og fram til avslutningen av 
omstillingsperioden. Ved utløpet av 2005 var Wiggo Kåre Knutsen styrleder. 
 
Ballangen kommune vedtok i møte 22.9.2005 at omstillingsarbeidet i Ballangen kommune skulle 
søkes videreført i sin daværende form fram til 1.6.2006. Kommunen vedtok videre at Ballangen 
Omstilling AS deretter skulle oppløses. Videre ble det vedtatt at etter 1.6.2006 organiseres 
næringsarbeidet i Ballangen gjennom et samarbeid hvor Ballangen kommune kjøper seg inn på 
eiersiden i næringsutviklingsselskapet Futurum AS i Narvik og det ble forutsatt at det blir videreført 
minst en arbeidsplass i Ballangen kommune tilknyttet næringsutvikling.  
 
Ballangen kommune ønsker å avslutte omstillingsperioden med en rapport som oppsummerer 
resultater, prosesser og utviklingsevne i næringslivet og kommunen. 
 
Gjennomføringen av denne vurderingen er gjennomført med følgende organisering: 

 
Prosjekteiere er: Ballangen kommune, Ballangen Omstilling AS og Innovasjon Norge AS 
Oppdragsgiver: Ballangen Omstilling AS 
Prosjektansvarlig: Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge AS 
Prosjektleder: Thorstein Abrahamsen, Hartmark Consulting AS 
Styringsgruppe:  

Trond Erik Andersen, Invasjon Norge AS 
Per Kristian Arntzen, ordfører, Ballangen kommune 
Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen 
 

Prosjektet er gjennomført av prosjektleder med assistanse av Bjørn Arild Wisth, Hartmark Consulting 
AS. Vurderingene baseres på dokumentasjon fra Ballangen Omstilling og Ballangen kommune som 
vist i vedlegg, samtaler med sentrale aktører, statistisk materiale fra SSB, samt en spørreundersøkelse 
hos næringsdrivende og andre i Ballangen kommune og Ofoten området. 
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2 Sammendrag 
 
Målene for omstillingsorganisasjonen Ballangen Omstilling AS var forankret i Ballangen kommunes  
Strategisk Næringsplan (SNP) fra 1999 der visjonen var:  
 

”Ballangen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som er basert på kommunes 
ressursgrunnlag og fortrinn, samtidig som det tilrettelegges for utvikling av  
nye næringer med vekstkraft i lokalsamfunnet”, 

 
og Ballangen kommunes handlingsplan, der hovedmål for omstillingsarbeidet i Ballangen var: 
 

• Å stoppe den negative befolkningsutviklingen og stabiliserer folketallet i  
Ballangen på ca 2800 innbyggere innen utløpet av omstillingsperioden.  

• Etablere brutto 85 arbeidsplasser innen utgangen av året 2005,  
30 innen eksisterende bedrifter og 55 i nye bedrifter. 

 
Følgende satsingsområder ble definert i SNP for Ballangen kommune:  
 

• Ressursbaserte næringer (omstilling innen trad. jordbruk, skogbruk (ved, biomasse) og energi) 
• Turisme 
• Kunnskapsbaserte næringer (næringshagekonseptet) 
• Bergverksindustri 
• Distriktsaktiv skole/entreprenørskap/elevbedrifter/lærlinger 
• Knoppskyting i eksisterende bedrifter 

 
Ved oppstart av Ballangen Omstilling AS i de første fire årene var hovedsatsningsområdene (se HOM) 
tillegg til å drive informasjons- og kontaktsystem, kompetanseheving, samarbeid skole - næringsliv: 
 

• Kunnskapsbaserte næringer  
• Utvikling av eksisterende næringsliv 
• Etablerersted Ballangen 

 
I de to siste årene av omstillingsperioden kursen for Ballangen Omstilling AS lagt om etter en prosess 
den 26. - 27. januar 2004 med styret, formannskapet, komité for teknisk, landbruk, og nærings samt 
deler av det lokale næringsliv deltok. For denne perioden valgte en å konsentrere seg om år rette 
innsatsen mot to hovedsatsningsområder: 
 

• Reiseliv/turisme 
• Eksisterende næringsliv 

 
I tilegg til å drive kontakt og informasjon som en hovedaktivitet samt løpende aktiviteter og 
administrative oppgaver, skulle Ballangen Omstilling AS arbeide med videreføringen av 
omstillingsarbeidet etter 31.12.2005.  
 
Målhierarkiet så vel som planverk kan karakteriseres som strukturert og tydelig. Det ble satt opp 
kvantitative mål som ville være enkle og følge opp i den grad det forelå et apparat for å registrere 
resultatene. Hvordan resultatene skulle måles synes mangelfull i oppstartfasen og bevisstheten om 
dette burde vært høyere hos styret og ledelse av Ballangen Omstilling AS, så vel som administrasjonen 
i Ballangen kommune.  
 

Vurdering av Ballangen Omstilling 25.07.06 Side 4 av 57 



Ballangen Omstilling AS ble organisert og drevet som et firma, men også i samsvar med metodikken i 
Prosjektlederprosessen (PLP) utarbeidet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) med 
utviklingsmodell som skulle benyttes av alle omstillingsprosjekter der SND deltok. Ballangen 
Omstilling AS har vært ledet av et styre på 7 medlemmer med observatører fra Innovasjon Norge 
(SND), Nordland fylkeskommune, ordfører og rådmann fra Ballangen kommune. Daglig leder ble 
rekruttert eksternt. 
 
Verdifulle bidrag til ledelsen av omstillingsarbeidet er gitt Ballangen Omstilling av politisk ledelse av 
kommunen, Nordland fylkeskommune, SND/Innovasjon Norge, Ballangen Næringsforum, næringsliv 
og lokale ressurspersoner. Det er benyttet eksterne konsulenter i noen grad med gjennomgående godt 
resultat, for eksempel ved de årlige programstatusvurderingene.  
 
Men tross klare innstillinger og bindende vedtak i kommunestyret om omstillingsarbeidet, 
etableringen og organiseringen av Ballangen Omstilling AS, var de første årene preget av mye 
opprivende diskusjoner, divergerende meninger, slitsomme prosesser med deler av næringsliv og 
eksterne rådgivere og med fraksjoner blant politikere og bemerkelsesverdig nok også blant enkelte 
ledere av kommunens administrasjon. 
 
Mye uro i 1999 og senere gjennom hele omstillingsperioden ble forårsaket av et illojalt mindretall som 
ikke kunne forsone seg med det faktum at Ofoten Interkommunale Plankontor DA (OIP) ikke ble 
tildelt oppdrag i forbindelse med og ledelse av Ballangen Omstilling. OIP var lokalisert i Ballangen og 
hadde blant annet vært engasjert i 1999 i utarbeidelsen av SNP for Ballangen kommune. Lekkasjer og 
intervjuer førte til negative oppslag i media/lokalaviser, som igjen ble en belastning, også helsemessig, 
på ledelse og styret i Ballangen Omstilling AS. Både styreleder, styremedlem og daglig leder sluttet 
før periodens utløp og måtte erstattes.  
 
Det er kjent i dag at de sterke uenighetene i Ballangen og de stadige pågående stridighetene rundt 
Ballangen Omstilling AS, der også kommuneadministrasjonen dessverre bidro, for eksempel gjennom 
forsøk på å starte opp et annet prosjekt med evalueringer av omstillingsarbeidet parallelt med 
Ballangen Omstilling AS, nær hadde stoppet bevilgningene fra Nordland fylkeskommune og 
Innovasjon Norge (SND) fire år etter oppstart, slik at omstillingsperiodens siste 2 år ikke hadde blitt 
gjennomført.  
 
Kommunens politiske ledelse og styret i Ballangen Omstilling AS klarte imidlertid å rydde opp 
tilstrekkelig til at observatørene fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge gikk inn for at 
støtten for de to siste årene ble opprettholdt.  
 
Kombinert med ansettelse 10.06.2003 av en ny initiativrik og velkvalifisert daglig leder med bred 
erfaring, ble det skapt arbeidsro og en sterk utvikling i Ballangen Omstilling AS i 2004 og 2005, og 
den har fortsatt i 2006 også.  
 
Det ble i omstillingsperioden på 6 år utbetalt i alt 24 mill kroner i omstillingsmidler fra staten, 
Nordland fylkeskommune og Ballangen kommunes næringsfond til Ballangen Omstilling AS.  
150 bedrifter har deltatt i omstillingsprogrammet og mottatt enten direkte eller indirekte støtte 
gjennom Ballangen Omstilling AS eller ved deltakelse i programmene. Videre har 100 personer deltatt 
i programmer og kurs arrangert av Ballangen Omstilling AS og ytterligere 100 personer har deltatt i 
prosjektet ”Ny Giv”.  
 
Ballangen Omstilling AS kan bokføre at de overordnede kvantitative mål er nådd:  
 

• Det er skapt over 100 arbeidsplasser mot målet på 85 arbeidsplasser, derav 75 nye 
arbeidsplasser mot målet på 55 i nye bedrifter  

• Det er bevart over 25 arbeidsplasser mot målet på 30 nye arbeidsplasser i eksisterende 
bedrifter. 
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Innbyggere 1.1.2007: 2 684 
 
Målet å stoppe den negative befolkningsutviklingen og stabilisere den på ca 2800 innbyggere innen 
utgangen av omstillingsperioden er nådd. Pr 1. januar 2006 var det 2701 innbyggere i Ballangen 
kommune, dvs. 99 mindre enn målet, men Ballangen har stanset nedgangen i folketallet, noe som er et 
unntak når en sammenlikner med nabokommunene i regionen inkludert regionsenteret Narvik.  
Fødselsoverskuddet var null i 2005 mot negative tall før. Endringene har vært som vist i tabellen 
nedenfor: 
 

År Innbyggere Endring 
2000 2704 -44 
2001 2653 -51 
2002 2652 -1 
2003 2668 16 
2004 2711 43 
2005 2701 -10 
2006 2684 -17 
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Ballangen kommune hadde i sin SNP i 1999 et mål på 3000 innbyggere pr 1. januar 2006. Dette var 
også tatt inn i HOM for de fire første årene, dvs. at kommunen skulle øke sitt folketall tilbake til 
situasjonen i begynnelsen av 1990-årene. Befolkningsmålet ble etter hvert ansett som urealistisk. 
Daglig leder i Ballangen Omstilling AS innså at dette målet klarte ikke Ballangen Omstilling alene å 
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få til uten konkrete ytterligere tiltak fra Ballangen kommune side. Målet pr 1. januar 2006 ble 
revurdert og satt til 2800 innbyggere og tatt inn i HOM for 2004 - 2005. 
 
I årene 2000 - 2005 har sysselsettingen i Ofoten-regionen sunket med 515 personer derav 244 i 
Narvik. Sysselsetting har sunket i alle kommuner, også i Ballangen kommune der det i 2005 var 81 
færre sysselsatt enn i år 2000.  
 
Arbeidsstyrken dvs. summen av sysselsatte og arbeidsledige, er grunnlaget for å beregne 
arbeidsløshetsprosentene. I årene 2001, 2002 og 2003 var arbeidsstyrken i Ballangen kommune lik 
1271, 1267 og 1220 personer. I slutten av 2005 var den på ca 1235 - 1240 personer dvs. på samme 
nivå som i 2003 og et par prosent lavere enn i 2000 når omstillingsperioden startet.  
 
Antall arbeidsledige har altså øket betydelig i de siste to årene fra 32 til 58 personer, mens den 35 
personer var ledige i 2000. I 1995 var det 58 helt arbeidsledige som helt lik med situasjonen ti år 
senere i 2005. Altså har ikke nedlegging av gruvebaserte arbeidsplasser slått så negativt ut på 
ledighetstallene som en fryktet i 1999. En må anta at nye arbeidsplasser og arbeidspendling til 
nabokommuner har kompensert dette ettersom arbeidsstyrken er nærmest konstant.  
 
Arbeidsledigheten i Ballangen pr mai 2006 var 42 personer helt ledige lik 3,4 % av arbeidsstyrken 
mens ledigheten i Narvik var 2,4 % og 2,5 % for hele landet. Dette er lavere enn i desember 2005 da 
ledigheten var 4,6 % i Ballangen kommune med 57 personer og 3,2 % i Narvik der 282 personer var 
helt ledige, og det er lavere en snittet på 5,4 % ledige for 2005.  
 
Ballangen kommune har en meget stor andel uførepensjonister på 17 - 18 % av innbyggere i 
yrkesaktiv alder, hvilket er blant de høyeste andel i landet. Det bidrar kanskje til å dempe 
ledighetstallene. På den andre side har innvandrere bosatt seg i kommunen og på virker tallene i de 
seneste årene. 
 
På bakgrunn av fakta viser dette at tall for arbeidsledighet og sysselsetting ikke gir entydige svar på 
hvordan utviklingen har vært i perioden. Ledighet og sysselsetting i Ballangen kommune samvarierer 
med omliggende kommuner i regionen og fylket, dog er det noe høyere ledighet i Ballangen enn i 
fylket og Narvik.  
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3 Omstillingsprosessen og aktører 

3.1 Mål for omstillingen 
 
For å vurdere om en omstilling eller endringsprosess har vært vellykket må effekten av endringene 
kunne måles. Den vanlige formen er å sammenligne effekt eller resultat i forhold til de fastlagte mål. 
Hvis målene er kvantitative og resultatene er registrert, er det enkelt å konstatere måloppnåelse eller 
avvik. Hvis det ikke foreligger klare mål, eller hvis målene er kvalitative eller beskrivende i form av 
tiltak, må vurderingen skje på basis av skjønn eller vurderinger. I dette avsnittet gjennomgås derfor 
målhierarkiet for omstillingsprosessen. 
 
Målene for omstillingsorganisasjonen Ballangen Omstilling AS var forankret i Ballangen kommunes  
Strategisk Næringsplan (SNP) fra 1999 der visjonen var:  
 

”Ballangen skal ha et mangfold av arbeidsplasser som er basert på kommunes 
ressursgrunnlag og fortrinn, samtidig som det tilrettelegges for utvikling av  
nye næringer med vekstkraft i lokalsamfunnet”, 

 
og Ballangen kommunes handlingsplan, der hovedmål for omstillingsarbeidet i Ballangen var: 
 

• Å stoppe den negative befolkningsutviklingen og stabiliserer folketallet i  
Ballangen på ca 2800 innbyggere innen utløpet av omstillingsperioden.  

• Etablere brutto 85 arbeidsplasser innen utgangen av året 2005,  
30 innen eksisterende bedrifter og 55 i nye bedrifter. 

 
Følgende satsingsområder ble definert i SNP 1999 for Ballangen kommune:  
 

• Ressursbaserte næringer (omstilling innen trad. jordbruk, skogbruk (ved, biomasse) og energi) 
• Turisme 
• Kunnskapsbaserte næringer (næringshagekonseptet) 
• Bergverksindustri 
• Distriktsaktiv skole/entreprenørskap/elevbedrifter/lærlinger 
• Knoppskyting i eksisterende bedrifter 

 
Ved oppstart av Ballangen Omstilling AS i de første fire årene var hovedsatsningsområdene følgende 
(se HOM), i tillegg til å drive informasjons- og kontaktsystem, kompetanseheving, samarbeid  
skole - næringsliv: 
 

• Kunnskapsbaserte næringer  
• Utvikling av eksisterende næringsliv 
• Etablerersted Ballangen 

 
Ballangen Omstilling AS skulle være initiativtaker og pådriver for utviklingsprosjekter og bidra til å 
skape lønnsom vekst innen satsningsområdene i henhold til Ballangen kommunes strategiske 
næringsplan. Dette skulle gjøres ved hjelp av prosjektledelse, finansiering og utredning av prosjekter 
etter utviklingspotensial. Virksomheten skulle være en non-profit virksomhet. 
 
Målhierarkiet og planverk er satt opp på en strukturert måte og med god innretning og profil på 
programmet. Det har vært klart fokus på at det skal skapes 85 nye arbeidsplasser.  
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Det ble satt opp kvantitative mål som har vært enkle å følge opp, men kun i den grad det forelå et 
apparat for å registrere resultatene.  
 
De vedtatte satsningsområdene og underliggende delområder er: 
 

3.1.1 Felles hovedmål 
 
Definerte hovedmål (arbeidsmål) var: 
 

1. Videreutvikle og drifte et effektivt informasjons-, veilednings- og kontaktsystem mot 
kommunens innbyggere, næringsliv og politiske organer som basis for et effektivt utviklings- 
og etablerermiljø. 

2. Gjennomført kompetansehevingsprogram/PLP-program for prioriterte næringer/bedrifter og 
enkeltpersoner. 

3. Gjennomført prosjekt serviceorientert kommune med nødvendig omorganisering og 
tilfredsstillende servicenivå som merkbart og målbart resultat. 

4. Etablert utviklingsprosjekter innenfor alle satsningsområder som prioriterer kvinner og 
ungdom som en vesentlig del av omstillingsarbeidet, og som knytter dette til løpende eksterne 
kvinne- /ungdomsprosjekter i regi av offentlig regionalpolitiske myndigheter.  

 
Det oppsatte settet av hovedmål kan måles på antall gjennomførte tiltak og er tidsbestemte. Mens 
andre hovedmål er vanskelige å kvantifisere effekten av eller at en må subjektivt bedømme 
måloppnåelsen av. Flere målsettinger er beskrivende i form av intensjoner og at en 
utviklingsprosess/trend kommer i gang.  
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med budsjett, beskrivelse av 
tiltak og om det er forprosjekt eller hovedprosjekt, samt hovedmål, når måned det skal være ferdig og 
kostnadsramme: 
 
Hovedmålene er satt opp som hovedprosjekt og løpende i omstillingsperioden med årlige 
kostnadsrammer: 
 

• FH1  Omstillingssekretariatet 
• FH2 Informasjons- og kontaktsystem 
• FH3  Kompetanseheving 
• FH4 Skole- næringsliv samarbeid 
• FH5 Løpende prosjekter, alle satsningsområder 

 
Første året var FH ”Kommunal omstilling” med som felles hovedmål og da fokus på serviceorientert 
kommune. Dette ble sendere overført til satsningsområdet EB1 Etablerersted Ballangen. 
 

3.1.2 Kunnskapsbaserte næringer 
 
Det ble satt opp hovedmål for delområdet som i det vesentlige omfatter ikke kvantifiserbare mål: 
 

• Skape et kompetansemiljø basert på IKT - bruk som yter tjenester tiloffentlig og privat sektor 
innenfor generell IKT - opplæring, fjernundervisning og spesialområder rettet mot 
kommunesektoren. 

• Etablere Ballangen som en mønsterkommune og modell for andre mindre distriktskommuner 
når det gjelder bruk av IKT i næringslivet, i offentlig forvaltning og i private husholdninger. 
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Definerte enkelttiltak (arbeidsmål) var: 
 

1. Basert på undersøkelse vedrørende IKT - kompetanse, gjennomført opplæring i anvendt IKT 
for utvalgte grupper. 

2. Etablert nødvendig infrastruktur i form av lokaler, nettilknytning, båndbredde og 
maskinvare/programvare, som stimulerer til etablering av telependlere i kommunen, og 
samlokalisering av kompetanse- og omstillingsmiljøet i Ballangen. 

3. Oppgradert Nærings- og kompetansesenteret i Ballangen som det koordinerende organ i IKT - 
utviklingen i Ballangen og som motor for ”Næringshage” - konseptet, jfr. arbeidsmål 2 
ovenfor. 

4. Etablert ”Den elektroniske kommune” hvor offentlig sektor, lokale bedrifter og enkeltpersoner 
er knyttet sammen i et ”Nærings- og servicenett Ballangen” og videre mot Internett.  

5. Oppnådd aksept fra SIVA om at Ballangen blir deltaker/assosiert medlem i det nettverket av 
næringshager som etableres - basert på konseptet: ”Den elektroniske kommune”.  

 
Fastlagte mål er i det vesentlig kvalitative og beskrivende. Når målene skal oppnås er spesifisert på 
måned og år, mens noen er løpende i omstillingsperioden.  
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med budsjett, beskrivelse av 
tiltak og om det er forprosjekt eller hovedprosjekt, hovedmål, når måned det skal være ferdig og 
kostnadsramme, men i 2003 er alle satt som løpende uten dato for ferdigstillelse: 
 

• KN1  Kompetanseheving  
• KN2  Næringshage 
• KN3  IKT Hålogaland 

 
I 2000 hadde var en aktivitet KN2 Nærings- og servicenett Ballangen ”Den elektroniske kommune” og 
en på KN3 Tilrettelegging av infrastruktur for telependling, begge forprosjekter for utredning av 
infrastrukturbehov, IKT-behov, IKT-nisjer som var aktuelle for Ballangen m.m. 
 

3.1.3 Utvikling av eksisterende næringsliv 
 
Følgende hovedmål ble satt opp for delområdet: 
 

• Sikre arbeidsplasser i eksisterende virksomheter gjennom fornyelse og videre utvikling av 
bedriftene. 

• Sikre eksisterende næringsliv i Ballangen minst like gode rammebetingelser som i andre 
sammenliknbare kommuner. 

 
 Definerte enkelttiltak (arbeidsmål) var: 
 

1. Gjennomført utviklingsprogram for minst 5 enkeltbedrifter i samarbeid med ekstern 
kompetanse. 

2. Gjennomført utviklingsprogram for landbruket, hvor den enkelte gård deltar med egne mål og 
strategier.  

3. Bidratt til totalt 30 nye arbeidsplasser innenfor eksisterende virksomhet innen 2005. 
 
Fastlagte mål er i det vesentlig kvalitative og beskrivende. Når målene skal oppnås er spesifisert på 
måned og år. Et prosjekt vedrørende ungdom er løpende flere år. 
 
I år 2000 inngikk også i arbeidsmålene analyse og forstudie av økonomisk utnyttelse av kommunens 
mineralressurser og alternativ bruk av infrastrukturen som Nikkel & Olivin AS etterlot seg på 
Arnesfjellet og på Forneset.  
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Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med budsjett, beskrivelse av 
tiltak og om det er forprosjekt eller hovedprosjekt, hovedmål, når måned det skal være ferdig og 
kostnadsramme: 
 

• EN1  Bedriftsrettet utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) 
• EN2  Utviklingsprogram for landbruket 
• EN3  Ungdomsprosjekt 
• EN4 Oppdrett - mulighetsanalyse 

 
I HOM 2003 ble dette endret til: 
 

• EN1  Bedriftsrettet utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) 
• EN2  Utviklingsprogram for landbruket 
• EN3  Løpende prosjekter/Kompetanseheving 
• EN4 Etablererskole 
• EN5 Oppdrett 

 
I HOM 2004 - 2005 ble dette endret noe og mer fokusert, se 3.1.10 nedenfor. 
 

3.1.4 Etablerersted Ballangen 
 
Følgende hovedmål ble satt opp for delområdet: 
 

• Ballangen kommune skal til enhver tid disponere rimelige byggeklare næringstomter, 
boligtomter og tilgjengelige næringslokaler for ulike formal. 

• Omstillingsorganisasjonen skal være i stand til raskt å følge opp etableringssaker og påta seg 
nødvendig arbeid med lokal tilrettelegging og koordinering. Kommunal saksbehandling i 
nærings- og etableringssaker skal gis høyeste prioritet. 

• Det skal skapes et inspirerende og effektivt miljø for næringsutvikling og omstilling som 
støtter, veileder og tar vare på nyetablerere og eksisterende bedrifter. 

 
Definerte enkelttiltak (arbeidsmål) var: 
 

1. Gjennomført en trinnvis markedsføringskampanje for Ballangen som etablerersted - generelt 
og bransjerettet - med ”etableringspakke” i form av tjenester, lokal koordinering, tomtetilbud, 
næringslokaler m.m. 

2. Gjennomført årlig stasning på etablereropplæring med minimum 5 deltakere pr år og et 
oppnådd resultat på 1- 2 bedriftsetableringer pr år. 

3. Gjennomført en registrering og formålsgruppering av tilgjengelige tomter for bolig- og 
næringsformål, samt disponible næringslokaler - med angivelse av egnethet, formål, 
kommunalteknisk status, størrelse, når disponibel og pris. Utarbeide faktablad for samme. 

 
Fastlagte mål er i det vesentlig kvalitative og beskrivende, mens noen måles på antall tiltak 
gjennomført. Samarbeid i regionen vedrørende bistand og kompetanse/opplæring forutsettes. Et mål 
skal oppnås spesifisert på måned og år. De andre prosjektene er løpende flere år. 
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med budsjett, beskrivelse av 
tiltak og om det er forprosjekt eller hovedprosjekt, hovedmål, når måned det skal være ferdig og 
kostnadsramme: 
 

• EB1  Servicevennlig kommune 
• EB2 Markedsføring av Ballangen kommune som etablerersted 
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• EB3  Etableringsbistand 
• EB4 Etablererskole 

 
I HOM 2003 er Etablerersted Ballangen fjernet fra listen over satsningsområder og delmål. Tiltaket 
med EB4 Etablererskole er overført til utvikling av eksisterende næringsliv.  
 

3.1.5 Løpende aktiviteter og administrative oppgave 2004 - 2005 
 
Ny daglig leder ble ansatt i juni 2003. I de to siste årene av omstillingsperioden ble kursen for 
Ballangen Omstilling AS lagt om etter en prosess den 26. - 27. januar 2004 der styret, formannskapet, 
komité for teknisk, landbruk og næring samt deler av det lokale næringsliv deltok og der en tok 
utgangspunkt i Strategisk næringsplan og omstillingsprogrammets hovedmål. For denne perioden 
valgte en å konsentrere seg om å rette innsatsen mot to hovedsatsningsområder: 
 

• Reiseliv/turisme 
• Eksisterende næringsliv 

 
I tilegg til å drive kontakt og informasjon som en hovedaktivitet samt løpende aktiviteter og 
administrative oppgaver, skulle Ballangen Omstilling AS arbeide med videreføringen av 
omstillingsarbeidet etter 31.12.2005.  
 
For 2005 skulle Ballangen Omstilling AS ha ytterligere fokus på kvinner og ungdom som nevnt i 
HOM 2005. 
 

3.1.6 Kontakt og informasjon 
 
Strategien var: 
 

• For at omstillingsprogrammet skulle lykkes var det viktig at det var god kontakt mellom 
Ballangen Omstilling AS, kommunens administrative og politiske ledelse, næringslivet og 
innbyggerne. 

 
Hovedmålet var: 
 

• Ballangen Omstilling AS har som mål å ha et informasjons-, veilednings- og kontaktsystem 
for kommunens innbyggere, kommunen, næringslivet samt utenverdenen. Ballangen 
Omstilling AS og kommunens administrasjon, politiske ledelse og politikere skal gi saklig og 
opplysende informasjon om omstillingsarbeidet. 

 
Definerte tiltak var: 
 

1. Gjennomføre frokostmøter 
2. Samarbeid med Ballangen Næringsforum 
3. Videreutvikle og drifte et system av nettverk 
4. Ballangen Nettavis, Ballangen kommunes og Ballangen Omstilling AS nettsider. 
5. Informasjon. Det utgis informasjon i brosjyrer, i egen avis og på aktuelle møter. 

 
Målene for de enkelte tiltak er noe kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter. Men 
viktig er at det skapes prosesser, at møteplasser etableres for utveksling av informasjon og at 
kompetanseoverføring initieres. Målene er derfor ofte ikke kvantifiserbare, men kvalitative og 
beskrivende.  
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Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av andre mål, 
hvem som eier prosessen, kostnader pr år og årsverk i 2004 og 2005 som skal igangsettes.  
 

3.1.7 Igangsatte prosjekt 
 
Strategien var: 
 

• Omstillingsperioden hadde vart i 4 år og det var nå kun 2 år igjen av den ordinære 
omstillingsperioden. For å sikre at igangsatte prosjekter ble gjennomført, ble disse tatt med 
som en del av handlingsplanene til Ballangen Omstilling AS. 

 
Hovedmålet var: 
 

• Sikre at igangsatte prosjekter ble fulgt opp og gjennomført etter vedtatt planer. 
 
Definerte tiltak var: 
 

1. Kvinner 
2. Ungdom - samarbeid skole- næringsliv 
3. Utviklingsprogram for landbruket 
4. Oppdrett 
5. IKT 
6. Næringshage/Veksthus 
7. Regionalt samarbeid. 

 
Målene for enkelte tiltak er kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter. For andre 
tiltak er målene ikke kvantifiserbare, men kvalitative og beskrivende.  Men viktig er at det skapes 
prosjekter, prosesser og møteplasser der det utveksles informasjon og kompetanse overføres, samt at 
opplæring skjer. 
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av andre mål, 
hvem som eier prosessen, kostnader pr år, og årsverk i 2004 og 2005 som skal igangsettes. 
 

3.1.8 Etablerere og nyetableringer  
 
Strategien var: 
 

• Å få fram og ivareta etableringer hos personer som ikke driver egen næring ved å bistå den 
enkelte med avklaring av idé til oppfølging ved etablering. Arbeidet ble søkt gjennomført med 
lokale og regionale samarbeidspartnere. Ballangen Omstilling AS og kommunen skulle bidra 
til at det ble etablert arbeidsplasser ved å prioritere prosjekter der Ballangen hadde et fortrinn, 
samt å prioritere kvinner som etablerere.  

 
Hovedmålet var: 
 

• Sikre at det etableres arbeidsplasser gjennom å prioritere prosjekter der Ballangen har et 
fortrinn, samt å prioritere kvinner som etablerere. 

 
Definerte tiltak var: 
 

1. Informasjons- og veilederapparat i tidlig fase. 
2. Næringsarealer.  

Vurdering av Ballangen Omstilling 25.07.06 Side 13 av 57 



3. Veiledning og bistand i utviklingsfasen 
4. Søknadsassistanse og finansieringsbistand. 
5. Tilbud om etablereropplæring. 

 
Målene for enkelte tiltak er kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter som 
opplæring. 
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen kommune, Ballangen Omstilling AS eller etablereren eier prosessene, kostnader pr år, 
og årsverk i 2004 og 2005 som skal igangsettes. 
 

3.1.9 Reiseliv/Turisme 
 

Strategien var: 
 

• Å få oversikt over nye muligheter og tilbud som kan realiseres for å utvikle Ballangen 
kommune som et attraktivt sted for opplevelser.  

• Å legge forholdene til rette for at utvikling av gode reiselivs- og opplevelsestilbud via 
eksisterende næringsliv gjennom samarbeid med sentrale aktører i næringen.  

 
Hovedmålet var: 
 

• Ballangen skal framstå som en kommune hvor ulike tilbud basert på naturgitte forhold skal 
tiltrekke seg besøkende og brukere av et variert reiselivstilbud. 

 
Definerte tiltak var: 
 

1. Utvikle en reiselivsplan for Ballangen 
2. Utvikle tilbud innen opplevelser 
3. Utvikle et tilbud innen vinterturisme 
4. Tilby næringslivet et tilfredsstillende overnattingstilbud. 
5. Overnatting i Kjeldebotn. 

 
Målene for enkelte tiltak er konkrete og kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter, 
samt at konkrete produkter og planer tas fram.  
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller næringsdrivende i bransjen eier prosessene, mens kostnadene pr år 
er anslått til en rund sum, og årsverk i 2004 og 2005 som tiltakene skaper. 
 

3.1.10 Utvikle eksisterende næringsliv 
 

Strategien var: 
 

• Å få skape nye og sikre arbeidsplasser gjennom godt samarbeid med næringslivet i 
kommunen, da erfaring viser at det er lettere å skape nye arbeidsplasser med utspring i 
eksisterende næringsliv enn ved nyetableringer.  

• Å ta utgangspunkt i den kompetansen som er bygget opp i kommunen for å lykkes med å 
skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser med utgangspunkt i naturgitte ressurser son 
finnes i Ballangen.  

 
Hovedmålet var: 
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• Sikre arbeidsplasser samt utvide antall arbeidsplasser i eksisterende virksomheter gjennom 

fornyelse og videreutvikling av bedriftene. 
 
Definerte tiltak var: 
 

1. Bedriftsrettet kompetanseheving 
2. Gjenoppbygge utleiebygget i sentrum 
3. Oppdrettsnæringen - kartlegging og samarbeid 
4. Trygge arbeidsplassene i de store produksjonsbedriftene i kommunen 
5. Nisjeprodukter i landbruket 

 
Målene for enkelte tiltak er kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter, samt at 
anslåtte nye arbeidsplasser kan kvantifiseres. Men mange av tiltakene er ikke kvantifiserbare, men 
kvalitative og beskrivende og derfor vanskelig å måle. 
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller næringsdrivende i bransjen eier prosessene, mens kostnadene pr år 
er anslått til en rund sum, og årsverk i 2004 og 2005 som tiltakene skaper er anslått. 
 

3.1.11 Oppsummering mål for omstillingen 
 
De kvantifiserbare mål for Ballangen Omstilling AS kan oppsummeres som følger: 
 

1. Stoppe den negative befolkningsutviklingen og stabiliserer folketallet i Ballangen på ca 2800 
innbyggere innen utløpet av den offentlige finansierte omstillingsperioden. 

2. Etablere brutto 85 nye arbeidsplasser innen år 2005, derav 30 innen eksisterende og 55 i nye 
bedrifter. 

 
I de to siste årene av omstillingsperioden skulle innsatsen rettes mot satsningsområdene 
”Reiseliv/Turisme” og ”Eksisterende næringsliv”. Effekten av tiltakene fra Ballangen Omstilling AS 
kan kvantitativt måles på antall nye arbeidsplasser innen disse stasningsområdene, men også i andre 
områder/bransjer der Ballangen Omstilling AS har bidratt med kompetanse og midler.  
 
Utover en avviksmåling av de angitte kvantitative mål må vurderingen i stor grad bli en avsjekking om 
de definerte tiltak er gjennomført som forutsatt. Hvorvidt selve gjennomføringen har resultert i 
effekter som er positive for omstillingen, vil bli gjenstand for en kvalitativ vurdering. 
 
 

3.2 Omstillingsorganisasjonen 
 
Omstillingen ble organisert som et aksjeselskap, Ballangen Omstilling AS. Selskapet ble stiftet 
23.3.2000 med forretningsadresse i Sentrumsveien 65, 8546 Ballangen og registrert i foretaksregisteret 
14.4.2000 med org nr 981 904 176 og aksjekapital kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer som eies av 
Ballangen kommune.  
 
Ballangen kommunestyre har vært det øverste organ og finansiell premissgiver som fastsatte den årlig 
økonomiske ramme for omstillingsarbeidet. Bevilgningene fra kommunens næringsfond, Nordland 
fylkeskommune og staten har vært stilt til disposisjon for Ballangen Omstilling AS fra år til år. 
Ballangen Omstilling AS har vært ledet av et styre på 7 medlemmer der malen for utvelgelse har vært 
2 politikere, 4 fra næringslivet og 1 fagorganisert og med vektlegging av egenskaper/ferdigheter og 
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kompetanse. Observatører har vært 1 fra Innovasjon Norge (SND), 1 fra Nordland fylkeskommune 
samt ordfører og rådmann fra Ballangen kommune. Daglig leder ble rekruttert eksternt. 
Organiseringen av arbeidet og Ballangen Omstilling AS er dokumentert årlig i HOM.  
 
 
Første driftsår 2000 bestod styret av: 
 

Styreleder:  Per Kristian Arntzen 
 
Styremedlemmer: Helge Stormyr, nestleder 

Inger-Johanne Amundsen 
Erling Knudsen  
Tommy Nymo 
Olav Steinland 
Hilde Wiik 

 
Varamedlemmer:  Aud Eva Brodersen 

Jon Framnes 
Eirin Karlsen 
John Kaspersen 
Wiggo Knutsen 
Inger Johanne Kristiansen 
Jørn Wiik 

 
Observatører:  Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune 

Kjell Åge Sire, SND 
Einar Gabrielsen, ordfører 
Konrad Sætra, rådmann 

 
Daglig leder:  Gørill Horrigmoe  

 
 
Per Kristian Arntzen var daglig leder fra 1.6.2001 til 1.6. 2002 mens Gørill Horrigmoe hadde 
permisjon og Helge Stormyr overtok som styreleder.  
 
 
Styret hadde ved utgangen av 2005 følgende sammensetning: 
 
 Styreleder (fra 2003):  Wiggo Kåre Knutsen 
 
 Styremedlemmer: Tommy Nymo, nestleder    

Inger-Johanne Amundsen 
Stig Dahl 
Eirin Mari Karlsen 
Marit Liengen 
John H. Kaspersen  
 

Varamedlemmer: Hege Arntsen 
Oddmund Jan Reidar Slåttli 
Anne Rita Nicklasson    
Olga Thorstensen 
Jørn Egil Wiik 
Bente Martinussen 
Erling Knutsen 
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 Observatører:  Trond Andersen, Innovasjon Norge 
Heidi Theodorsen, Nordland Fylkeskommune 
Per Kristian Arntzen, ordfører Ballangen Kommune 
Konrad Sætra, rådmann Ballangen Kommune 
Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge, har møtt etter avtale 
 

Daglig leder:  Kirstin Lillevåg Mobakken 
 

Kirstin Lillevåg Mobakken har vært daglig leder fra juni 2003 og fram til avslutningen av 
omstillingsperioden. Daglig leder har arbeidet ca. 75 % med prosjekt mens ca. 25 % har vært relatert 
til administrative oppgaver. Selskapet har kjøpt tjenester eksternt samt leid inn bistand for prosjekt og 
forfallende arbeid.  
 
Virksomheten er drevet i leide lokaler i Servicebygget, Sentrumsveien 65. 
 
Ballangen Omstilling AS ble organisert og drevet som et firma, men også i samsvar med metodikken i 
Prosjektlederprosessen (PLP) utarbeidet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) med 
utviklingsmodell som skulle benyttes av alle omstillingsprosjekter der SND deltok. 
  
Revisor har vært ved Hålogaland Revisjon AS ved statsautorisert revisor Fred-Åge Eide. 
 
 

3.3 Sentrale aktører 
 
Utover styret som har vært aktiv i omstillingsarbeidet og i Ballangen Omstilling AS, der styreleder har 
vært PA (Prosjektansvarlig) og daglig leder har vært PL (Prosjektleder), så har det blitt gitt verdifulle 
bidrag til ledelsen av omstillingsarbeidet fra Ballangen Næringsforum, næringslivet og lokale 
ressurspersoner: 

 
Kjell Åge Sire, oppdragansvarlig Innovasjon Norge 
Trond Erik Andersen, Innovasjon Norge Nordland  
Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune, Nærings- og samferdselsavdelingen 
Per Kristian Arntzen, ordfører, Ballangen kommune 
Trond Pettersen, leder, Ballangen Næringsforum 
Terje Hammerfjeld, Arena Norge AS 

 
Det er benyttet eksterne konsulenter i noen grad med gjennomgående godt resultat, for eksempel ved 
de årlige programstatusvurderingene. 
 

3.4 Samlet ressursforbruk 
 
Omstillingsarbeidet har vært finansiert gjennom tilskudd fra Kommunal- og regionaldepartementet, 
Nordland fylkeskommune og det kommunale næringsfondet. Tilskuddene fordeler seg på 
finansieringskildene som vist i tabellen nedenfor: 
 
 

Bidrag i millioner kr 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sum  
Statlige midler 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  2,0  12,0  
Nordland fylkeskommune 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0  6,0  
Ballangen kommunes næringsfond 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  1,0  6,0  
Sum omstillingsmidler 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  4,0  24,0  
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Det er i tillegg lagt inn innsats og ressurser fra prosjekteierne, styremedlemmer og vararepresentanter, 
observatører og andre for eksempel i form av kompetanseoverføring og bruk av tid, som ikke er 
registrert. 
 
Parallelt med finansieringen kanalisert gjennom Ballangen Omstilling AS har Innovasjon Norge 
bevilget midler innen det ordinære virkemiddelapparatet gjennom lån og tilskudd. 
 
Fordeling av midlene pr satsningsområde (strategi) har vært slik det framgår av tabellene nedenfor. 
Totale årlige budsjetterte kostnader (tall i 1000 kr) har vært som følger: 
 
 

Område 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sum 
Felles hovedmål ekskl. adm.    1 040        900     1 000        250       3 190  
Kunnskapsbaserte næringer       580        550        450        650       2 230  
Etablerersted Ballangen     1 030        700        550        2 280  
Administrasjon       750        950     1 000     1 200     1 400     1 250     6 550  
Utvikl. av eksist. næringsliv       600        900     1 000     1 900        390        342     5 132  
Kontakt og informasjon           260        198        458  
Igangsatte prosjekter        1 500     1 500     3 000  
Bistand etablering           230        290        520  
Reiseliv           200        400        600  
Etter 31.12.2005             20          20          40  
Sum i 1000 kr    4 000     4 000     4 000     4 000     4 000     4 000   24 000  

 
Ovennevnte tall har inngått i søknadene hvert år om midler fra staten og Nordland fylkeskommune 
samt fra næringsfondet i Ballangen kommune. 
 
Regnskapstallene for Ballangen Omstilling AS for omstillingsperioden er som vist i tabellene 
nedenfor. 
 

Område 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sum 
Felles hovedmål ekskl. adm.       731     1 353     1 188        407          49      3 728  
Kunnskapsbaserte næringer       322        373        469        374       1 538  
Etablerersted Ballangen        247        316        860        (13)      1 410  
Administrasjon       939     1 291     1 956     1 312     1 216     1 163     7 877  
Utvikl. av eksist. næringsliv       625     1 179     1 000     1 314        238        187     4 543  
Kontakt og informasjon           406        185        592  
Igangsatte prosjekter           374        889     1 264  
Bistand etablering           194          90        284  
Reiseliv           232        432        664  
NY Giv             228        228  
Sluttrapport            300        300  
Etter 31.12.2005               1          21          22  
Sum i 1000 kr    2 863     4 513     5 473     3 394     2 711     3 495   22 449  
Udisponerte midler    1 137      (513)  (1 473)       606     1 289        505     1 551  
Midler overført neste år    1 137        624      (849)     (243)    1 046     1 551     1 551  

 
Note 1  ”Igangsatte prosjekter” for 2004 og 2005 omfatter midler til prosjekter for kvinner, 

skolebedrifter, næringsliv, landbruk, IKT, etablerere og bo-kommune.  
 

Note 2 Sum disponerte midler fra 2000 til 2005 var på 22,4 mill. kr og med et udisponert 
beløp på 1,6 mill. kroner. Sistnevnte vil medgå til å drive virksomheten i Ballangen 
Omstilling AS fram til avviklingsdato 1.6.2006 jfr. vedtak i kommunestyret.  
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Samtlige bedrifter og foretak som har mottatt støtte har vært fulgt opp med hensyn til framdrift, 
utvikling og måloppnåelse, slik at utbetaling fra Ballangen Omstilling AS har skjedd kun når det har 
vært framvist progresjon og resultater, særlig har dette vært fokusert på i de siste par årene av 
omstillingsperioden.  
 
 

3.5 Konklusjon 
 
Oppfølgingsmålene er fordelt på satsingsområdene (strategiene). Målhierarkiet må karakteriseres som 
strukturert og tydelig. Det er satt opp en del kvantitative mål som vil være enkle å følge opp i den 
utstrekning det foreligger et apparat for å registrere resultatene. Forberedelsen av hvordan resultater 
skulle måles kan synes noe mangelfull tidlig i prosjektfasen. Bevisstheten om denne utfordringen 
burde ha vært høyere hos styret og ledelsen i Ballangen Omstilling AS så vel som i administrasjonen i 
Ballangen kommune.  
 
Ballangen Omstilling AS er organisert som et aksjeselskap og ledet av et styre med medlemmer fra 
næringslivet og fagbevegelse samt politisk oppnevnte. Kommunes politiske og administrative ledelse 
har vært observatører på linje med staten og fylkeskommunen.  
 
Omstillingsprosjektene og arbeidet er forsøkt utført i samsvar med PLP (Prosjektlederprosessen til 
SND/Innovasjon Norge). Verdifulle bidrag har også kommet fra fylkeskommunen, Innovasjon Norge 
og lokale ressurspersoner. Det har vært benyttet eksterne konsulenter i noen prosjekter med 
gjennomgående godt resultat. 
 
Det er i omstillingsperioden 2000 - 2005 utbetalt i alt 22,4 millioner kroner i omstillingsmidler. 
Midlene er dels benyttet til programmer og dels som direkte støtte til bedrifter. 
 
Over 150 bedrifter og enkeltmannsforetak har deltatt i programmer eller har mottatt direkte støtte. I 
tillegg har 100 personer deltatt i kurs og programmer arrangert av Ballangen Omstilling AS og 
ytterligere 100 personer har vært involvert i møte og aktiviteter vedrørende prosjektet ”Ny Giv”, og 
felles for dette er at det har vært stor grad av kunnskapsoverføring og motivasjon.  
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4 Vurdering av måloppnåelse 

4.1 Oppnåelse av kvantitative mål 
 
 
Mål Oppnådd 
 
 
 
Overordnet mål 
Stoppe den negative   
befolkningsutviklingen og 
stabilisere folketallet på 
ca 2800 innbyggere 
 

 
Ballangen har stanset nedgangen i folketallet. 
Målet kan betegnes som nær oppnådd da  
folketallet nå er på ca 2700 innbyggere, som er  
100 innbyggere lavere enn måltallet. 
 

Etablere brutto 85 arbeidsplasser innen 
utgangen av året 2005, 30 innen 
eksisterende bedrifter og 55 i nye 
bedrifter 
 
 
 

Det er skapt over 100 arbeidsplasser, derav 75 nye 
arbeidsplasser mot målet på 55 i nye bedrifter.  
 

Felles hovedmål 
Informasjons- og kontaktsystem 
Kompetanseheving 
Skole - næringsliv samarbeid 
Løpende prosjekter 
 

 
Finansiell støtte er gitt til en rekke prosjekter, 32 stk i 2001, 
47 stk i 2002.  
 
Finansiell støtte er gitt Ballangen Næringsforum og dette er 
et meget viktig organ som er aktiv i kommunen.  
 
Finansiell støtte er gitt Ballangen Nettavis. Nettavisen har 
stanset og forsøk på å opprettholde avisa har ikke vært 
vellykket pga manglende kompetanse og miljø for denne 
satsingen. 
 
Ballangen Omstilling AS har gitt ut ”Informasjonsavis om 
Ballangen Omstilling ” som deles ut til alle husstander, 
næringsliv og aktører i regionen, og dette har gjort 
omstillingsarbeidene mer synlig i kommunen.  
 
Ballangen Omstilling AS har etablert egne nettsider der 
informasjon gis jevnlig om omstillingsarbeidene og om hva 
som skjer i Ballangen. 
 
Ballangen kommune har etablert Servicetorg (Offentlig 
Service Kontor) for å oppnå et tilfredsstillende og øket 
servicenivået mot innbyggerne. Felles hovedmål nr 3  
jfr. pkt 3.1.1 er derved oppnådd.  
 
Informasjon til næringsliv og befolkning er satset på. 
Frokost- og kveldsmøter er arrangert jevnlig og er 
møteplass for næringsliv, næringsforum, kommune ledelse 
og Ballangen Omstilling AS.  
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Kompetansehevingskurs er gjennomført med næringslivet. 
Kvinner i Ballangen får nå gå på kurs ”Kvinner i styre og 
ledelse” som arrangeres sammen med Narvik der Futurum 
er sekretariat.  
Kvinnekveld ”Ballangen - god bokommune” er arrangert 
med 50 deltakere. De kvinnerettede tiltakene har medført ny 
giv og positiv omtale som gir ringvirkninger på miljø og 
trivsel.  
Tiltak som det har vært arbeidet med for å bedre  
bo-kommunen er boliger, kvinner (de skal trives og bidra), 
skole/næringsliv og friluftsaktiviteter som for eks  
”Ti på topp” der merker og diplom oppnås når  
10 fjelltopper er besteget. 
Prosjektet ”Kvinner i Fokus” med 50 kvinner har avholdt 
seminar om motivasjon og trivsel. 
20 kvinner har deltatt i Framtidsverksted. 
Ballangen Omstilling er med i prosjektet ”Tøtter til topps” 
der 5 kvinner fra Ballangen deltok i 2004 og lærte om 
økonomistyring, kvinnerollen og nettverksbygging.  
 
Prosjektet ”Elevbedrift” i ungdomskoletrinnet er 
gjennomført der næringslivet er trukket aktivt inn i skolen. 
Prosjektet startet 2002 og har stor betydning for Ballangen.  
I denne forbindelse har lærerne ved Ballangen og 
Kjeldebotn skoler gjennomgått en etablererskole med 
varighet 4 dager. Ballangen Omstilling AS har bistått 5 
elevbedrifter via lån eller tilskudd. 
 
Det regionale samarbeidet utvikler seg bra med Regional 
Differensiert Arbeidsgiveravgift (RDA) og SNP for Ofoten 
der Ballangen Omstilling AS og Ballangen kommune har 
deltatt aktivt i arbeidet med utformingen av SNP Ofoten 
”Mål og strategier 2006 - 2009”. 
 
 

Kunnskapsbaserte næringer 
 
 
 
 

 
Det er gjennomført en ustrakt kursing i bruk av data og 
internett for ansatte i kommunen og innbyggerne i 
Ballangen, med fokus på små og mellomstore bedrifter.  
 
Fem ungdommer har fått støtte til videreutvikling innen IT.  
 
Samarbeid i regionen for bredbåndutbygging med 
Ballangen Energi. Bredbåndssatsingen har vært positiv og 
alle ansatte i kommunen har fått økt kompetansen innen 
data og det samme i mange enkeltbedrifter. Flere enn før 
bruker data i arbeidet.  
 
Samarbeid med IKT Hålogaland er gjennomført. Et IKT 
senter i Ballangen kommune er utredet for omliggende 
kommuner, men er ikke materialisert da det ikke finnes 
grunnleggende forutsetninger i Ballangen for nødvendig IT 
kompetanse og miljø. 
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Utviking av eksisterende næringsliv 
 

 
Flere tiltak for kompetanseheving for næringslivet er 
gjennomført via faglige tema på frokostmøtene der det har 
vært over 30 deltakere.  
 
På kursene i Salg og markedsføring har 8 bedrifter og 30 
personer deltatt.  
 
29 bedrifter har fått direkte bistand etter søknad til 
Ballangen Omstilling AS i 2004 - 2005. I tillegg har det 
blitt gitt bistand via nettverk, møter, planer og 
samarbeidsprosjekt.  
 
SMB prosjekter mot bedriftene er gjennomført. 
Prosjekter på videreutvikling av bedriftene har resultert i 
flere arbeidsplasser i ulike bedrifter.  
 
Satsning mot landbruket har gitt 6 nyetableringer. 8 bruk 
har gjennomført utviklingsprogram og har anvendt 
resultatene. Kartlegging av landbruket viser at det i 
Ballangen preges av unge og kreative personer. ”Kortreist 
mat” er et uttrykk som brukes i næringen og går ut på å 
redusere transportlengdene før kjøttet forbrukes. Ballangen 
er en av de største landbrukskommunene i Ofoten og det er 
viktig at næringen deltar i næringsutvikling i egen 
kommune. Kursing i kjøttskjæring er gjennomført. 
 
 
 

Etablerersted Ballangen 
 

 
Flere prosjekter er videreført og markedsføring er 
gjennomført bl a med annonsering i avisene.  
 
Samarbeidsprosjekter med Ballangen kommune er startet. 
 
Bedrifter for havbruk er blitt etablert, både lakseoppdrett og 
blåskjelloppdrett. Ballangen Omstilling AS har knyttet 
Efjord Skjell opp mot miljø i Tromsø med forsknings- og 
utviklingskompetanse. 
Ballangen Omstilling AS har arbeidet for et regionalt 
samarbeid innen havbruk. 
 
Lærerne ved Ballangen og Kjeldebotn skoler har 
gjennomgått en etablererskole med varighet 4 dager. 
 
På etablererskolen med deltakere fra Ofoten har 5 fra 
Ballangen deltatt med støtte fra Ballangen Omstilling AS. 3 
av disse har fått videre bistand og har etablert egen bedrift. I 
2004 gikk 4 og i 2005 gikk 1 etablerer på Etablererskolen. 
 
Ballangen Omstilling AS startet sammen med 
Forskningsparken i Narvik og Futurum et Innovasjons- og 
etablererprogram finansiert ved RDA-midler. 
14 personer har fått veiledning og bistand i arbeid med 
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forretningsplan/nyetablering, derav har noen fått tilskudd til 
utarbeidelse av forprosjekt/forretningsplan. 
 
Næringshagekonseptet ble satt tilbake da servicebygget 
brant ned i 2003. Ballangen kommune har i 2005 vedtatt å 
bygge nytt bygg for bibliotek sammen med servicebygget 
for å skape ny giv i Ballangen sentrum og få inn leietakere 
og starte en næringshage.  
 
 
 

Reiseliv og turisme 
 

 
Ballangen kommune har egen nettside som gir 
turistinformasjon. 
Ballangen Omstilling AS har bistått sterkt til at kommunen 
drev turistinformasjon i sentrum av Ballangen. 
Utviklingsplan for reiselivet i Ballangen fra 2005 er 
videreført gjennom prosjektet ”Fra ord til handling”. 
Ballangen Omstilling AS har bidratt til samarbeid og 
synliggjøring av reiselivet i kommunen via møter og 
konkrete tiltak ved å utarbeide brosjyre etc.  
Innen landbruk er det flere bruk som arbeider med 
nisjeprodukter og tilleggsnæring basert på turisme.  
 
 
 

”Ny Giv” 
Prosjektet Ny Giv i regi av Ballangen 
Omstilling AS støttet av RDA-midler 
med mål å skape Ny Giv i Ballangen 
og få folk i kommunen til å bli stolt av 
og få tro på sin kommune ved å 
fokusere på det positive man har. 
Omstillingsprosessen forankres hos 
hver enkelt slik at alle tar ansvar i 
sluttfasen og ikke minst når 
omstillingsperioden er over.   
 
 
 
 

 
10 møter er avholdt og mange positive tiltak er kommet i 
gang. Til sammen har 100 personer deltatt i programmet og 
på møtene.  
Styringsgruppe er etablert med representanter fra RDA-
berørte bedrifter i Ballangen. Ballangen Omstilling AS er 
sekretariat og det kjøres et prosjektregnskap hos Ballangen 
Omstilling for Ny Giv. 
3 forandringsseminarer holdes over 3 kvelder og konkrete 
prosjekter velges ut. Trollfjord Consulting ved Steinar 
Jakobsen er konsulent under hele prosjektet. 

Videreføring av næringsarbeidet for 
Ballangen kommune 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En gruppe har arbeidet i 2004 og 2005 under ledelse av 
ordfører, rådmann, styreleder og daglig leder i Ballangen 
Omstilling AS, leder for Ballangen Næringsforum og 
styreleder for Narvik Næringsforum. Leder i Ballangen 
Omstilling AS har vært sekretær. 
Flere forslag er lagt fram og Ballangen kommunestyre 
vedtok i september 2005 at arbeidet skulle videreføres ved 
at Ballangen kommune kjøper tjenester hos Futurum som 
skal være et regionalt selskap.  
 

 
 

Vurdering av Ballangen Omstilling 25.07.06 Side 23 av 57 



 
Som det fremgår av overstående oversikt er det ikke fullt ut lagt til rette for registrering av resultater. 
Dette er et generelt problem som også er konstatert i andre omstillingskommuner og -regioner. Likevel 
konstaterer en at det i Ballangen og i regi av Ballangen Omstilling AS er iverksatt en imponerende 
mengde ulike tiltak som hever kompetanse og trivsel og gir næringsgrunnlag for mange grupper i 
Ballangen.  
 
 

4.2 Oppnåelse av kvalitative mål 
 
Vurderingen av graden av oppnåelse av de mer kvalitative mål baseres på en spørreundersøkelse, 
rapporter og samtaler med sentrale aktører i omstillingsprosessen.    
 
 

4.2.1 Spørreundersøkelse 
 

Det ble gjennomført to spørreundersøkelser ved hjelp av web-basert spørreskjema generert ved et data-
program som Hartmark Consulting benytter til slike undersøkelser. Svar på de skriftlige spørsmålene 
ble avgitt skriftlig direkte on-line.  
 

1. Personer som har mottatt støtte eller bistand fra Ballangen Omstilling AS. 60 personer ble 
invitert til å svare.  
 

2. Andre interessenter i Ballangen Omstilling AS. 66 personer ble invitert til å svare. 
 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 24. mars til 4. april 2006. Det ble sendt ut to purringer til 
samtlige respondenter.  
 
Svarprosenten var 55 % fra de som hadde mottatt støtte fra Ballangen Omstilling AS og 70 % for 
interessentene. Dette viser at interessentene var noe mer interessert i å svare og gi underlag for en best 
mulig evaluering enn de som hadde mottatt bidrag/støtte fra Ballangen Omstilling AS.  
 
 

4.2.2 Resultater av spørreundersøkelsen med de som hadde mottatt støtte/bistand 
fra Ballangen Omstilling AS 
 

Ut fra et spørsmålsbatteri i spørsmålsskjema ble svarene avgitt som følger: 
 

1. 100 % kjente til at Ballangen kommune har omstilingsstatus og at det derfor kanaliseres 
utviklingsmidler til virksomheter i Ballangen. 
 

2. 97 % kjente til at Ballangen kommune hadde organisert sitt omstillingsarbeid gjennom et 
selskap som heter Ballangen Omstilling AS 
 

3. 67 % mente at organiseringen som eget aksjeselskap har vært fordelaktig for 
omstillingsarbeidet i Ballangen kommune.  
9 % mente at omstillingsarbeidet burde vært organisert som et prosjekt direkte under 
kommunen. 
24 % mente at organisasjonsformen spilte liten rolle for omstillingsarbeidet. 
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4. 94 % kjente til formålet med organisasjonen Ballangen Omstilling AS. 
6 % kjente ikke til formålet. 
 

5. 85 % hadde mottatt støtte til utvikling de siste 6 årene fra Ballangen Omstilling AS, mens 5 
personer lik 15 % hadde ikke mottatt noen form for støtte.  

 
6. Type bistand fra Ballangen Omstilling AS: 

79 % hadde fått økonomisk bistand 
48 % hadde fått rådgivning eller veiledning 
18 % hadde fått annen type bistand som kurs, seminar og opplæring. 
  3 % hadde ikke fått sin sak behandlet av ukjent årsak 
 

7. 39 % hadde også mottatt annen offentlig støtte eller rådgivning fra andre enn Ballangen 
Omstilling AS i de 6 årene omstillingsperioden varte, mens 61 % ikke hadde mottatt slik 
støtte. Fordelingen var: 

a. Innovasjon Norge  46 % 
b. Ballangen kommune   23 % 
c. Spillemidler      8 % 
d. Etablerertilskudd    8% 
e. VINN Narvik      8 % 
f. Nettverkskreditt Ballangen    8 %  

 
8. Utvalget fikk framsatt noen påstander om Ballangen Omstilling AS som de skulle si seg enig 

eller uenig i etter en gradert skala, se tabellen nedenfor. Dette ble gjort for å skaffe en 
oppfatning om synet på forskjellige aspekter ved omstillingsarbeidet.  

 
 

 
1 

Helt 
enig 

2 
Delvis 
enig 

3 
Både 

og  
4 

Delvis 
uenig  

5 
Helt 

uenig  
Vet 

ikke/Uaktuelt 

1. BO har hatt en stor og positiv effekt på utviklingen av Ballangens 
næringsliv  

15% 
5  

27% 
9  

45% 
15  

9%  
3  

3%  
1  

0%  
0  

2. BO har bidratt til fremtidig varig verdiskaping i kommunen  9% 
3  

30% 
10  

33% 
11  

18%  
6  

6%  
2  

3%  
1  

3. BO har et godt omdømme i Ballangen  15% 
5  

21% 
7  

39% 
13  

15%  
5  

3%  
1  

6%  
2  

4. Jeg har hatt stor nytte av den støtten jeg har mottatt gjennom BO  36% 
12 

21% 
7  

9% 
3  

9%  
3  

6%  
2  

18%  
6  

5. Jeg ville ikke ha iverksatt etablering/utvikling/investering eller annen form 
for utviklingsaktivitet uten støtten fra BO  

13% 
4  

16% 
5  

9% 
3  

6%  
2  

31%  
10  

25%  
8  

6. Jeg kan dokumentere at det er en direkte sammenheng mellom 
utviklingsstøtten fra BO og resultatforbedringen i min bedrift  

19% 
6  

10% 
3  

10% 
3  

13%  
4  

16%  
5  

32%  
10  

7. I min kontakt med BO har jeg fått råd og veiledning som jeg har hatt nytte 
av i mitt arbeid  

28% 
9  

9% 
3  

16% 
5  

16%  
5  

9%  
3  

22%  
7  

8. De personene i BO jeg har hatt kontakt med virker dyktige og kompetente 
i sitt arbeid  

31% 
10 

16% 
5  

31% 
10  

19%  
6  

0%  
0  

3%  
1  

9. Jeg er meget godt fornøyd med hvordan BO behandlet min søknad om 
støtte på, både på grunn av veiledning om utfylling av søknaden og rask 
saksbehandling  

21% 
7  

21% 
7  

21% 
7  

3%  
1  

9%  
3  

24%  
8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurdering av Ballangen Omstilling 25.07.06 Side 25 av 57 



9. Noen representative kommentarer til det arbeidet som Ballangen Omstilling AS har utført er: 
 

a. Det kunne vært informert bedre til befolkningen i kommunen i starten. 
 

b. Ballangen Omstilling AS har slitt med negativ omtale i lokalbefolkningen, 
sannsynligvis fordi folk flest ikke har satt seg inn i hva omstillingsarbeidet skulle gå 
ut på. 
 

c. Det var mange rykter og misnøye da en fra Narvik skulle drive Ballangen Omstilling 
AS. 
 

d. Etter en noe ”treg” start av omstillingsarbeidet har man etter hvert funnet driftsform 
og personer som evner å få fram det som skal til. 
 

e. Synes det har tatt seg opp noe etter hvert, mest synlig i den siste perioden. 
 

f. Det er utfordrende å drive omstilling og det vil alltid være delte meninger om dette. 
Erfaringen er at det er av største betydning hvem som styrer omstillingsarbeidet, og 
det har vært en stigning i hvem som har vært leder for den daglige driften. 
 

g. De har bidradd til å gi kommunen et sårt tiltrengt løft og utvist dyktighet på alle plan. 
 

h. Engasjerte medarbeidere i Ballangen Omstilling AS, veldig bra. 
 

i. Ballangen Omstilling AS har vært avhengig av at det finnes noen som vil etablere sin 
egen bedrift eller utvikle/utvide sin bedrift. Daglig leder har kanalisert meg mot miljø 
som har hatt den nødvendige kompetansen til å hjelpe meg videre i planleggingen av 
min bedrift. 
 

j. Ballangen Omstilling AS har utført et bra arbeid med de midlene som har vært 
tilgjengelig. Først nå begynner vi å se resultatene av prosessene som Ballangen 
Omstilling AS har satt i gang. Det mest av kritikken som er framkommet har 
bakgrunn i enkeltpersoners motstand mot organiseringen og ønsket om egen 
deltakelse i omstillingsarbeidet. Andre er ikke fornøyd fordi deres søknad om støtte 
ikke ble innvilget som ønsket.  
 

k. Ballangen Omstilling AS er fokusert på de positive mulighetene som finnes i 
Ballangen. 
 
 

10. Det ble gitt mange gode råd til kommunestyret i Ballangen om hva man bør legge vekt på i 
den framtidige næringsutviklingen i Ballangen: 
 

a. Fortsette å styrke og legge til rette for det eksisterende næringsliv.  
 

b. Nyskapning innen turisme og reiseliv. Turisme er fremtidsnæringen som det bør 
satses på. 
 

c. Sett av ressurser til aktiv deltakelse i regionalt samarbeid om næringsutvikling i 
Ofoten. Det viktigste er å få til samarbeidet med Narvik, der mye skjer med utbygging 
av containerhavn, LKAB investeringer, Høgskolen, Norut, Forskningsparken mm. Her 
vil det skapes mange nye forretningsmuligheter. 
 

d. Målet med næringsutvikling er fortsatt å øke folketallet i kommunen. Men uten 
tilgjengelige boliger er det ikke mulig å få tilflyttere. Det bør være tilgjengelige 
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hus/leiligheter til leie. Ikke alle vil bygge eller kjøpe hus med en gang. Ikke er det 
mange hus for salg heller. 
 

e. Fortsett arbeidet som Ballangen Omstilling AS har gjennomført! Ballangen kommune 
trenger en koordinator som kan bistå med råd og veiledning, samt koordinere det 
kommunale næringsfondet. 
 

f. Ansette en aktiv næringssjef som har full fokus på næringsutvikling. Dette er et viktig 
område som må prioriteres og noen må ha ansvaret for dette. Næringsutvikling i 
kommunen er avhengig av nærhet. Den/de personene som skal drive med 
næringsutvikling må være personer med både kompetanse og karisma (personlige 
egenskaper).  

 
g. Videre næringsutvikling legges til Formannskapet med egen tiltakskonsulent.  

 
h. Næringslivet i Ballangen består i hovedsak av små bedrifter (1- 5 ansatte). Større 

oppfølging av små bedrifter. Legg vekt på kompetanseoppbygging ved å organisere 
relevante kurs. Gjerne i samarbeid med Narvik og Kjøpsvik. Dette bidrar også til å gi 
alle en bedre oversikt over hvilke tilbud som finnes lokalt/regionalt.  

 
i. Ballangen som bokommune bør være et satsningsområde.  

 
j. Det finnes en oppdrettskonsesjon i kommunen og det arbeides med etablering av 

settefiskanlegg. Dette er en næring som har fremtiden foran seg med 
utviklingspotensial. Sats på kompetansemiljø innen sjømat/fisk og legg til rette for 
denne næringen.  
 

 

4.2.3 Resultater av spørreundersøkelsen med interessenter til  
Ballangen Omstilling AS 

 
Interessenter til Ballangen Omstilling AS er personer som har vært medlem, varamedlem eller 
observatør i styret til Ballangen Omstilling AS, involvert i regionsarbeidet i Ofoten, banksjefer, 
ordførere i nabokommunene i regionen, bedriftsledere i firma i Ballangen og i Ofoten, gårdbrukere, 
tannleger, leger, ledere for rådgivningsfirma og institutter, reiselivsorganisasjoner, Forsvaret, skoler, 
kulturorganisasjoner og ledere i Ballangen kommune som ikke har vært med i styret i Ballangen 
Omstilling AS. 
 
Ut fra et spørsmålsbatteri i spørsmålsskjema ble svarene avgitt som følger: 
 

1. 100 % kjente til at Ballangen kommune har omstilingsstatus og at det derfor kanaliseres 
utviklingsmidler til virksomheter i Ballangen. 
 

2. 100 % kjente til at Ballangen kommune hadde organisert sitt omstillingsarbeid gjennom et 
selskap som heter Ballangen Omstilling AS 
 

3. 66 % mente at organiseringen som eget aksjeselskap har vært fordelaktig for 
omstillingsarbeidet i Ballangen kommune.  
18 % mente at omstillingsarbeidet burde vært organisert som et prosjekt direkte under 
kommunen. 
16 % mente at organisasjonsformen spilte liten rolle for omstillingsarbeidet. 
 

4. 98 % kjente til formålet med organisasjonen Ballangen Omstilling AS, mens kun 1 personer 
kjente ikke til formålet. 
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5. Interessentene fikk framsatt noen påstander om Ballangen Omstilling AS som de skulle si seg 
enig eller uenig i etter en gradert skala, se tabellen nedenfor. Dette ble gjort for å skaffe en 
oppfatning om synet på forskjellige aspekter ved omstillingsarbeidet.  

 
 
 

 
1 

Helt enig 
2 

Delvis 
enig  

3 
Både og 

4 
Delvis 
uenig  

5 
Helt uenig  

Vet 
ikke/Uaktuelt 

1. BO har hatt en stor og positiv effekt på utviklingen av 
Ballangens næringsliv  

18%  
8  

42%  
19  

24%  
11  

9%  
4  

4%  
2  

2%  
1  

2. BO har bidratt til fremtidig varig verdiskaping i 
kommunen  

22%  
10  

33%  
15  

27%  
12  

9%  
4  

7%  
3  

2%  
1  

3. BO har et godt omdømme i Ballangen  13%  
6  

40%  
18  

27%  
12  

16%  
7  

0%  
0  

4%  
2  

4. De personene i BO jeg har hatt kontakt med virker 
dyktige og kompetente i sitt arbeid  

39%  
18  

28%  
13  

17%  
8  

9%  
4  

2%  
1  

4%  
2  

 
 
 

6. Noen representative kommentarer fra interessentene til det arbeidet Ballangen Omstilling AS 
har utført, er: 
 

a. Det har vært utrettet målrettet omstillingsarbeid og det har vært gjort et godt forsøk på 
å involvere Ballangens befolkning. Ballangen Omstilling AS har vært synlig og satt 
viktige tema på dagsorden. Arbeidet kunne ha vært mer spisset og konkret, men 
utgangspunktet for Ballangen Omstilling har vært vanskelig pga et fra før svakt 
næringsliv.  
 

b. Omstillingsarbeidet fikk en meget uheldig start, da mål, hensikten med programmet 
og et felles begrepsapparat ikke ble skikkelig forankret i næringslivet, 
kommuneadministrasjon og folk flest. Innovasjon Norge og fylkeskommunen burde 
gitt klarere føringer og bidratt med erfaring med omstilling.  
 

c. De første 4 år var katastrofale for omstillingsarbeidet med utskifting av daglig leder 
og styreleder, samt permisjon og sykdom. Etter at en kompetent og pliktoppfyllende 
Kirstin Mobakken kom inn ble det fart på sakene de to siste årene med utarbeidelse av 
strategi, handlingsplan. Positiv entusiasme - fra ord til handling. Flinke folk som har 
stått på for å skape arbeidsplasser i kommunen. 

 
d. Ballangen kommune, som hovedaksjonær, har ikke engasjert seg tilstrekkelig i 

styrearbeidet. 
 

e. Kommunikasjonen mellom Ballangen kommune og Ballangen Omstilling AS har ikke 
vært god nok, forholdet mellom kommunen og selskapet har vært preget av uklar 
arbeidsdeling og til dels mangelfull kommunikasjon. Ballangen Omstilling AS har 
ikke klart å dra med seg det politiske nivå og heller ikke det administrative nivå i 
kommunen.  
Kommunale ledere med erfaring også på næringsutvikling har ikke involvert seg og 
har heller ikke blitt trukket inn i arbeidet. Kommunen har abdisert litt i forhold til 
omstillingsarbeidet og skjøvet også ordinære kommunale næringsutviklingsoppgaver 
over på Ballangen Omstilling AS. De siste to årene har vært preget av bedre relasjoner 
og mer ro i arbeidet. 
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f. Det har kun vært gode erfaringer med Ballangen Omstilling AS på kulturområdet, fra 

idéskaping til gjennomføring av ulike prosjekter. Ballangen Omstilling AS har hele 
tiden vært til støtte og gitt de "input" som har vært nødvendige.  

 
g. Ballangen Omstilling AS har bidratt sterkt til realisering og utvikling av 

enkeltmannsforetak og mange små arbeidsplasser, samt hatt fokus på kvinner som er 
positivt. Også større bedrifter har fått veiledning og støtte fra Ballangen Omstilling 
AS. 

 
h. Mer informasjon til innbyggerne burde vært prioritert sterkere i starten, bra med 

infoavisene fra Ballangen Omstilling AS.  
 
 

7. Interessentene har gitt mange råd til kommunestyret i Ballangen om hva de bør legge vekt på i 
den framtidige næringsutviklingen i Ballangen: 
 

a. Jobbe aktivt opp mot strategisk næringsplan i Ofoten. Større samarbeid i regionen på 
næringsutvikling jfr strategien til Nordland fylke, spesielt med tanke på kultur- og 
opplevelsesøkonomien. Samarbeid med Narvik miljøet for alt det er verdt, men se 
også mot Harstad.  
 

b. Gi næringsutvikling status, stille krav til entreprenør holdning i egen organisasjon, 
sikre godt samspill og fornuftig arbeidsdeling mellom ulike kompetansemiljøer i 
regionen. Samordne med allerede etablert utviklingsselskap i regionen for å ha tilgang 
på nok kompetanse og ha ansatt en person som skal være med på fortsatt 
næringsutvikling i kommunen. Etablering av ny næringsvirksomhet er krevende og 
trenger profesjonelle aktører. Derfor bør kommunen i framtiden søke samarbeid med 
slike, gjerne på regionalt plan. Ansette en person med framtidsvyer og skikkelig 
pågangsmot, en person som er ute og snuser i større markeder. Trenger en pådriver for 
å utvikle næringslivet i Ballangen. 
 

c. Fortsette næringsutviklingsarbeidet i dagens form, og utnytte den erfaring og 
kompetanse som er tilført kommunen gjennom omstillingsperioden. Det er viktig å 
fortsette oppstartede prosjekter og bygge videre på det arbeidet Ballangen Omstilling 
AS har utført. Tilrettelegge slik at etablerere blir tatt hånd om profesjonelt med 
veiledning, søknader, tomter, lokaler, osv. 
 

d. En viktig målsetning med omstillingsstatus er at området skal oppnå økt omstillings- 
og utviklingsevne. Det er derfor svært viktig at det videre næringsarbeidet bygger på 
den kompetansen og de resultatene som er opparbeidet gjennom omstillingsperioden. 
Kommunen bør legge større vekt på å legge forholdene til rette for næringsutvikling, å 
utvikle en næringsvennlig kommune. De konkrete bedriftsrettede prosjektene bør 
håndteres av et annet apparat som har nødvendig kompetanse til det.  
 

e. Sats på ressursbedriftene i kommunen og la dem drive næringsutvikling. Styrke 
eksisterende næringsliv. Det er viktig for næringslivet at kommunen fokuserer på å 
gjøre de kommunale oppgavene på en god måte.  
 

f. Sørge for bedre infrastruktur i regionen. Åpne for fergeforbindelse over ytre 
Ofotfjorden (Kjeldebotn- Evenes) for å knytte til seg næringsvirksomhet nordvestover 
mot Harstad, Vesterålen og Lofoten. Nye muligheter via Lofast i 2007. 

 
g. Legge til rette for utvikling av god skole, gode barnehager, boligtomter og bygging av 

boliger slik at Ballangen framstilles som en attraktiv plass å bo.  
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4.2.4 Vurdering av svarene fra spørreundersøkelsene 
 
Som det framgår av svarene i ovennevnte spørreundersøkelser, så har en stor majoritet en positiv 
oppfatning av nytten og organiseringen av omstillingsarbeidet.  
 
Ballangen Omstilling AS har et godt omdømme i kommunen.  
 
Det er høy kjennskap til formålet med Ballangen Omstilling AS. Hele 95 % av alle som var med i 
spørreundersøkelsene kjente til formålet med Ballangen Omstilling AS. 
 
Politisk ledelse i kommunen, styret og ledelsen i Ballangen Omstilling AS og næringslivsledere sier i 
intervju klart fra at det nærmest har vært en betingelse for at omstillingsarbeidet skulle lykkes at 
Ballangen Omstilling AS ble skilt ut som eget aksjeselskap med kontor utenfor rådhuset. Disse 
synspunktene støttes både av interessentene og de som har fått støtte fra Ballangen Omstilling AS 
viser spørreundersøkelsene, der henholdsvis 66 % og 67 % mente at organiseringen som eget 
aksjeselskap har vært fordelaktig for omstillingsarbeidet i Ballangen kommune.  
 
Ledere i kommunens administrasjon mente i intervju at Ballangen Omstilling burde vært underlagt 
kommuneadministrasjonen - dette til tross for flertallsvedtak for over 6 år siden. Dette synet støttes 
imidlertid kun av et lite mindretall på 9 % av de som har fått støtte og 18 % av interessentene, der de 
mente at omstillingsarbeidet burde vært organisert som et prosjekt direkte under kommunen.  
 
 
Opplevelsen av Ballangen Omstilling AS blant de som har mottatt støtte eller bidrag fra Ballangen 
Omstilling AS: 
 

1. Ballangen Omstilling AS skårer høyt på spørsmål som vedrører den direkte støtten: 
a. 57 % (helt eller delvis enig) har hatt stor nytte av den støtten de har fått. 
b. 47 % (helt eller delvis enig) mener at Ballangen Omstilling AS er dyktige og 

kompetente. 
c. 42 % (helt eller delvis enig) er tilfreds med behandlingen av søknadene deres. 

 
2. Noe lavere skåre får Ballangen Omstilling AS på spørsmål om: 

a. Effekt på næringslivet generelt: 42 % er helt eller delvis enig i at effekten er stor 
og positiv.  

b. Godt omdømme i kommunen: 36 % er helt eller delvis enig. 
c. Bidratt til framtidig varig verdiskapning i kommunen: 39 % helt eller delvis enig.  

 
3. 29 % var helt eller delvis enig i at de ikke ville iverksatt etablering uten støtte fra 

Ballangen Omstilling AS. 29 % kan også dokumenter at det er en direkte sammenheng 
mellom utviklingsstøtten fra Ballangen Omstilling AS og resultatforbedringen i egen 
bedrift. 

 
Bakgrunnstall for de som har mottatt støtte fra Ballangen Omstilling AS: 
 

1. 79 % har mottatt økonomisk støtte fra Ballangen Omstilling AS,  
48 % har mottatt rådgivning/veiledning. Flere har med andre ord mottatt begge deler. 

 
2. 39 % av de som har mottatt støtte fra Ballangen Omstilling AS har også mottatt støtte fra  

andre - i hovedsak fra Innovasjon Norge eller Ballangen kommune. 
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Opplevelsen av Ballangen Omstilling AS blant interessentene: 
 

1. Interessentene er noe mer positiv til Ballangen Omstilling AS enn mottakere av støtte: 
a. 60 % av interessentene mente Ballangen Omstilling AS har en positiv effekt på 

utviklingen av Ballangens næringsliv, mot 42 % av mottakerne av støtte. 
b. 55 % av interessenten mente at Ballangen Omstilling AS har bidratt til varig 

verdiskapning i kommunen, mot 39 % av mottakerne av støtte. 
c. 53 % av interessentene mente at Ballangen Omstilling AS har et godt omdømme i 

Ballangen, mot 37 % av mottakerne av støtte. 
d. 67 % av interessenten mente at de ansatte i Ballangen Omstilling AS er dyktige og 

kompetente i sitt arbeid, mot 37 % av mottakere av støtte. 
 

 
Konklusjon 
Resultatet av spørreundersøkelsen gir en klar tilbakemelding både i forhold til organisering, opplevd 
nytte av støtte, råd og veiledning og forhold til kompetansen i omstillingsorganisasjonen. Den valgte 
løsning med å satse på et eget omstillingsselskap atskilt fra rådhuset har sterk støtte i kommunen. 
 
Det bør understrekes at daglig leder Kirstin Lillevåg Mobakken fikk uoppfordret mange gode 
skussmål i kommentarene og i intervjuene inkludert at utviklingen i omstillingsarbeidet har tatt seg 
betydelig opp etter at hun overtok den daglig ledelsen i Ballangen Omstilling AS. Videre påpeker 
mange at styrearbeidet har utviklet seg positivt etter at Wiggo Knutsen, daglig leder i Ballangen 
Energi, overtok som styreleder.  
 
Det gis klare anbefalinger om videreføring av omstillingsarbeidet i Ballangen via en regionsløsning 
der Ballangen kommune har en egen ansatt, og dette er jo i tråd med føringer fra Nordland 
fylkeskommune for Ofoten med Narvik som et regionssenter.  
 
Videre gis det klare anbefalinger om å satse på utvikling gjennom eksisterende næringsliv, utvikle 
reiseliv og legge til rette for gode bomiljøer gjennom bevisst utvikling av tomter, næringslokaler, 
skoler og barnehager. 
 
 

4.2.5 Reiseliv og turisme 
 

Det kvalitative mål var: 
 

• Ballangen skal framstå som en kommune hvor ulike tilbud basert på naturgitte forhold skal 
tiltrekke seg besøkende og brukere av et variert reiselivstilbud. 

 
Strategien var: 
 

• Å få oversikt over nye muligheter og tilbud som kan realiseres for å utvikle Ballangen 
kommune som et attraktivt sted for opplevelser.  

• Å legge forholdene til rette for at utvikling av gode reiselivs- og opplevelsestilbud via 
eksisterende næringsliv gjennom samarbeid med sentrale aktører i næringen.  

 
Det er iverksatt følgende tiltak: 
 

• Utviklingsplanen for reiselivet i Ballangen som tidligere ble utarbeidet av selskapet Mimir er i 
2005 blitt videreført gjennom prosjektet ”fra ord til handling”.  
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• Ballangen Omstilling har bistått sterkt til at man også i 2005 fikk organisert turistinformasjon i 
sentrum av Ballangen.  

• Ballangen Omstilling har bistått til at det er utarbeidet turistbrosjyre for Ballangen. 
• Ballangen Omstilling har bidratt til samarbeid og synliggjøring av reiselivet i kommune via 

møter og konkrete tiltak.  
• Innen landbruk er det flere bruk som arbeider med nisjeprodukter og tilleggsnæring basert på 

turisme. 
• NNM i sandfotball ble arrangert for andre gang i 2004 i Ballangen. 
• Utvikling av tilbud innen opplevelser er man i gang med og det finnes mange muligheter for 

samhandling i regionen, for eks. med Destinasjon Narvik som er prosjektleder for ”The Best 
of Artic” programmet sammen med Kiruna og Lofoten. Det finnes turprogrammer,  
”Ti på Topp”-fjellturer, med mer.  

• Utvikling av tilbud innen vinterturisme er under arbeid i tidlige fase. 
• Det er ikke etablert tilbud til næringslivet for et tilfredsstillende overnattingstilbud utenom 

Ballangen Camping.  
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller næringsdrivende i bransjen eier prosessene. 
 
Strategien om satsing på reiseliv og turisme har en langsiktig innretning og mulighetene for å oppnå 
kontinuerlige forbedringer er tilstede. Således er strategien riktig, men forutsetter at 
profileringsaktivitetene og arbeidene med de forskjellige prosjektene fortsetter systematisk. 
 
Konklusjon 
Resultatene fra dette satsningsområdet er et godt fundament til å bygge videre på. For å bidra til 
utvikling og unngå tilbakefall, må næringen og Ballangen kommune sørge for å drive dette arbeidet 
organisert gjennom utviklingsplan for reiselivet og prosjekter som ”fra ord til handling”. 
 
 

4.2.6 Utvikling av eksisterende næringsliv 
 

Det kvalitative mål var: 
 

• Sikre arbeidsplasser samt utvide antall arbeidsplasser i eksisterende virksomheter gjennom 
fornyelse og videreutvikling av bedriftene. 

 
Strategien var: 
 

• Å skape nye og sikre arbeidsplasser gjennom godt samarbeid med næringslivet i kommunen, 
da erfaring viser at det er lettere å skape nye arbeidsplasser med utspring i eksisterende 
næringsliv enn ved nyetableringer.  

• Å ta utgangspunkt i den kompetansen som er bygget opp i kommunen for å lykkes med å 
skape næringsutvikling og nye arbeidsplasser med utgangspunkt i naturgitte ressurser som 
finnes i Ballangen.  

 
Det iverksatt følgende tiltak: 
 

• Det er gjennomført flere tiltak innen kompetanseheving for næringslivet, via faglige team på 
frokostmøtene til kurs i markedsføring, salg og service med 32 deltakere til kurs for ”IKT og 
samfunn” 

• 23 bedrifter fikk i 2005 direkte bistand etter søknad till Ballangen Omstilling AS. 
• 6 bedrifter fikk i 2005 direkte bistand etter søknad til Ballangen Omstilling AS.  
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• I tillegg har flere bedrifter og foretak fått indirekte bistand via nettverk, møter, planer og 
samarbeidsprosjekt.  

• I 2002 - 2003 ble det gjennomført utviklingsprogram for bedrifter der 12 bedrifter deltok. 
• Gjenoppbygging utleiebygget i sentrum er gjennomført etter brannen.  
• Vedrørende oppdrettsnæringen har Ballangen Omstilling AS tatt et regionalt initiativ for 

samarbeid innen næringen. Det er 2 konkrete etableringer innen skjell og oppdrett av andre 
arter er under etablering. Strategisk kompetanseheving for ungdom fra kommunen er 
gjennomført i 2003 og har ført til at ungdom har påbegynt høgskolestudier innen oppdrett.  

• Bidra til trygge arbeidsplassene i de store produksjonsbedriftene i kommunen  
• På Arnesfjellet arbeider Ballangen Aggregates med å skape 25 - 30 nye arbeidsplasser 

gjennom bygging av anlegg og transportband ned til havnen for produksjon og salg av grus. 
• Innen landbruk er det arrangert utviklingsprogram så vel som kjøttskjærerkurs. Man arbeider 

for at kjøttet ikke skal fraktes uendelig langt før det når forbruker (”Kortreist mat”).  
 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller næringsdrivende i bransjen eier prosessene 
 
Strategien om utvikling av eksisterende næringsliv har vært en riktig satsning. Det er gjennomført en 
rekke tiltak som har ført til kompetanseheving, samarbeid, bedre nettverk og kunnskap om andre 
bedrifter og utveksling av informasjon og det er gitt direkte bistand. Alt dette har bidratt til å utvikle 
bedriftene og gi de muligheter for kontinuerlige forbedringer. Således er strategien riktig, men den 
forutsetter at bedriftene forsetter å utvikle seg og sin kompetanse systematisk. 
 
Konklusjon 
Resultatene fra dette satsningsområdet er et godt fundament til å bygge videre på. Frokostmøtene og 
samarbeidet med Ballangen Næringsforum er viktig å bygge videre på da bedriftene føler de har nytte 
av dette. Aktivitetene har ført til kompetanseheving i bedriftene uten at det er foretatt måleringer som 
underbygger dette. De øvrige aktivitetene har rett innretning og kan føre til etablering av 
arbeidsplasser uten at en kan angi noen resultater for hvert enkelt tiltak, men sett under ett har det blitt 
bevart 25 arbeidsplasser mot målet på 30 nye arbeidsplasser i eksisterende bedrifter. 
 
 

4.2.7 Kunnskapsbaserte næringer 
 
De kvalitative målene var: 
 

• Skape et kompetansemiljø basert på IKT - bruk som yter tjenester til offentlig og privat sektor 
innenfor generell IKT - opplæring, fjernundervisning og spesialområder rettet mot 
kommunesektoren. 

• Etablere Ballangen som en mønsterkommune og modell for andre mindre distriktskommuner 
når det gjelder bruk av IKT i næringslivet, i offentlig forvaltning og i private husholdninger. 

 
Strategien var: 
 

• Å gjennomføre opplæring i anvendt IKT for utvalgte grupper basert på undersøkelse 
vedrørende IKT - kompetanse 

• Å etablere nødvendig infrastruktur i form av lokaler, nettilknytning, båndbredde og 
maskinvare/programvare, som stimulerer til etablering av telependlere i kommunen, og 
samlokalisering av kompetanse- og omstillingsmiljøet i Ballangen. 

• Å oppgradere Nærings- og kompetansesenteret i Ballangen som det koordinerende organ i 
IKT - utviklingen i Ballangen og som motor for ”Næringshage” - konseptet, jfr. arbeidsmålene 
ovenfor. 
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• Å etablere ”Den elektroniske kommune” hvor offentlig sektor, lokale bedrifter og 
enkeltpersoner er knyttet sammen i et ”Nærings- og servicenett Ballangen” og videre mot 
Internett.  

• Å oppnå aksept fra SIVA om at Ballangen blir deltaker/assosiert medlem i det nettverket av 
næringshager som etableres - basert på konseptet: ”Den elektroniske kommune”.  

 
 
Det er iverksatt følgende tiltak: 
 

• Innenfor enkeltområdene ble tidlig i omstillingsperioden iverksatt tiltak med prosjektliste med 
budsjett, beskrivelse av tiltak og om det er forprosjekt eller hovedprosjekt, hovedmål, når 
måned det skal være ferdig og kostnadsramme.  

• I 2000 hadde man en aktivitet Nærings- og servicenett Ballangen ”Den elektroniske 
kommune” og en på Tilrettelegging av infrastruktur for telependling. Begge var forprosjekter 
for utredning av infrastrukturbehov, IKT-behov, IKT-nisjer som var aktuelle for Ballangen 
m.m. 

• En utredning er foretatt med støtte fra Ballangen Omstilling AS for organisering av og 
arbeidsmåte for et IKT-senter for de nærliggende kommunene.  

• Det er gjennomført utstrakt kursing og opplæring i data både i kommuneadministrasjonen og 
næringsliv.  

• I 2003 er alle satsningsområdene satt som løpende uten dato for ferdigstillelse vedrørende 
kompetanseheving, næringshage og IKT Hålogaland.  

 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller næringsdrivende i bransjen eier prosessene.  
 
Strategien om utvikling av kunnskapsbaserte næringer har bare vært delvis vellykket og mye har vært 
feilslått da en del grunnlagsforutsetninger ikke var til stede.  
 
Det som har vært vellykket er utbygging av bredbånd i kommunen og at det er gitt betydelig 
opplæring i bruk av data både hos ansatte i bedrifter og i Ballangen kommune. Langt flere enn før 
bruker data i sitt arbeid.  
 
Stort sett har alle de andre tiltakene strandet, i alle fall etter at utredningene forelå. Fra 2003 har 
prosjektene ikke en angitt sluttdato, men er satt som løpende, dvs. man ser ikke oppnåelig mål og har 
ikke en sluttplan for å nå slike mål. Prosjektene kan betegnes som delvis feilslått og var nok basert på 
visjoner og ønsker om framtiden heller enn realistiske mål og med underbygde markedsbehov. 
Ballangen har ikke nok grunnleggende forutsetninger for å bli et senter for IKT for nærliggende 
kommuner; for eksempel er det er ikke et datamiljø av noen betydning i kommunen, det er ingen 
høyere utdannelse av ungdom på IKT slik at ungdommer og unge mennesker blir boende eller flytter 
til kommunen (man ser heller det motsatte).  
 
Konklusjon 
På denne bakgrunn ble da også denne strategien forlatt i 2003- 2004 og fjernet som et viktig 
satsningsområde for Ballangen Omstilling AS. Likevel har satsning ikke vært bortkastet da den har 
gitt mange ansatte i bedrifter og Ballangen kommune god kompetanse i data, samt bedre nett via 
Ballangen Energis bredbåndsatsning.  
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4.2.8 Etablerersted Ballangen 
 
De kvalitative målene var: 
 

• Sikre at det etableres arbeidsplasser gjennom å prioritere prosjekter hvor Ballangen har et 
fortrinn. Samt å prioritere kvinner som etablerere. 

• Ballangen kommune skal til enhver tid disponere rimelige byggeklare næringstomter, 
boligtomter og tilgjengelige næringslokaler for ulike formal. 

• Omstillingsorganisasjonen skal være i stand til raskt å følge opp etableringssaker og påta seg 
nødvendig arbeid med lokal tilrettelegging og koordinering. Kommunal saksbehandling i 
nærings- og etableringssaker skal gis høyeste prioritet. 

• Det skal skapes et inspirerende og effektivt miljø for næringsutvikling og omstilling som 
støtter, veileder og tar vare på nyetablerere og eksisterende bedrifter. 

 
Strategien var: 

 
• Å gjennomføre en trinnvis markedsføringskampanje for Ballangen som etablerersted - 

generelt og bransjerettet - med ”etableringspakke” i form av tjenester, lokal koordinering, 
tomtetilbud, næringslokaler m.m. 

• Å gjennomføre årlig stasning på etablereropplæring med minimum 5 deltakere pr år og et 
oppnådd resultat på 1- 2 bedriftsetableringer pr år. 

• Å gjennomføre en registrering og formålsgruppering av tilgjengelige tomter for bolig- og 
næringsformål, samt disponible næringslokaler - med angivelse av egnethet, formål, 
kommunalteknisk status, størrelse, når disponibel og pris. Å utarbeide faktablad for samme. 

 
Det er iverksatt følgende tiltak: 
 

• Ballangen kommune har etablert et offentlig servicekontor/servicetorg for å oppfylle målene 
for en servicevennlig kommune og målet er nådd. Servicetorget har 4 årsverk som betjener 
2700 innbyggere eller 675 innbygger pr årsverk.  Hartmark Consulting AS har gjennomført en 
brukerundersøkelse for servicetorget i Ballangen kommune, se egen rapport datert 30. juni 
2006. Brukerne er godt fornøyd med servicetorget og ventetiden er minimal pga god 
bemanning. Målet med at servicenivået skal være målbart er ikke nådd, da man ikke har 
etablert et målesystem eller kriterier for måling av kvalitet på service. 

• Byggingen av Ballangen Flerbrukshall vil representere et løft for kommunen på kultur- og 
næringsaktiviteter som for eks. idrettsarrangementer, teater, musikk, messer, utstillinger, 
dansegalla, 17. mai fester med mer. Alt dette bidrar til å gjøre Ballangen til en mer attraktiv 
kommune å bo og etablere seg i. I samarbeid med Ballangen Omstilling AS og Ballangen 
Næringsforum ble det søkt RDA-midler som en del av finansieringen av flerbrukshallen på  
24 millioner kroner. De berørte bedrifter blant Ballangens næringsliv har stått samlet bak 
RDA-søknaden. 

• Bygging av servicebygg i sentrum har medført et løft for service og handel i sentrum.  
Ballangen Omstilling AS har i sine lokaler bidratt sterkt til nyetableringer ved å la etablerere 
bruke kontorplass i sine lokaler gratis, gi veiledning gjennom å være en del av et aktivt miljø, 
samt hjelp med å utarbeide og skrive forretningsplaner. 

• Ballangen Omstilling AS har sammen med Forskningsparken i Narvik og Futurum startet et 
innovasjons- og etablererprogram. Prosjektet er finansiert i hovedsak av RDA-midler og har 
allerede vært til hjelp. 

• Ballangen Omstilling AS har støttet deltakere som går på etablererskole, og i 2003 gikk 5 
personer fra Ballangen på slik utdanning, 4 personer i 2004 og 1 etablerer i 2005. Tre 
etablerere som tok utdanningen i 2003 har etablert egen bedrift, slik at dette har virket positivt.  

• I HOM 2003 er Etablerersted Ballangen fjernet fra listen over satsningsområder og delmål, og 
tiltak med Etablererskole er overført til Utvikling av eksisterende næringsliv 
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• I 2004 fikk 12 personer veiledning og bistand i arbeidet med forretningsplan for nyetablering. 
VINN har hatt kontortid hos Ballangen Omstilling AS ca 1 dag pr måned og bistått etablerere. 

• I 2005 fikk 14 personer veiledning og bistand i arbeidet med forretningsplan for nyetablering 
og noen av disse fikk tilskudd til utarbeidelse av forprosjekt/forretningsplan. Videre arbeides 
det med å få opprettet en eller flere etablerergrupper. 

 
Det er gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av tiltakene og 
om Ballangen Omstilling AS eller andre eier prosessene. 
 
Strategien om ”Etablerersted Ballangen” har man ikke lykkes med og den ble i HOM 2003 fjernet som 
hovedsatsningsområde. Men strategien har likevel ført til en lang rekke andre aktiviteter for 
kompetanseheving, tiltak og tilskudd til nyetablerere blant kommunens egen innbyggere, noe som har 
gitt meget positive resultater og ført til nyetableringer i kommunen.  
 
Konklusjon 
Etablerersted Ballangen har ikke vært vellykket mht å trekke aktiviteter til kommunen, men det har 
ført til god reklame og forbedret image for Ballangen kommune der omdømmet er at det skjer noen i 
Ballangen. Videre har det også ført til nyetableringer av kommunes egne innbyggere og ledet til en ny 
giv for miljøet i Ballangen med motivasjon og følelse at det er mulig å lykkes med å satse i 
kommunen.  Det underbygges av bedre tilbud og service til innbyggerne gjennom servicebygg, 
offentlig servicekontor og ny flerbrukshall.  
 
 

4.2.9 Informasjons- og kontaktsystem, kompetanseheving, samarbeid skole -
næringsliv og igangsatte prosjekter 

 
De kvalitative målene var: 
 

• Ballangen Omstilling AS har som mål å ha et informasjons-, veilednings- og kontaktsystem 
for kommunens innbyggere, kommunen, næringslivet samt utenverdenen. Ballangen 
Omstilling AS og kommunens administrasjon, politiske ledelse og politikere skal gi saklig og 
opplysende informasjon om omstillingsarbeidet. 

• Sikre at igangsatte prosjekter ble fulgt opp og gjennomført etter vedtatt planer. 
 
Strategien var: 
 

• For at omstillingsprogrammet skulle lykkes var det viktig at det var god kontakt mellom 
Ballangen Omstilling AS, kommunens administrative og politiske ledelse, næringslivet og 
innbyggerne.  

• Omstillingsperioden hadde vart i 4 år og det var nå kun 2 år igjen av den ordinære 
omstillingsperioden. For å sikre at igangsatte prosjekter ble gjennomført, ble disse tatt med 
som en del av handlingsplanene til Ballangen Omstilling AS. 

 
Definerte tiltak var: 
 

• Ballangen Omstilling AS har gjennomført 8 frokostmøter i 2004 og 10 i 2005 og disse har 
inneholdt informasjon, diskusjon og presentasjon av kompetanserelatert informasjon. Møtene 
har i tillegg vært arena for næringslivet, omstillingsarbeidet, kommunens ledelse og Ballangen 
Næringsforum.  

• Ballangen Omstilling AS har laget ”Informasjonsavis for Ballangen Omstilling” som er delt ut 
i juni 2004 og i juni 2005 til alle husstander i kommunen, næringslivet, og andre aktører i 
regionen. Via denne har Ballangen Omstilling gitt fyldig informasjon om prosjekter, roller og 
videre planer samt at Ballangen Omstilling AS har blitt mer synlig i kommunen. 
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• Ballangen Omstilling AS har egne nettsider med informasjon og har bidratt til å få 
turistinformasjon på nettsidene til Ballangen kommune. På dette området er det gode 
potensialer til forbedring og mer frekvent bruk av nettsiden for Ballangen kommune i 
framtiden. 

• Det nære samarbeidet med Ballangen Næringsforum har vært en viktig brikke i aktivitetene til 
Ballangen Omstilling AS. 

• Samarbeid med kommunens politikere og administrasjon er videreført gjennom jevnlige møter 
mellom ordfører, rådmann, daglig leder og styreleder i Ballangen Omstilling AS. Dog har 
dette i 2005 ikke vært så regelmessig som i 2004.  

• Prosjektet ”Kvinner i Fokus” har vært gjennomført med 20 kvinner hvert år. Miniseminar for 
kvinner med tema ”Motivasjon, overskudd og trivsel” er avholdt i siste to år. Ballangen 
Omstilling AS er med i prosjektet ”Tøtter til Topps” der 5 kvinner fra Ballangen deltok på 
kurs i 2004 og lærte om økonomistyring, kvinnerollen, og nettverksbygging.  

• Ballangen Omstilling AS har drevet prosjektet ”Ungdom - skole og næring” i flere år og begge 
ungdomsskolene i kommunen har elevbedrift på timeplanen. De fleste elever har hatt 
elevbedrifter som de avvikler ved skolens slutt. Ballangen Omstilling AS har bistått flere 
elevbedrifter via lån eller tilskudd. I 2004 ble det arrangert et mini ”Etablererkurs” for elever.  

• Utviklingsprogrammet for landbruket ble tatt opp igjen i 2004. 
• Det er arbeidet med å få til en næringshage og Ballangen kommune vedtok i 2005 at 

kommunes bibliotek skal inn i nytt bygg. Målet er å få bygd et nytt bygg som sammen med 
det eksisterende servicebygget kan skape ny giv i Ballangen sentrum. 

• Det regionale samarbeidet er videreført i utarbeidelsen av Strategisk Næringsplan for Ofoten 
for planperioden 2006 - 2009 der flere fra Ballangen deltok bl.a. ordfører og styreleder i 
Ballangen Omstilling AS og der daglig leder for Ballangen Omstilling AS deltok i 
sekretariatet for arbeidet. Ballangen kommune er tiltenkt roller med opplevelsestilbud for 
turisme, har den største campingplassen i regionen, er den største landbrukskommunen i 
regionen med satsning på gårdsturisme, har stort potensial for ytterligere etableringer innen 
oppdrettsnæringen, er en relativt stor hyttekommune med ca 1000 hytter og kan utvikles som 
en attraktiv ”bo-kommune” med ledige arealer for boliger og næringsformål. 

• Ballangen Omstilling AS arrangerte i 2004 seminar for omstillingskommuner. 
• ”Ny Giv” er et prosjekt i regi av Ballangen Omstilling AS og er støttet av RDA-midler 

(Regional Differensiert Arbeidsgiveravgift). Prosjektets hovedmål er: ”Å skape Ny Giv i 
Ballangen og få folk til å bli stolt av og få tro på sin kommune ved å fokusere på det positive 
man har. Forankre omstillingsprosessen hos hver enkelt slik at alle tar ansvar i sluttfasen og 
ikke minst når omstillingsperioden er over”. Det er avholdt 10 møter hvorav mange positive 
tiltak er kommet i gang.  

 
Målene for enkelte tiltak er kvantifiserbare ved antall tiltak og gjennomførte aktiviteter. For andre 
tiltak er målene ikke kvantifiserbare, men kvalitative og beskrivende.  Men viktig er at det skapes 
prosjekter, prosesser og møteplasser der det utveksles informasjon og kompetanse overføres, samt at 
opplæring skjer. Dette har i stor grad skjedd i regi av Ballangen Omstilling i kommunen og det er 
gjennomført tiltak innenfor enkeltområdene med prosjektliste med beskrivelse av andre mål og hvem 
som er prosesseier.  
 
Konklusjon 
Tiltak, prosjekter og samarbeid i kommunen og i regionen har gitt et godt grunnlag for videre 
utvikling av omstillingen i Ballangen. Dette har bidratt til å gjøre omstillingen mer synlig og til å 
bevisstgjøre næringslivet og innbyggerne om viktigheten av omstilling med utvikling og nyetablering, 
samt at det har tilført faktisk kunnskap/vært kompetansebyggende. Spørreundersøkelsene og 
intervjuene bekrefter dette, men det er ikke mulig ut fra dokumentasjon av resultater å ha en klar 
oppfatning om graden av måloppnåelse. Imidlertid taler det store antall av gjennomførte positive tiltak 
med gode resultater for seg selv. 
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4.3 Andre indikatorer 

4.3.1 Regnskapsanalyse 
 
Det har ikke vært god nok tilgang på regnskapsoppgaver for perioden 2000 - 2005 fra de enkelte 
bedriftene til å presentere en analyse hvordan Ballangens næringsliv har utviklet seg med hensyn til 
omsetnings- og lønnsomhetsutvikling.  

4.3.2 Kjennetegn ved næringslivet i Ballangen 
 
Data for bedrifter som er aktiv i Ballangen viser at det i Ballangen i 2005 var registrert 195 bedrifter 
og de fordeler seg på bransjer som vist i tabellen nedenfor:  
 
 

Bransje Antall 

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell        45  
Helse- og sosialtjenester        25  
Bygge- og anleggsvirksomhet        16  
Detaljhandel, unntatt motorvogner, Rep av husholdningsvarer         12  
Off. adm., forsvar og trygdeordninger underlagt off. forvaltning        11  
Landtransport og rørtransport        10  
Annen forretningsmessig tjenesteyting          9  
Omsetning og drift av fast eiendom          8  
Undervisning          6  
Handel med, vedlikehold og rep av motorvogner. Drivstoff …          6  
Fiske, fangst og fiskeoppdrett og tjenester tilknyttet disse          5  
Bergverksdrift ellers          5  
Hotell- og restaurantvirksomhet          3  
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner          3  
Annen personlig tjenesteyting          3  
Interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted           3  
Utleie av maskiner, utstyr og husholdningsvarer uten personell          3  
Produksjon av metallvarer. Unntatt maskiner og utstyr          3  
Fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport          2  
Post og telekommunikasjoner          2  
Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk          2  
Avløps- og renovasjonstjenester          2  
Produksjon av møbler. Annen industriproduksjon          2  
Databehandlingsvirksomhet          1  
Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet          1  
Finansiell tjenesteyting, unntatt forsikring og pensjonskasser          1  
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning          1  
Produksjon av trelast og varer av tre, kork strå og flettematerialer          1  
Produksjon av klær. Beredning og farging av pelsskinn          1  
Oppsamling, rensing og distribusjon av vann          1  
Produksjon av næringsmidler og drikkevarer          1  
Produksjon av gummi og plastprodukter          1  
Sum antall bedrifter i Ballangen kommune      195  

 
 
Av disse 195 bedriftene var den kun 85 som hadde en eller flere ansatte. Bedrifter uten ansatte er 
normalt sovende selskap uten ordinær drift eller holdingselskap uten fast driftsorganisasjon.  
I Ballangen er det 110 slike selskaper.    
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Selskaper med ansatte var fordelt som vist i tabellen nedenfor, der hovedtyngden av bedriftene hadde 
1 - 19 ansatte. Ballangen har 11 bedrifter med mer enn 20 ansatte.  
 
 

Antall ansatte Bedrifter 
1 - 4               51  
5 - 9               13  
10 - 19               10  
20 - 49                 8  
50 - 99                 3  
Over 100                 0  
Sum ansatte                85  

 
 
 
 
Fordelt på næringsbransjer er fordelingen av bedriftene i Ballangen som vist på tabellen nedenfor: 
 
 

Næringsbransje Bedrifter 
Tjeneste/service 57 
Naturbaserte næringer 52 
Reiseliv, kultur og handel 23 
Logistikk og engros 14 
Teknologi 13 
Omsetning av fast eiendom   8 
Sum bedrifter          167 

52

23
14138

167

57 Tjeneste/service
Naturbaserte næringer
Reiseliv, kultur og handel
Logistikk og engros
Teknologi
Omsetning av fast eiendom
Sum bedrifter

 
 
Naturbaserte næringer, jordbruk, skogbruk, fiske og fangst har 52 bedrifter/bruk og er en meget viktig 
bransje i Ballangen. Tjenester og service er størst med 57 bedrifter/enheter og derav utgjør helse og 
sosialtjenester 25 enheter som sysselsetter mange kvinner. Reiseliv, kultur og handel er også meget 
viktig i Ballangen med 23 firma/enheter. 
 
Om vi sammenligner med situasjonen før omstillingsperioden i Ballangen startet, så er det i SNP 1999 
for Ballangen kommune vist følgende fordeling av bedriftene på bransjer (det bør noteres at gårdsbruk 
ikke er med i tallene): 
 
 

Bransje Antall bedrifter 
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Privat tjenesteyting                     25  
Varehandel, hotell og restaurant                     21  
Kraft og vannforsyning, bygg og anlegg                     12  
Industri og bergverk                     10  
Transport, lager, post og teletjenester                       8  
Finans og foretningmessig tjenesteyting                       3  
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst (ex gårdsbruk)                       1  
Sum bedrifter                     80  

 
 
 
 
I 2005 var det 85 bedrifter med ansatte i kommunen, mens i 1999 var 80 bedrifter. Antallet er altså 
ganske likt og viser at netto tilvekst av bedrifter er på 6 % i perioden. Dette kan vurderes ulikt og sier 
ikke så mye om sysselsettingen, men det viser at det har vært en liten netto tilvekst i antall bedrifter i 
Ballangen kommune i denne perioden, altså ikke den tilbakegangen man fryktet på slutten av  
1990- årene. 
 
 

4.3.3 Sysselsetting og arbeidsledighet 
 
Da Ballangen fikk omstillingsstatus var en av de tungtveiende årsakene den usikre framtiden etter at 
Nikkel og Olivin ville legge ned sin virksomhet innen år 2000 og bedriftens 123 arbeidsplasser ville gå 
tapt pluss 30 arbeidsplasser innen avledede virksomheter. Kommunen så for seg en 
befolkningsreduksjon fra 2850 i 1990 til 2625 i år 2007.  
 
Utviklingen i sysselsetting og arbeidsledighet er undersøkt for Ballangen og sammenlignet med 
nabokommunene/regionen.  
 
Målet var å stoppe den negative befolkningsutviklingen og stabilisere den på ca 2800 innbyggere 
innen utgangen av omstillingsperioden er nådd. Pr 1. januar 2006 var det 2701 innbyggere i Ballangen 
kommune, dvs. 99 mindre enn målet, men Ballangen har stanset nedgangen i folketallet - noe som er 
et unntak når en sammenlikner med nabokommunene i regionen inkludert regionsenteret Narvik.  
 
I årene 2000 - 2005 har sysselsettingen i Ofoten-regionen sunket med 515 personer derav 244 i 
Narvik. Sysselsetting har sunket i alle kommuner, også i Ballangen kommune der det i 2005 var 81 
færre sysselsatt enn i år 2000.  
 
Arbeidsstyrken, dvs. summen av sysselsatte og arbeidsledige, er grunnlaget for å beregne 
arbeidsløshetsprosentene. I årene 2001, 2002 og 2003 var arbeidsstyrken i Ballangen kommune 
henholdsvis lik 1271, 1267 og 1220 personer. I slutten av 2005 var den på ca 1235 - 1240 personer 
dvs. på samme nivå som i 2003 og et par prosent lavere enn i 2000 da omstillingsperioden startet.  
 
Arbeidsledigheten i Ballangen kommune har vært ganske jevn over de siste ti årene og variert som 
følger for helt arbeidsledige personer: 
 
 

  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Helt ledige personer 58 59 54 47 30 35 39 31 32 64 58 
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Antall arbeidsledige har altså øket betydelig i de siste to årene til 58 personer fra nivået 32 - 35 ledige i 
første del av omstillingsperioden. I 1995 var det 58 helt arbeidsledige som er helt lik situasjonen ti år 
senere. Altså har ikke nedlegging av gruvebaserte arbeidsplasser slått så negativt ut på ledighetstallene 
som en fryktet i 1999. En må anta at nye arbeidsplasser og arbeidspendling til nabokommuner har 
kompensert dette ettersom arbeidsstyrken er nærmest konstant. Tallene er likevel ikke så gunstige da 
både Narvik kommune og Nordland fylke hadde en nedgang på 25 % i antall helt ledige i denne ti års 
perioden, følgelig skulle også Ballangen ha hatt færre ledige enn for 10 år siden.  
 
Arbeidsledige i de siste 10 årene i Ballangen, Narvik og Nordland fylke er som vist i tabellen 
nedenfor: 
 
 

År 
 

Nordland 
% ledige 

Narvik  
% ledige 

Ballangen 
% ledige 

1994 5,8 4,3 4,6 
1995 5,7 4,4 4,8 
1996 5,1 5,2 4,4 
1997 3,9 2,6 3,7 
1998 3,1 1,8 2,3 
1999 3,2 1,9 2,7 
2000 3,5 2,1 3,1 
2001 3,4 2,0 2,4 
2002 3,7 2,0 2,5 
2003 4,3 2,7 5,1 
2004 4,4 3,2 4,7 
2005 4,3 3,5 5,4 
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Arbeidsledigheten i Ballangen pr mai 2006 var 42 personer helt ledige lik 3,4 % av arbeidsstyrken 
mens ledigheten i Narvik var 2,4 % og 2,5 % for hele landet. Dette er lavere enn i desember 2005 da 
ledigheten var 4,6 % i Ballangen kommune med 57 personer og 3,2 % i Narvik der 282 personer var 
helt ledige, og det er lavere en snittet på 5,4 % ledige for 2005.  
 
Ballangen kommune har en meget stor andel uførepensjonister på 17 - 18 % av innbyggere i 
yrkesaktiv alder hvilket er blant de høyeste andel i landet. Det bidrar kanskje til å dempe 
ledighetstallene. På den andre side har innvandrere bosatt seg i kommunen og påvirker tallene i de 
seneste årene. 
 
På bakgrunn av fakta viser dette at tall for arbeidsledighet og sysselsetting ikke gir entydige svar på 
hvordan utviklingen har vært i perioden. Ledighet og sysselsetting i Ballangen kommune samvarierer 
med omliggende kommuner i regionen og fylket, imidlertid har det i den siste tiden vært noe høyere 
ledighet i Ballangen enn i Narvik og Nordland fylke.  
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4.4 Konklusjon 
 
Ballangen Omstilling AS kan bokføre at de overordnede kvantitative mål er nådd:  
 

• Det er skapt over 100 arbeidsplasser mot målet på 85 arbeidsplasser, derav 75 nye 
arbeidsplasser mot målet på 55 i nye bedrifter  

• Det er bevart over 25 arbeidsplasser mot målet på 30 nye arbeidsplasser i eksisterende 
bedrifter. 

 
Det er vanskelig å trekke entydige konklusjoner om sysselsetting og arbeidsledighet, da en må 
bedømme om hvor mye som skyldes konjunkturer og hvor mye som skyldes utviklings- og 
omstillingsinnsatser. Statistikken viser at konjunktursvingningen påvirker betydelig på sysselsettings- 
og ledighetstallene i Ballangen, men det er hevet over tvil at innsatsene som er gjort av Ballangen 
Omstilling AS, næringslivet og enkelmannsforetakene under omstillingsperioden, har virket positivt 
på sysselsettingen i Ballangen kommune. Situasjonen hadde vært mye verre om man ikke hadde fått 
status som omstillingskommune og ikke hadde startet med omstillingen i Ballangen for 6 år siden.  
 
Vurderingen av de kvalitative målene bygger på skjønn. Vår vurdering er at disse er nådd om enn i noe 
varierende grad. Mange av aktivitetene har en langsiktig innretning og resultatene vil ligge i framtiden. 
Men det må være lite tvil om at kursing, kompetanseheving, forbedring av servicetiltak, tilrettelegging 
for bedre miljø for innbyggerne og næringslivet vil ha positiv virkning på utviklingen i framtiden. 
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5 Erfaringer med organiseringen av 
omstillingsarbeidet som aksjeselskap  

 
I vurderingene av hvordan omstillingsarbeidet ble organisert må en skille mellom type 
arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Disse kan deles inn i følgende grupper: 
 

• Omstillingsselskapet - Ballangen Omstilling AS - organisering av drift og arbeid i selskapet 
iht. aksjeselskaps- og regnskapslovene, inkl. tilrettelegging av tilsagn for behandling i styret 
og administrering av tilskudd. 

• Utviklingsprogram organisert som prosjekt - organisering av aktivitet og oppgaver som 
omfatter et større satsningsområde, bransjer eller bransjegruppe 

• Prosjekter - organisering av aktiviteter og oppgaver som vedrører den enkelt virksomhet eller 
enkeltmannsforetak. 

 
I henhold til tilsagnsbrev fra begynnelsen av år 2000 fra KRD og NF og i samsvar med det 
SND/Innovasjon Norge krever for alle omstillingsprosjekt der de deltar, var det en forutsetning at 
Ballangen Omstilling AS skulle styres etter Prosjektlederprosessen (PLP) utarbeidet av 
SND/Innovasjon Norge. Det ble derfor tidlig i omstillingsperioden gjennomført kurs i PLP. Kursene 
bidro til at styret, ledelsen og andre aktører som var involvert med Ballangen Omstilling AS i 
omstillingsarbeidet: 
 

• fikk et felles begrepsapparat  
• strukturerte prosjektene på en ensartet måte 
• kunne møte krav som ble stilt av de organer som ga støtte vedrørende søknadsutforming, 

rapportering og annen form for viktig dokumentasjon. 
 
I det følgende vil det foretas en vurdering av hensiktsmessigheten av denne organisasjonsformen. 
 
 

5.1 Omstillingsorganisasjonen 
 
Oppdragsgiver for omstillingen kunne ha valgt å organisere arbeidet gjennom en prosjektorganisasjon 
eller en egen organisatorisk enhet underlagt kommuneadministrasjonen. En slik løsning ble under de 
rådende under de rådende omstendighetene i 1999/2000 funnet å være mindre hensiktsmessig enn å 
organisere arbeidet som et eget selvstendig aksjeselskap atskilt fra rådhuset, der kommunens 
administrasjon ikke ble involvert i daglig drift og/eller med lederansvar. Vi er enig i denne 
vurderingen. Men det var uenighet om selskapsform ved oppstarten og senere er det brukt mye tid for 
å få samhandlingen til å fungere. Det har vært vanskelig å mobilisere alle aktører til full felles innsats.  
 

• Ved å skille ut Ballangen Omstilling AS fra kommuneadministrasjonen oppnådde man 
handlefrihet, unngikk byråkratiet og krav til offentlighet og rutiner som må følges på rådhuset 
i operasjonene der. Men man mistet fordelen av å benytte kommunens infrastruktur på kontor 
og sekretærsiden og Ballangen Omstilling AS har slitt med for lav bemanning på 
kontoradministrasjonssiden i hele omstillingsperioden.  
 

• Ansettelse av daglig leder sikret prosjektleder (PL) på heltid og derved tilstrekkelig og 
kontinuerlig tilgang på ressurser og kompetanse med fokus kun på omstillingsarbeidet. Som 
prosjektleder under kommunen kunne dette ha blitt noe annerledes.  
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• Styring av Ballangen Omstilling AS gjennom et styre gir det nødvendige maktapparat for 
beslutninger, tilsagn og avslag. Tilsvarende styring kunne nok også oppnås om det var 
oppnevnte en styringsgruppe for et prosjekt. Avgjørende for begge er kvaliteten på arbeidet 
som gjøres av styret og den tid de allokerer ved å stille opp på styremøtene.  
For Ballangen Omstilling AS er inntrykket at styret har vært aktiv, konstruktiv og godt ledet i 
den siste delen av omstillingsperioden og vært til stor støtte for daglig leder, mens det var 
betydelige vansker i starten der styreleder gikk av, det var sykdom og permisjoner samt at 
syreinformasjon kom på avveier. Når det gjelder kritikk av tilsagn eller avslag, så er styret 
suverent i et aksjeselskap og følger kun de statutter som gjelder og dermed behøver de ikke ta 
hensyn som en enhet underlagt kommunens organisasjon må. 
 

• Det er ingen prinsipielle forskjeller på finansieringen av omstillingsaktivitetene i den ene eller 
annen organisasjonsform. Forskjellene er mer av formell eller juridisk karakter. 

 
• Grenseoppgangen mellom kommunale oppgaver og definerte omstillingsoppgaver er 

tilsynelatende lettere når omstillingsorganisasjonen er skilt fra kommuneadministrasjonen.  
 
 

5.2 Utviklingsprogram organisert som utviklingsselskap 
 
Eksempler på utviklingsprogrammer er kursing i kjøttskjæring, salg og markedsføring, 
utviklingsprogram for landbruket, kompetanseheving for kvinner, etablererskole, med mer. Disse 
inngår i sin tur som en del av et satsingsområde som er beskrevet i SNP og HOM for Ballangen 
kommune. På denne måten er sammenhengen mellom SNP og utviklingsprogrammet synliggjort. 
 
Utviklingsprogrammene innen de forskjellige satsningsområdene ble organisert som prosjekt i henhold 
til PLP. Spesielt det første del av omstillingsperioden var det omfattende med en rekke aktiviteter som 
i prosjektplanen ble betegnet som delprosjekt. Dette var en hensiktsmessig strukturering og det virker 
som om aktørene behersket prosjektformen tilfredsstillende etter kurs i PLP. 
 
I omfattende prosjekt bestående av en rekke delprosjekter og mindre tiltak, vil det ikke alltid være 
samsvar mellom prosjektets inndeling i forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt og delprosjektenes 
inndeling på tilsvarende måte. Som eksempel kan det i prosjektets forprosjektfase være en rekke 
delprosjekter som er i forstudiefasen. Det kan derfor være formålstjenlig å stramme opp begrepene for 
å unngå eventuell forvirring i denne sammenheng. Dette kan løses med en mer konsistent bruk av 
prosjekthierarkiet som er vist i HOM for Ballangen kommune og som er eksemplifisert i fig. 1. 
 
 

5.3 Prosjekter 
 
Utviklingsarbeid organisert som prosjekt innen den enkelte virksomhet synes å ha vært riktig og 
hensiktsmessig. Det er imidlertid konstatert forskjeller i presisjon og gjennomføringsevne avhengig av 
aktørenes kunnskap om prosjektarbeid, i dette tilfelle PLP. For mindre prosjekt har man ikke benyttet 
en slik omfattende organisering som PLP innebærer, men man har likevel tilpasset metode og 
framdrift iht. denne så langt det var fornuftig. Etter hvert har det vært lite fokus på systematikken i 
bruk av PLP og denne har vært bruk som prosjektplan- verktøy Det har i mange tilfeller vist seg viktig 
å skille mellom prosjekt og tiltak.  
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5.4 Oppsummering 
 
Basert på spørreundersøkelsene, intervju av næringslivsledere og styremedlemmer og aktører i 
omstillingsarbeidet i Ballangen, kan det konstateres at organiseringen som et aksjeselskap har vært 
riktig og hensiktsmessig. Det blir til og med framsatt av mange som en forutsetning for at 
omstillingsarbeidet skulle lykkes i Ballangen, da det hadde vært mye diskusjon og motstridene krefter 
i fasen før start og i første del av omstillingsperioden. Her er det stor majoritet for at selskapsformen 
var den eneste riktige måte å organisere dette på.  
 
Det ble tidlig gjennomført kurs i PLP. Dette medførte at Ballangen Omstilling AS hadde en fastlagt 
prosjektmodell som lettet kommunikasjon og som la til grunn en felles logikk i utviklingsarbeidet. 
Strenge formalkrav i starten av omstillingsperioden førte nok til at det ble lagt mye vekt på form på 
bekostning av innhold. Dette ble det lempet på senere i omstillingsperioden og man konstaterer at det 
etter hvert har vært lite fokus på systematikken i bruk av PLP.  
 
I denne type utviklingsarbeid vil det være nyttig å legge til grunn et prosjekthierarki som reduserer 
kilder til misforståelser. En mulig modell illustreres i fig. 1:  
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Fig. 1: Illustrasjon av prosjekthierarki  

 
Modellen viser sammenhengen mellom SNP, programmer og prosjekter knyttet til 
omstillingsarbeidet. Denne strukturen gjør det mulig å relatere mål og resultater av arbeidet 
både til omstillingsorganisasjonen og til SNP. Videre viser den nivåer i strukturen som kan 
bidra til å klargjøre sammenhenger. 
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Modellen fanger ikke opp dynamikken i utviklingsarbeid der prosjekter initieres som forstudie og 
eventuelt videreutvikles gjennom et for- og hovedprosjekt. Omstillingsorganisasjonens involvering 
skal være forskjellig i de enkelte faser. For prosjektarbeid er dette illustrert i tabellen nedenfor: 
 
  
Aktør Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt 
 
Omstillings- 
organisasjon 

 
Kan ta initiativ og være 
prosjekteier.  
Kan dekke kostnader  
100 % 

 
Bør overføre ansvar til 
prosjekteier, men kan 
unntaksvis ha rollen.  
Helst bare ansvar for støtte og 
oppfølging samt delfinansiering 
av prosjekt  
 

 
Kun støtte og 
oppfølging. 
Delfinansiering av 
prosjektkostnadene.  

 
Prosjekteier 

 
Kan ta initiativ og være 
prosjekteier.  
Bør dekke en del av 
kostnadene. 

 
Ansvarlig for gjennomføring. 
Bør delfinansiere 
prosjektkostnader utover 
egeninnsats. 

 
Ansvarlig for 
gjennomføring. 
Hovedansvarlig for 
prosjektkostnadene 
 

 
Prinsippskisse av arbeidsfordeling mellom omstillingsorganisasjonen og prosjekteier.  
 
 
I arbeid med programmer i henhold til ovenstående modell, som normalt vil bestå av en rekke 
prosjekter i forskjellig utviklingsfase, bør omstillingsorganisasjonen ha det overordnede ansvar i den 
utstrekning det ikke kan overlates til en bransjeorganisasjon eller et annet formalisert nettverk.  
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6 Kommunens og næringslivets utviklingsevne 
 

6.1 Utviklingsevnen internt i kommunen 
 
Ballangen Omstilling AS gjennomførte PLP - kurs også med deltakere fra Ballangen kommune.  
Formålet var opplæring i praktisk prosjektarbeid og å gi et felles grunnlag for et systematisk 
utviklingsarbeid både internt i administrasjonen og i forhold til brukeren av kommunale tjenester. 
Det er videre utarbeidet en forenklet prosjekthåndbok basert på PLP som kan brukes i utviklingsarbeid 
internt i kommunen.  
 
Vi har ikke analysert disse utviklingsprosjektene verken med hensyn til mål eller om det er foretatt 
registreringer av resultater for å kunne vurdere måloppnåelse, da dette faller utenfor rammen av dette 
prosjektet. Vurderingen er derfor basert på enkelte utsagn og intervjuer.  
 
Det kan noteres at Ballangen Omstilling AS og Ballangen kommune har vært en pådriver i å etablere 
regionalt samarbeid og har tatt initiativ til dette, inklusiv deltatt i utarbeidelse av SNP 2006 - 2009 for 
Ofoten. Ballangen kommune har også vedtatt å videreføre omstillingsarbeidet som Ballangen 
Omstilling AS utførte i omstillingsperioden ved å gå inn i Futurum i Narvik og ha en heltidsstilling der 
som skal arbeide for Ballangen.  
 
Dette har skapt økt oppmerksomhet om Ballangen både i nabokommunene og hos utflyttede 
ballangsværinger. Denne oppmerksomheten er en viktig stimulans for å styrke utviklingsevnen og vil i 
noen grad kunne bidra til å tiltrekke innflyttere til Ballangen. 
 
Det er ikke åpenbart at kommuneadministrasjonen generelt har gjort store fremskritt med hensyn til 
utviklingsevne. Det har vært rivninger mellom Ballangen Omstilling AS og kommunenes 
administrative ledere helt siden programmet startet opp og disse har ikke i noen stor grad involvert seg 
i omstillingsarbeidet og i Ballangen Omstilling AS, bortsett fra rådmann i en viss grad.  
Derfor har man ikke skaffet seg praktisk erfaring med omstillings- og utviklingsarbeidet fra 
kommuneadministrasjonens side. Det er således vanskelig å se at den administrative ledelsen i 
Ballangen kommune vil sørge for å holde endringsledelse på dagsorden og å utnytte metodikken i PLP 
og erfaringene fra omstillingsperioden med tanke på å utvikle det kommunale tjenesteapparat gjennom 
praktisk utviklingsarbeid.  
 
 

6.2 Næringslivets utviklingsevne 
 
I perioden 2000 - 2005 har flere personer gått PLP-kurs. Gjennom hele perioden har det vært holdt en 
rekke kompetansehevende kurs og med deltakelse på etablererskole. Kvinner er fokusert på inkl 
kursing i økonomi og ledelse, og det er sendt 5 kvinner på et større regionalt kurs. Det har vært 
utstrakt dataopplæring i bedrifter og Ballangen kommune.  
 
Etablereropplæring og støtte til utarbeidelse av foretningsplaner og lignende, har ført til nyetableringer 
og utvikling. 
 
En relativt stor andel av de næringsdrivende som ble spurt, opplever at frokostmøter og etablering av 
nettverk har tilført verdi og gitt kompetanseheving fra foredrag og tema på møtene. Før omstillingen 
var det meget begrenset samarbeid mellom bedriftene. Gjennom flere av tiltakene og møtefora har  
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verdien av et samarbeid om fellesaktiviteter blitt synliggjort. Innen turisme har man på gang mange 
muligheter bl a sammen med Destinasjon Narvik.  
 
Tett samarbeid med Ballangen Næringsforum har ført til samarbeid mellom flere av de lokale 
industribedriftene og Ballangen Omstilling AS. På møteplasser som frokostmøtene har en fått til 
åpenhet om felles problemstillinger som i sin tur har avdekket behov for kompetansegivende tiltak og 
nye felles prosjekter og tiltak.  
 
Det bør kunne konkluderes med at næringslivets utviklingsevne er blitt styrket som følge av opplæring 
i praktisk prosjektarbeid (PLP), utarbeidelse av forretningsplaner, gjennomføring av 
utviklingsprosjekter og etablerting av møteplassene. Det er et øket engasjement for felles oppgaver og 
for å utnytte felles krefter og muligheter, samt ta ansvar for utvikling av næringsliv i Ballangen. 
Ballangens næringsliv er integrert i regionens, og kommunens geografiske plassering tilsier at man har 
mye å hente på et tettere samarbeid med Narvik-området. Vurdering av regionale løsninger synes å 
være meget fornuftig.   
 
Det er imidlertid vanskelig å bedømme graden av styrket utviklingsevne. Det bør også understrekes at 
en evne må stimuleres for å utvikles. De faktorer som representerer slike stimuli må derfor ikke tas 
bort eller svekkes. Det er lettere å falle tilbake i gamle arbeidsformer enn å fortsette en utvikling i 
riktig retning. Videre arbeid må skje som en viktig del av kommunens ansvarlige ledere for næringsliv 
og næringslivsutvikling. I tillegg kommer deltakelse i Futurum og videreføring av arbeidet i Ballangen 
Omstilling AS. 
 
 

6.3 Samspillet mellom kommune og næringsliv 
 
Samspillet mellom kommunen og næringslivet er illustrert i Strategisk Næringsplan og nå i den nye 
SNP for Ofoten 2006 - 2009. Noen viktige områder som beskriver dette grensesnittet, er: 
 

• Tilrettelegging av industriområder og industrilokaler 
• Tilrettelegging av boligområder og boliger for ansatte i bedrifter 
• Infrastruktur i form av ferger, broer, veier, vann og avløp 
• Samarbeid mellom undervisning og næringsliv 
• Effektiviteten i søknadsprosessen knyttet til offentlige tillatelser 
• Hvordan kommuniserer kommunen med eget næringsliv 

 
Styret i Ballangen Omstilling AS har vært sammensatt med representanter både fra næringslivet, 
fagbevegelsen og kommunen, har bidratt til å knytte kommune og næringsliv tettere sammen.  
 
Ballangen Omstilling AS dekket imidlertid bare en del av det store grensesnittet mellom kommunen 
og de enkelte næringsdrivende. Pga en del fravær på møtene fra kommuneadministrasjonens side ble 
dette ennå mer redusert. Et sentralt spørsmål er derfor om omstillingsperioden har bedret samspillet på 
bred basis. Et annet spørsmål er om det samspillet som ble etablert gjennom omstillingsarbeidet i 
Ballangen Omstilling AS med den politiske ledelsen kan vedlikeholdes og eventuelt styrkes 
ytterligere.  
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Det er ikke registrert klare holdepunkter for at kommunens totale utviklingsevne er vesentlig bedret 
som følge av bedre samspill mellom kommunen og næringslivet. Noen utsagn tyder på misnøye med 
kommunen i denne sammenheng: 
 

• Tilretteleggingen av industritomter 
• Tilrettelegging av industrilokaler 
• Bedringen av båtforbindelsen Kjeldebotn - Evenes 
• Kommunen prioriterer lavt å avsette ressurser vedrørende turisme 
• Kommunens ledere med ansvar for næringsliv må bli mer aktive og synlige mht omstilling og 

utvikling av næringslivet. 
 
Det kan sikkert hevdes at kommunen gjør sitt ytterste innenfor trange økonomiske rammer.  
 
Kommunen må være den drivende kraft i å skape et best mulig samspill med næringslivet.  
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7 Fra omstillingsorganisasjon til 
utviklingsorganisasjon 
 

7.1 Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon etter 
omstilingsperioden  

 
Oppgavene til Ballangen Omstilling AS kan inndeles i følgende områder: 
 

1. Ledelse og administrasjon av omstillings- og utviklingsarbeidet, herunder mobilisering 
2. Assistanse knyttet til utarbeidelse av søknader om prosjektstøtte og utarbeidelse av 

foretningsplaner  
3. Behandling av søknader om prosjektstøtte 
4. Generell rådgivning og veiledning 
5. Ressurspersoner i bransjefora og nettverk 

 
Disse oppgavene er blitt ivaretatt av daglig leder (PL) på heltid og PA på deltid med assistanse av 
ekstern konsulenthjelp. 
 
Ballangens omstillingsstatus ble avsluttet pr. 31.12.2005. Den heltidsansatte daglige leder fikk 
forlenget sitt engasjement i Ballangen Omstilling AS til 31.7.2006 og vil deretter være ansatt i 
Futurum i Narvik.  
 
I ordinær drift vil følgende aktører stå sentralt: 
 

• Kommunens næringsetat 
• Innovasjon Norge Nordland 
• Nordland fylkeskommune 
• Ballangen Næringsforum 
• Reiselivsnæringen 

 
Ved siden av disse aktørene er det meget viktig at det private næringsliv selv tar ansvar for 
utviklingsoppgaver som styrker fellesskapet. Det må ikke bli slik at privat sektor venter på initiativ fra 
de offentlige aktørene. Det må heller ikke være privat sektor som drar lasset med en reaktiv offentlig 
sektor på slep. Utfordringen nå er å organisere arbeidet på en slik måte at samspill og balanse mellom 
aktørene sikres.  
 
 

7.2 Fremtidig organisering og videreføring av omstillingsarbeidet 
etter 31.12.2005 

 
Kommunens ledelse ved ordfører og rådmann har sammen med styreleder i Ballangen Omstilling AS, 
leder for Ballangen Næringsforum, styreleder for Narvik Næringsforum og med daglig leder i 
Ballangen Omstilling AS som sekretær, utredet hvordan videreføring av omstillingsarbeidet kunne 
gjennomføres. Gruppa har hatt møter i 2004 og 2005 og arbeidet munnet ut i et forslag til vedtak. 
Kommunestyret i Ballangen vedtok i september 2005 at arbeidet skulle videreføres ved at Ballangen 
kommune kjøper tjenester hos Futurum som skal være et regionalt næringsselskap.  
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Ballangen kommune har forlenget driften av Ballangen Omstilling AS fram til 1. juni 2006. Daglig 
leder er engasjert til 31. juli 2006 i Ballangen Omstilling AS.  Fra 1. august 2006 vil Ballangen 
kommune kjøpe sine tjenester vedrørende omstillingsarbeid fra Futurum.  
 
Kommunens ansvar v/næringsetat bør primært knyttes til oppgavene 1, 4 og 5 vist under punkt 7.1 
ovenfor. Videre bør ledelsen i næringsetaten føle ansvar for å være næringslivets talsmann innad i 
kommunen der bl.a. følgende områder bør fokuseres: 
 

• Sikre effektiv kommunikasjon mellom næringsdrivende og kommunen (både den politiske og 
administrative ledelse) 

• Belyse kommunens servicegrad og tjenestetilbud i forhold til næringslivet og initiere 
nødvendige utviklingsprosjekter 

• Bidra til at bransjefora og nettverk vedlikeholdes og utvikles 
 
Ballangen kommune vil i fortsettelsen ha begrenset finansiell evne til å støtte næringsutvikling. Denne 
begrensede evnen krever kraftig prioritering. Generelt bør midler kanaliseres til formål som utvikler 
infrastruktur og annen indirekte tilrettelegging for best mulig rammebetingelser for næringslivet. Ren 
bedriftsrettet støtte bør søkes gjennom det ordinære virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge Nordland 
og fylkeskommunen). 
 
Dette legger et spesielt ansvar på Innovasjon Norge Nordland og Nordland fylkeskommune som bør 
bidra til å fylle det vakuum som måtte oppstå når Ballangen Omstilling AS oppløses. Det gjelder i 
første rekke kontakten med og støtten til den enkelte bedrift. I denne sammenheng vil Futurum bidra i 
etablerings- og nyskapningsarbeid selv om man nok ikke klarer å fylle rollen på samme måten og i 
samme omfang som Ballangen Omstilling AS spilte i omstillingsperioden. 
 
Vurderingen i denne rapporten er, som vist til ovenfor, bygget på få faktiske resultatmålinger, enten 
fordi de ikke er foretatt eller for det er for tidlig å måle. Kommunen og Innovasjon Norge Nord bør 
derfor i fellesskap sørge for at fremtidig resultatmåling kan gjennomføres. Her vil også Futurum kunne 
bidra. Dette gjelder egentlig ikke bare resultatene fra innsatser i omstillingsperioden, men behovet for 
å måle effekten av innsatser generelt. Et hensiktsmessig registreringssystem bør derfor organiseres - 
ikke minst når det gjelder utvikling av antall arbeidsplasser i bedriftene men også deres utvikling, 
lønnsomhet og omsetning.  
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8 Læring for andre områder 
 
Med bakgrunn i erfaringene fra Ballangen bør det kunne settes opp en del generelle retningslinjer som 
kan legges til grunn i andre omstillingsområder. 
 
 

8.1 Organisering 
 
Det bør etableres en sammenheng mellom kommunens administrasjon inkl SNP og 
omstillingsorganisasjonen, der det går klart frem hvilke oppgaver som faller under 
omstillingsorganisasjonen og hva kommunens ansvar skal være.  
 
I Ballangen har dette ikke fungert så bra som det burde. Det vurderes som negativt for 
omstillingsarbeidet i Ballangen at det tok over fire år av omstillingsperioden uten at det var 
tilfredsstillende samhandling mellom Ballangen kommune og Ballangen Omstilling AS. Ballangen 
kommune må ta et hovedansvar for dette.  
 
Organiseringen av omstillingsarbeidet som et eget selskap, Ballangen Omstilling AS, har fungert bra i 
seg selv med evne til å ta hurtige avgjørelser gjennom vedtak i styret og ved daglig leder. 
Organiseringen som et firma gir denne muligheten og det har vært gunstig for framdriften.  
 
Det poengteres fra mange parter at det også er viktig for omstillingsarbeidet, at dette skilles ut fra den 
daglige driften i kommuneadministrasjonen. Dette fordi sistnevnte er underlagt en rekke retningslinjer, 
regler osv som må følges og man er underlagt politisk kontroll og innblanding. Alt dette vil kreve bruk 
av mer tid og omstillingsarbeidet dras inn i mer ressurskrevende prosesser.  
 
Om omstillingsorganisasjonen skal etableres som prosjekt eller som egen organisatorisk enhet vil være 
et spørsmål om hensiktsmessighet. Det finnes nå erfaring fra flere kommuner med erfaring fra 
prosjektorganisering så vel som selskapsformen. Erfaringen fra Ballangen er jo blandet med sterke og 
svake sider for etablering av eget omstillingsselskap. De som hare mottatt støtte fra Ballangen 
Omstilling AS og interessentene anbefaler aksjeselskapsformen med stort flertall.  
 
Det må sikres et godt samspill mellom kommune, fylkeskommune og Innovasjon Norge på den ene 
side og næringslivet på den annen side. Dette kan bl.a. sikres ved at styret/styringsgruppen får en 
sammensetning som representerer alle aktører. 
 
 

8.2 Mobilisering 
 
Det må settes inn kraft i å mobilisere de kreftene som skal medvirke i omstillingen tidligst mulig. Hvis 
ikke vil verdifull tid gå tapt. Selv om en omstillingsperiode på 6 år kan virke lang, vil en forsinket 
mobilisering fort kunne "spise" et eller flere år av perioden.  
 
Ballangen Omstilling AS hadde en daglig leder som prosjektleder på plass tidlig i omstillingsperioden 
der vesentlige rammebetingelser var fastlagt fra første stund. Dette reduserte 
omstillingsorganisasjonens innkjøringsfase til et minimum, men pga slitninger med kommunes 
administrasjon vedr organiseringen, ble de mye bråk og ressursspill i første del av omstillingsperioden.  
 
Mobilisering omfatter også revitalisering i løpet av omstillingsperioden. 
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Profilering av omstillingsområdet er viktig både for den interne mobilisering og for å trekke ny 
virksomhet til kommunen eller regionen som er under omstilling. Noen av stedene med 
omstillingsstatus som har hatt begrenset suksess med sin akkvisisjonsstrategi (invitere bedrifter fra 
andre steder til å etablere seg), kunne kanskje med fordel ha lagt større vekt på profilering før 
akkvisisjonsstrategien er blitt iverksatt. I Ballangen har man i liten grad lykkes med å trekke bedrifter 
til kommunen fra for eks regionssentret Narvik. ”Etablerersted Ballangen” ble da også i 2003 fjernet 
fra listen over satsningsområder.  
 
Derimot har man lykkes bedre i å profilere Ballangen som en god kommune å bo i med full barnehage 
dekning, gode skoler og billige tomter, samt et godt miljø der det skjer noe.  
 
 

8.3 Mål og måloppnåelse 
 
Det må tidligst mulig fastlegges et målhierarki som er forankret i SNP og omstillingsprosjektets 
overordnede mål. Målene på de forskjellige nivåene bør i størst mulig utstrekning være målbare. 
Kvalitative mål er mer kompliserte å måle enn kvantitative. I den utstrekning det er mulig bør målene 
derfor være kvantitative. 
 
Parallelt med formuleringen av mål bør muligheten for å registrere resultater vurderes og planlegges. 
Det viser seg at dette undervurderes. Statistikk fra kjente databaser er vanligvis ikke tilgjengelig 
tidsnok og som regel ikke tilstrekkelig spesifikk til å være nyttig. Registrering og overvåkning av de 
løpende resultater vil derfor måtte baseres på dedikerte systemer som er tilpasset den aktuelle 
situasjonen.   
 
Utviklingstiltak vil ofte ha en langsiktig innretning, der resultatet ikke kommer til syne før lenge etter 
at tiltaket er satt inn. Utfordringen er å isolere innsatsfaktorene for å kunne konstatere 
årsakssammenhenger i ettertid. Det er ikke åpenbart at slike analyser alltid er riktige og dekkende. De 
vil under alle omstendigheter ikke kunne gi opplysninger tidsnok til å justere tiltakets innretning.  
 
Skreddersydde registrerings- og overvåkningssystemer må derfor inkludere kvalitative vurderinger 
som gjør det mulig å sannsynliggjøre i tide om prosjekter og tiltak er riktige og gir ønskede resultater. 
Det er således ikke tilstrekkelig å basere målevalueringen bare på kvantitative mål hvis evalueringen 
skal benyttes til korrektive tiltak.  
 
Siden tradisjonell resultatmåling i løpet av omstillingsperioden eller kort tid etter avslutningen synes å 
ha begrenset verdi, fremtrer måling av holdningsendringer hos aktørene i et omstillingsområde som et 
aktuelt supplement. Riktig anvendelse kan gi gode holdepunkter for kurskorreksjoner underveis i 
omstillingsperioden (ref. også pkt. 8.6) 
 
 

8.4 Konsentrasjon av innsats  
 
Valg av innsatsområder skaper dilemmaer for de besluttende organene i en omstillingskommune eller 
region. Det kan dreie seg om prioritering av deler av den private sektor, valg mellom 
infrastrukturtiltak eller bedriftsrettede tiltak, om innsatsen skal begrenses til eksisterende næringsliv 
eller om det skal legges opp til en akkvisisjonsstrategi og etablererutvikling.  
 
Slike valg bør foretas så tidlig som mulig, fordi tilgjengelige finansielle midler og andre ressurser ikke 
er tilstrekkelige til å dekke alle områder. Erfaringer fra Ballangen og andre områder bør kunne 
innhentes som hjelp i slike prioriteringer. Mer forskningsbaserte evalueringer kan også være til hjelp. 
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8.5 Personavhengigheten 
 
Suksess eller fiasko kan ofte føres tilbake på enkeltpersoner eller begrensede grupperinger av 
personer. Riktig kompetanse, relevant erfaring, personlige egenskaper samt tilstrekkelig engasjement, 
er viktige kriterier når daglig leder/prosjektleder og styre/styringsgruppe skal ansettes/velges.  
 
Fordi omstillingsperioden er tidsbegrenset kan utvalget av kvalifiserte medarbeidere være begrenset. 
Det er likevel nødvendig å stille strenge krav. Tross alt skal de valgte personene forvalte relativt store 
midler.  
 
Feilansettelser i denne sammenheng betyr ikke bare at bevilgede midler kan få en resultatløs 
anvendelse. Vel så viktig er at en nødvendig utvikling forsinkes eller stopper opp. Det kan på sikt få 
mye større negative konsekvenser.  
 
Erfaringene i Ballangen Omstilling AS viser i rikelig monn hvor negativ utviklingen kan bli når daglig 
leder, styreleder med flere ikke fungerer godt pga sykdom, permisjon, ressursødeleggende debatt om 
grunnleggende organisering lenge etter at flertallsvedtak er fattet. Videre er Ballangen Omstilling AS 
et godt eksempel ved at man ansetter en ny daglig leder med god erfaring, kompetanse, kreativitet og 
stå på vilje og som i nært samarbeid med en kompetent styreleder, hanker inn utviklingen de siste par 
årene av omstillingsperioden.  
 
 

8.6 Holdning og holdningsendring 
 
Gjennom omstillingsperioden er det viktig at området får til en positiv holdningsendring som 
fokuserer på samspill og resultatoppnåelse. Holdningsendringen skal bidra til at aktørene internt 
samarbeider bedre og fokuserer mer på muligheter enn problemer. Eksternt skal området fremstå som 
attraktivt og positivt for etablering av virksomheter. Her er et gjensidig avhengighetsforhold. 
 
Ballangen har i løpet av omstillingsperioden klart å etablere en slik positiv profilering, spesielt innen 
næringslivet og den politiske ledelsen av kommunen. Det synes imidlertid fortsatt å ”henge noe igjen” 
for å få til denne holdningen hos enkelte av administrasjonens ledere og et mindretall av politikere.  
Kommuneadministrasjonens engasjement og realisering av tiltak for bedre tilrettelegging for 
næringsvirksomhet og omstilling/utvikling synes å ha et stort forbedringspotensial i Ballangen.  
Dette kom også frem i spørreundersøkelsene. 
 
Dette er et særlig viktig punkt for omstillingsområdene. I etablering av omstillingsprosessen må derfor 
det enkelte område bli seg meget bevisst hvordan man skal måle grad av holdningsendring. Hvilke 
indikatorer skal anvendes, hvordan skal man kunne måle ”fart og retning” underveis, samt hvordan 
man skal kunne kommunisere denne holdningsendring og påvise hva denne har medført.  
 
Metoden for måling av holdninger vil kunne bygge på samme lest som undersøkelser om 
kundetilfredshet eller medarbeidertilfredshet. Disse består av tre komponenter:  
 

• En kvantitativ spørreundersøkelse 
• En kvalitativ undersøkelse (dybdeintervjuer) med utgangspunkt i den kvantitative 

undersøkelsen 
• Tolkning og konklusjoner    
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Eventuelle holdningsendringer vil kunne spores ved at undersøkelsen gjentas 3 til 4 ganger i løpet av 
omstillingsperioden, første gang ved omstillingsperiodens begynnelse. Innovasjon Norge bør vurdere å 
legge den inn som en del av oppstartspakken og bidra til metodisk riktig gjennomføring. Det finnes 
eksempler på dette der utviklingsselskap i omstillingskommuner har gjennomført regelmessige 
målinger av holdninger og andre forhold. 
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9 Vedlegg 
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