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Forord 
Bø og Øksnes kommuner har hatt omstillingsstatus 
i perioden 2007-12. Denne rapporten inneholder 
en sluttevaluering av prosjektet. Formålet med 
evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, 
samt vurdere prosjektets organisering, innretting 
og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til 
læring på programnivå. 

Prosjektet er evaluert av Oxford Research AS. Ox-
ford Research har omfattende erfaring med evalu-
eringer og analyser innen temaer som nærings-
klynger, forskning og utvikling, innovasjon, regio-
nalutvikling og kompetanseutvikling.  

Denne evalueringen er gjennomført i perioden fra 
februar til mars 2013. Vår tilnærming har vært å 
benytte kvalitative og kvantitative metoder for å 
analysere prosjektets målsetninger og resultater.  

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og 
senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 

evalueringen har vi hatt dialog med Arne Osnes, 
styreleder for avviklingsstyret i Bøks. Vi takker for 
et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer 
og alle som har respondert på utsendte spørre-
skjemaer. En lang rekke personer har bidratt med 
informasjon og synspunkter til evalueringen. 

 

Kristiansand, mars 2013 

 

Harald Furre 
Adm. dir. 
Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Bø og Øksnes kommuner har hatt omstillingsstatus i 
perioden 2007-12. Omstillingsbevilgninger er et 
ekstraordinært virkemiddel i nærings- og distriktspo-
litikken. Virkemiddelet er tilgjengelig for områder 
med ensidig næringsgrunnlag og som står overfor 
særskilte store omstillings- og nyskapingsoppgaver. 

Denne rapporten inneholder en sluttevaluering av 
prosjektet. Formålet med evalueringen er å vurdere 
resultater av satsingen, samt vurdere prosjektets 
organisering, innretting og måloppnåelse. Evalue-
ringen skal også bidra til læring på programnivå. 

Målstrukturen for omstillingsselskapet ble etablert 
gjennom en omfattende prosess der en rekke ulike 
aktører og aktørtyper ble hørt. Dette medførte en 
relativt uklar målstruktur. Aktiviteten til prosjektet 
har spredd seg på flere felt, som etablering av ar-
beidsplasser, utviklingen av en infrastruktur for næ-
ringsutvikling (nettverk, kurs og støttetjenester) og 
satsing mot å gjøre det attraktivt for ungdom å bo-
sette seg i de to kommunene.  

Den uklare målstrukturen gir ikke satsingen en tyde-
lig innretting. Man har spredd seg på flere typer 
oppgaver, og har i tillegg fordelt midlene på et stort 
antall tilsagnsmottakere, i stedet for å konsentrere 
midlene om et mindre antall prosjekter.   

Bøks valgte å innta en reaktiv rolle som søknadsbe-
handler, der næringsaktører kunne motta støtte, i 
hovedsak mindre beløp, for å utvikle sine ideer og 
sin næringsvirksomhet. Dette innebærer en strategi 
som går ut på å stimulere «underskogen» av næ-
ringsutviklingsinitiativer, og således generere et stort 
antall prosesser og utløse merverdi som i sum resul-
terer i et stort antall arbeidsplasser som ellers ikke 
ville eksistert. Innenfor dette rammeverket, og med 
en formulert målsetting om å bidra til å skape 125 
arbeidsplasser, er det grunn til å betegne prosjektet 
som vellykket.  

De kritiske røstene fokuserer på at ambisjonene til 
omstillingsprosjektet burde vært større, og at de 
grunnleggende strukturelle utfordringene for næ-
ringslivet i Bø og Øksnes i liten grad er avhjulpet av 
Bøks. Man mangler de tydelige «fyrtårnene» som 
resultat, om man ser bort fra en liten håndfull bedrif-
ter som kan vise til svært vesentlige effekter av støt-
ten fra Bøks, og som kan løftes frem som solide re-
sultater. Disse bedriftene har imidlertid mottatt flere 

og større tilskudd fra omstillingsprosjektet, og har 
dermed vært støttet på et annet nivå enn den «ty-
piske» tilsagnsmottaker av et mindre beløp.  

Utfordringene med å generere søknader fra nærings-
livet i Bø og kommunens grep i form av kommunalt 
initierte prosjekter viser at valget at innretting som 
reaktiv saksbehandler ikke var tilpasset denne kom-
munen.  

Oxford Research vurderer reiselivsprosjektet Hildre-
land som et interessant eksempel på en alternativ 
strategi for offentlig støttet næringsutvikling. Omstil-
lingsprosjektet valgte her å allokere ressurser og 
kompetanse til å fasilitere utviklingsprosesser innen 
en avgrenset næring. De deltakende, aktive bedrif-
tene fikk mulighet til å heve sin kompetanse og pro-
fesjonalisere egen næringsvirksomhet, med målset-
ting om å legge et fundament for en permanent 
styrking av dette næringssegmentet. Reiselivsnett-
verket er et eksempel på hvordan omstillingsprosjek-
ter gjerne, og etter evaluators mening med fordel, 
kan innrettes. 

Prosjektorganisasjonen har fungert tilfredsstillende 
og får jevnt over gode skussmål. Administrasjonen 
har utført sine oppgaver, innenfor de rammer som 
var satt, på en god måte. Styret har også fungert 
godt og i henhold til intensjonen, og har behandlet 
saker effektivt. Styremedlemmene var aktive og en-
gasjerte, og stilte godt forberedt til møtene.  

Noe av årsaken til manglende fokus i målstrukturen 
var at kommunene ikke fungerte som aktive og stra-
tegiske eiere. Selv om den daglige, løpende driften 
av prosjektet var lagt til en separat og ekstern opera-
tør, er prosjekteier ansvarlig for overordnet styring 
og for å legge føringer for aktiviteten. Evaluator 
mener at omstillingsprosjektet med fordel kunne 
hatt en strammere styring.   

Det ligger en konkret forventning i omstillingspro-
grammet om bevaring og videreføring av oppnådd 
utviklingskompetanse, gjennom videreføring av om-
stillingsselskapet i en permanent struktur. Dette har 
man ikke lyktes med i Bøks, og næringsutviklingsar-
beidet i kommunene returnerer dermed til situasjo-
nen før omstillingsprosjektet.  
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Kapittel 2.    Bakgrunn og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens bakgrunn 
og formål og den praktiske metoden benyttet i gjen-
nomføringen av evalueringen. 

  

2.1  Evalueringens bakgrunn og formål 

Bø og Øksnes kommuner har hatt omstillingsstatus i 
perioden 2007-12, og ønsket å få gjennomført en 
sluttevaluering av prosjektet. Formålet med evalue-
ringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
vurdere prosjektets organisering, innretting og mål-
oppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring på 
programnivå. 

 

2.2  Evalueringsmetode 

I evalueringsarbeidet har Oxford Research benyttet 
både kvalitative og kvantitative tilnærminger, hvilket 
har bidratt til å sikre reliabilitet og validitet i under-
søkelsen. 

2.2.1  Litteraturstudier 

Prosjektteamet mottok relevante dokumenter fra 
oppdragsgiver og ved oppstart av evalueringen. Følg-
ende dokumenter er gjennomgått av evaluator: 

x Årlige handlingsplaner 2007-2012  
x Strategiplaner for 2007-09 og 2010-12 
x Referater fra styremøter 
x Rapporteringer til Nordland fylkeskommune 
x Programstatusvurderinger  
x Diverse presentasjoner av Bøks AS  

Litteraturstudiene ga evaluator en grunnleggende 
oversikt over omstillingsprosjektets målsettinger, 
organisering og aktivitet. Sammen med blant annet 
problemstillingene presentert i konkurransegrunnla-
get har dokumentene utgjort grunnlaget for utarbei-
delsen av intervjuguider og spørreskjema. 

2.2.2  Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører i BØKS. Infor-
mantene ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill 
fra fasilitator. I utvalget ble det vektlagt å inkludere 
representanter for tilsagnsmottakere. I tillegg ble 

prosjektledelsen, styringsgruppen, kommunene og 
virkemiddelaktører intervjuet. Informantene fremgår 
av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 
 Navn Aktør 
1 Asbjørn Larsen 

Eva Kristoffersen 
Elisabeth Sørdahl 

Representanter for styret 

2 Arne Osnes 
Tore Christiansen 
Arne Bing Sanderup 

Avviklingsstyret/organisasjon 

3 Ann Karina Jakobsen Prosjektmedarbeider Reiseliv 
4 Sture Pedersen Ordfører Bø  
5 Jørn Martinussen Ordfører Øksnes 
6 Arne Osnes Næringskonsulent Bø 
7 Inge Dag Røkenes Næringskonsulent Øksnes 
8 Kjell Richardsen Bø Næringsforening 
9 Torgeir Godvik Treningssenter i Bø 
10 Keven Vottestad Vesterålen Fiskeripark 
11 Stian Reinholdtsen Cerpus AS 
12 Helle Eriksen Bygdevoll Nordland fylkeskommune 
13 Trond Erik Andersen Innovasjon Norge Nordland 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig. 

2.2.3  Spørreundersøkelse 

Den kvantitative tilnærmingen har gitt oss et bilde av 
omfanget av ulike forhold som har blitt undersøkt. 

Blant aktørene som har mottatt tilsagn fra Bøks AS 
finnes 135 unike brukere, hvorav enkelte har mottatt 
flere tilsagn. De som har mottatt flere tilsagn ble 
bedt om å basere seg på det siste tilsagnet ved utfyl-
lelse av spørreskjemaet. Av de 135 aktørene hadde 
fem ugyldige e-postadresser. Dette ga en mottaker-
liste på 130 aktører hvorav 61 responderte, hvilket 
gir en svarprosent på 47. Dette er en akseptabel 
svarprosent sammenlignet med tilsvarende under-
søkelser Oxford Research har foretatt tidligere.  

Oxford Research har behandlet informasjonen fra 
informantene konfidensielt. Kun samlede resultater 
blir presentert i rapporten.  
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Kapittel 3.    Beskrivelse av Bøks  

I dette kapittelet gis en deskriptiv fremstilling av om-
stillingsselskapets organisering, finansiering og akti-
vitet. 

  

3.1  Omstillingsmidler 
Omstillingsbevilgninger er et ekstraordinært virke-
middel i nærings- og distriktspolitikken. Virkemidde-
let ble innført i 1983, og statlig omstillingsstatus er 
siden gitt til områder (kommuner/regioner) som har 
stått foran spesielt store omstillingsutfordringer som 
en følge av en negativ utvikling når det gjelder ar-
beidsplasser og bosetting. Virkemiddelet er tilgjeng-
elig for områder med ensidig næringsgrunnlag og 
som står overfor særskilte store omstillings- og ny-
skapingsoppgaver. 

 

Omstillingsmidlene har hatt som hovedmål å bidra til 
utvikling av lønnsomme arbeidsplasser og en mer 
robust og variert næringsstruktur i de kommunene 
og regionene som har fått støtte. I tillegg har det 
blitt lagt vekt på at omstillingsbevilgningen skal bidra 
til å styrke evnen til å drive næringsutvikling i slike 
områder. Dette skal blant annet skje gjennom økt 
kompetanse og bedrede samarbeidsforhold mellom 
offentlige og private aktører. Det legges videre vekt 
på et helhetlig samfunnsperspektiv i omstillingsar-

beidet, hvor blant annet kommunens utvikling av 
tjenester mot næringslivet er en sentral oppgave.  

Omstillingsmidler kan gis over en periode på maksi-
malt seks år. Omstillingsstatus blir gitt først for tre 
år, med mulighet for forlengelse med ytterligere tre 
år dersom et tydelig potensial for å oppnå definerte 
målsettinger er dokumentert og sannsynliggjort.   

 

3.2  Organisering og finansiering 
Bø og Øksnes kommuner hadde omstillingsstatus i 
seksårsperioden fra 2007 til 2012. Kommunene star-
tet arbeidet med en søknad om status som omstil-
lingskommuner i 2004. Søknad om status som om-
stillingskommuner ble oversendt Nordland fylkes-
kommune i januar 2006. Fylkesrådet i Nordland inn-
vilget søknaden 14. mars 2006.  

Styringsgruppen som arbeidet med omstillingspro-
sjektet fram til søknad ble innvilget la fram forslag til 
organisering av omstillingsarbeidet ved dannelse av 
aksjeselskap. Begge kommunestyrene sluttet seg til, 
og det var stiftelsesmøte i desember 2006, og Bøks 
AS ble registrert i foretaksregisteret 13. januar 2007. 

På bakgrunn av problemer innen fiskeri/fiskeindustri 
fikk kommunene Bø og Øksnes innvilget felles om-
stillingsstatus i inntil tre år. Tradisjonelt har en om-
stillingsperiode en varighet på inntil seks år, og etter 
en evaluering av det pågående omstillingsarbeidet 
fikk Bø og Øksnes innvilget felles status som omstil-
lingsområde i inntil tre nye år fra 2010. 

3.2.1  Omstillingsselskapet 

Omstillingsarbeidet var organisert gjennom og dre-
vet av et eget omstillingsselskap, som fikk navnet 
Bøks AS. Bøks ble dannet på bakgrunn av at Bø og 
Øksnes kommuner fikk tildelt omstillingsstatus fra 
Nordland fylkeskommune. For å ivareta omstillings-
arbeidet ble det valgt en strategi der en ønsket å 
danne et aksjeselskap, hvor også næringslivsorgani-
sasjonene ble invitert med på eiersiden. 

Eierskapsstruktur 

Omstillingsselskapet var eid av de to kommunene og 
næringsforeninger i omstillingsområdet. Eierandele-

Faser i en omstillingsprosess  

1. Avklaringsfase: Det gjennomføres en konsek-
vensanalyse for å avklare om det er grunnlag 
for å innvilge omstillingsstatus. Vanligvis innvil-
ges eller avslås søknad om omstillingsstatus når 
denne analysen er gjennomført og vurdert. 

2. Strategi- og forankringsfase: Dersom området 
får omstillingsstatus lages en strategisk plan for 
omstilling med langsiktige mål og strategier 
som grunnlag for årlige handlingsplaner. Mål og 
strategier forankres i kommune, næringsliv og 
befolkning for å sikre oppslutning om arbeidet. 

3. Gjennomføringsfase: Kommunen søker fyl-
keskommunen om godkjenning av strategisk 
plan og handlingsplan, samt om omstillingsmid-
ler til gjennomføring av hvert års handlingsplan. 



 

10 © Oxford Research AS 

ne var likt fordelt på de to kommunene. Selskapet 
eierstruktur fremgår av tabellen under. 

Tabell 2: Eierskapsstruktur Bøks AS 
Aktør Andel 
Bø kommune 26 
Øksnes kommune  26 
Bø Næringsforening 24 
Øksnes Næringslivsforening  10 
Øksnes It- og Teknologiforening  9 
Øksnes Fiskarlag  5 
Kilde: Bøks AS 

 

Styret 

Selskapet ble ledet av et styre på seks personer. Av 
disse var tre fra Bø og tre fra Øksnes. Kommunene 
hadde en styreplass hver, mens de øvrige fire styre-
medlemmene var rekruttert fra næringslivet. I avvik-
lingsperioden består styret av tre personer. 

Organisasjon 

Selskapet hadde i sin ordinære driftsperiode to fast 
ansatte medarbeidere, samt en prosjektmedarbeider 
knyttet til satsingsområdet reiseliv. Aktiviteten har 
vært fordelt på to kontoret hvorav ett i Øksnes og 
ett i Bø. 

Styringsdokumenter 

Strategiplanene og handlingsplanene til Bøks AS 
beskriver målstrukturen, inkludert strategier og 
utvalgte bransjer. For hvert omstillingsår ble det 
utarbeidet handlingsplan for konkrete tiltak gjennom 
Bøks AS, innenfor vedtatt strategiplan for omstil-
lingsområdet.  

Innovasjon Norge og fylkeskommunen 

Innovasjon Norge er faginstans innen regional om-
stilling, og ble benyttet som rådgiver og kvalitetssik-
rer under gjennomføringen av prosjektet. Fylkes-
kommunen og Innovasjon Norge hadde observatør-
status i styret.  

Avvikling 

Bøks AS ble i generalforsamling 23. oktober 2012 
vedtatt avviklet. Selskapet ble drevet som ordinært 
omstillingsselskap ut 2012. Det er valgt et avviklings-
styre. Selskapet driftes videre med redusert beman-
ning i 2013. 

3.2.2  Finansiering 

Inntekter 

Selskapet har hatt et årlig budsjett på 6 millioner 
kroner, hvorav 4,5 millioner kroner benyttes til pro-
sjekter.  

Bø og Øksnes kommune bidro årlig med 750 000,- 
kroner, og Nordland fylkeskommune med 4,5 millio-
ner kroner. Kommunenes andel av finansieringen ut-
gjorde 25 %. Omstillingsmidlene måtte brukes i hen-
hold til retningslinjer gitt av Kommunal- og regional-
departementet, og i henhold til EU/EØS-regelverket. 
Kommunene Bø og Øksnes var formelle mottakere 
av bevilgningen, men det var omstillingsstyret som 
forvaltet midlene.  

Tabell 3: Budsjett 2007-12 
Kilde Budsjettbeløp  
Nordland fylkeskommune 27 000 000 
Bø kommune 4 500 000 
Øksnes kommune 4 500 000 
Totalt 36 000 000 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Utgifter  

En betydelig del av selskapets aktivitet er knyttet til å 
vurdere eksterne søkeres prosjekter, og hoveddelen 
av omstillingsmidlene er brukt på å gi tilskudd til 
forstudier og forprosjekter i regi av enkeltbedrifter, 
gründere eller grupper av bedrifter.  

I tillegg har særlig en av kommunene, Bø, vært aktiv 
med en del kommunalt initierte og styrte prosjekter. 
Bevilgning til det enkelte tiltak ble fattet av omstil-
lingsstyret, selv om enkelte prosjekter var forankret i 
henholdsvis Bø og Øksnes kommuner. Prosjektene 
selskapet selv har eid og styrt har vært av begrenset 
omfang, og en egen satsing på reiseliv har vært det 
mest ressurskrevende.  

Tabell 4 gir en oversikt over totale beløp for prosjek-
tene initiert av Bø kommune, Øksnes kommune og 
Bøks. 

Tabell 4: Prosjekter initiert av kommunene og Bøks 
 Beløp 
Bø kommune 2 780 979 
Øksnes kommune 1 204 672 
Bøks 2 266 018 

Totalt 6 251 669 
Kilde: Bøks AS 
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Tabell 5 gir en oversikt over antall prosjekter som er 
gitt tilsagn per omstillingsår.  

Tabell 5: Antall prosjekter innvilget per år 
År Antall prosjekter 
2007 33 
2008 55 
2009 63 
2010 55 
2011 79 
2012 102 

Totalt 387 
Kilde: Bøks AS 

 

3.3  Oppdrag og mandat 
Kommuner kan arbeide med næringsutvikling på 
ulike måter, som direkte bedriftsrettet utviklingsar-
beid, bransjeutvikling, styrking av offentlig infra-
struktur for næringslivet og profilering av området. 
Bøks har ikke arbeidet med alle deler av næringsar-
beidet i de to kommunene. Direkte bedriftsrettet 
utviklingsarbeid, definert som lokale nyetablering og 
vekst i eksisterende næringsliv, har vært hovedfokus 
i Bøks. Andre relevante oppgaver med betydning for 
næringsutviklingen er håndtert av de to kommunene 
selv. 

Det meste av ressursene er gitt som tilsagn til et 
stort antall enkeltprosjekter i Bø og Øksnes i omstil-
lingsperioden. Den fremste målsetting var å bidra til 
å skape arbeidsplasser. Kommunene har også hatt 
noe egen aktivitet på dette feltet, knyttet til kom-
muneledelsene og næringskonsulentene sitt arbeid 
og bruk av kommunale næringsfondsmidler. 

Når det gjelder bransjeutvikling har Bøks bidratt til 
utviklingen av reiselivsnæringen i området. Aktivite-
ten har tatt form av støtte til enkeltprosjekter, finan-
siering av en felles reiselivsmedarbeider og støtte til 
utvikling av nettverksprosjektet Hildreland. Bøks 
hadde i tillegg et særlig fokus på utvikling av sjømat-
næringen og teknologibedrifter, uten at det kan be-
tegnes som bransjeutvikling. 

Bøks befattet seg ikke med utvikling av offentlig 
infrastruktur for næringslivet, med unntak av en del 
aktivitet innenfor kulturarrangementer. Bøks har i 
liten grad brukt ressurser på profileringsarbeid mv. 
for å trekke investorer, bedrifter og nye innbyggere 
til området. 

 

3.4  Målsettinger og strategier 
Omstillingsmidler skal primært nyttes til utviklings-
prosjekter i en tidlig fase og være et supplement til 
ordinære virkemidler. 

Strategiplan for 2010-2012 definerer følgende mål: 

«Bø og Øksnes skal være livskraftige kommuner med 
et godt omdømme for næringsetablering og bolyst.» 

Det er tre vedtatte omstillingsstrategier: 

x Utvikling og styrking av nytt og eksisterende 
næringsliv gjennom å stimulere til idéskaping, 
kreativitet og kompetanseheving. 

x Etablere samarbeidskultur og utviklingskompe-
tanse gjennom informasjon, kommunikasjon og 
teknologi. 

x Det skal satses på ungdom gjennom økt trivsel 
og varierte arbeidsplasser slik at ungdom blir el-
ler kommer tilbake. 

Utover disse tre strategier har den hatt noe hand-
lingsrom for prosjekter som ikke klart kunne define-
res innenfor strategiene, men som enkeltvis har blitt 
vurdert som riktige prioriteringer. 

Innenfor strategiene har målsettingen om etablering 
av 125 nye arbeidsplasser vært den mest sentrale. 
Det har i tillegg vært målsettinger knyttet til gjen-
nomføring av ulike typer kurs, etc. 

 

3.5  Ordningens innretting 
Bøks har hatt en betydelig del av sin aktivitet knyttet 
til å vurdere eksterne søkeres prosjekter, og har 
brukt hoveddelen av omstillingsmidlene på tilskudd 
til forstudier og forprosjekter i regi av enkeltbedrif-
ter, gründere eller grupper av bedrifter.  

Egeninnsats og støtteandeler 

Støttebeløp varierte fra 4000,- kroner til i overkant 
av en halv million kroner. Bøks ga normalt inntil 50 % 
støtte. Det varierte fra prosjekt til prosjekt hvorvidt 
egeninnsats ble inkludert i kostnadsgrunnlaget for 
prosjektet eller ikke. For et prosjekt innenfor priori-
terte bransjer, i små bedrifter eller i bedrifter i etab-
lererfasen var det naturlig å ta med egeninnsats i 
støttegrunnlaget. Store etablerte bedrifter kunne 
normalt bare regne med eksterne kostnader som 
grunnlag for støtte. 
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Krav til søkere  

De bedriftsrettede midlene er blitt tildelt bedrifter 
med «en ide som kan skape nye eller sikre eksiste-
rende arbeidsplasser i Bø eller Øksnes». Sjømatnæ-
ringen, reiseliv og teknologinæringen var definert 
som tre prioriterte bransjer.  

Omstillingsmidlene kunne i utgangspunktet gis til ut-
vikling av virksomheter med adresse/aktivitet i Bø 
eller Øksnes. Virksomheter utenfor Bø og Øksnes 
kunne søke om midler dersom formålet var etable-
ring i Bø/Øksnes. Personer som ønsket å etablere 
virksomhet kunne også søke. 

Bøks støttet normalt ikke investeringer, markedsfø-
ring eller drift. Det handler dels om at regelverket for 
omstillingsmidler setter strenge grenser for støtte til 
investeringer og dels om begrensninger i budsjettet 
for bedriftsstøtte på 4,5 millioner kroner årlig. 

Støtte til gründerideer 

Bøks kunne gi støtte til planleggings- og utviklingsar-
beidet fram til investering og etablering av ordinær 
drift. Bøks har bevilget midler til forstudier og for-
prosjekter, der prosessen frem mot realisering av en 
gründeridé bistås. Forstudien eller forprosjektet 
skulle avklare hvorvidt ideen var realiserbar. Ved en 
eventuell videreutvikling av ideen i et hovedprosjekt 
kunne Bøks bistå finansielt og kompetansemessig i 
utarbeidelse av søknader til det ordinære virkemid-
delapparatet, i første rekke Innovasjon Norge. Bøks 
har i en del tilfeller gitt tilskudd til bedrifter med 
behov for faglig bistand til å utforme en søknad til 
Innovasjon Norge. 

Kompetanseutviklende tiltak 

Bedrifter kunne søke om støtte til kompetanseutvik-
lende tiltak. Slike tiltak ville kunne sette bedriften i 
stand til å utvikle nye produkter, innføre nye produk-
sjonsprosesser eller nå nye markeder. Både etable-
rere og nystartede bedrifter var en viktig målgruppe 
for kompetansetiltak. Særlig kompetansetiltak der 
flere bedrifter samarbeidet var velkomne. 

Innenfor reiselivsnæringen har Bøks støttet deltakel-
se på ulike seminar og kurs for en rekke bedrifter. 

Bøks har gitt støtte til en rekke prosjekter som bare 
delvis eller ikke i det hele tatt kan sies å være næ-
ringsutvikling. «Vi vil Øksnes», Øksnes-støttene og 
næringsforeningene har blant annet fått tilskudd til 
ulike konferanser. Også bolyst har vært et satsings-
område. 

Bøks tildelte normalt inntil 30 000,- kroner til en 
forstudie. Med forstudie menes de første innledende 
undersøkelsene for å avklare grunnlaget for å reali-
sere det overordnede målet, vanligvis å etablere ny 
virksomhet, nå ut til nye markeder, utvikle eller ta i 
bruk nye produksjonsmetoder. Et forprosjekt kunne 
avklare om en forretningside var økonomisk bære-
kraftig. Gjennom forprosjektet avklares drifts- og 
produksjonskostnader, forventet pris og omsetning, 
investeringsbehov, risiko, etc. Utvikling av en ny ide, 
et nytt produkt eller lansering på et nytt marked kan 
ofte innebære behov for en ny strategi for bedriften. 
Utvikling av en ny forretningsplan, ny markedsfø-
ringsstrategi e.l. var derfor en del av forprosjektet i 
mange bedrifter. 
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Kapittel 4.    Budskapet fra intervjuene 

I dette kapittelet presenteres synspunkter på omstil-
lingsprosjektet fremkommet i de gjennomførte in-
tervjuene. Intervjuene ble gjennomført basert på en 
mal utarbeidet av Oxford Research og de fleste in-
formantene ga således uttrykk for synspunkter om-
kring de ulike punktene som omhandles i det følgen-
de. Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og for-
mulert av Oxford Research og representerer en syn-
tese av de utsagn som ble gitt. 

 

4.1  Bakgrunnen for omstillingsprosjektet 
Bakgrunnen for etableringen av omstillingsprosjektet 
var strukturendringer i næringslivet, flere bedrifts-
nedleggelser innen fiskerisektoren i Øksnes, samt en 
generell og vedvarende reduksjon i arbeidsplasser i 
Bø. I tillegg opplevde kommunene en langvarig ten-
dens med nedgang i befolkningen. Generelt har Øks-
nes kommune et sterkere og mer robust næringsliv 
enn Bø kommune. 

Initiativet til et omstillingsprosjekt kom fra Bø kom-
mune, som henvendte seg til Nordland fylkeskom-
mune med forespørsel om muligheten for å oppnå 
omstillingsstatus. Fylkeskommunen var positiv til 
henvendelsen, men krevde at omstillingsprosjektet 
også skulle omfatte Øksnes kommune. Bø kommune 
argumenterte overfor fylkeskommunen at forskjelle-
ne mellom kommunene når det gjelder nærings-
struktur og utfordringer var betydelige, og at det 
derfor var behov for ulik «medisin» eller offentlige 
tiltak.  

Et formelt krav for innvilgelse av oppstillingsprosjek-
ter er at det i området som omfattes har vært en 
reduksjon i antall arbeidsplasser med minst ti pro-
sent. Dette kravet innfridde ikke Bø kommune sepa-
rat, men i fellesskap med Øksnes kommune ble kra-
vet innfridd. Sammen oppfylte kommunene kriteriet 
om nedgang i antall arbeidsplasser på minst ti pro-
sent, eller bortfall av minst hundre arbeidsplasser. I 
tillegg foretar fylkeskommunen en mer generell vur-
dering av demografisk utvikling («krisevurdering») 
før omstillingsstatus eventuelt innvilges.  

Fylkeskommunen vektla dessuten at det skulle være 
en regional dimensjon i prosjektet, slik at det skulle 
få en viss tyngde. Det kan være hensiktsmessig å 
gjennomføre omstillingsprosjekter i større regioner, 

og i forbindelse med etableringen av Bøks ble det 
foretatt sonderinger for å undersøke realismen i 
etableringen av et omstillingsprosjekt som omfattet 
hele Vesterålen. Slike større enheter innebærer også 
utfordringer ved at kommunene har ulike interesser 
knyttet til innrettingen av prosjektet. Etter at tanken 
om et prosjekt som omfattet hele Vesterålen var 
diskutert var det til sist kun Bø og Øksnes som søkte 
om omstillingsstatus. En konsekvensanalyse ble 
gjennomført i forbindelse med initieringen av omstil-
lingsprosjektet.  

Bø og Øksnes kommuner hadde ikke tidligere erfa-
ring med samarbeid om næringsutvikling. Kommu-
nene har begge en næringsrådgiver i full stilling, som 
sammen med rådmann og ordfører fronter kommu-
nens næringsutviklingsarbeid, inkludert førstelinje-
tjenesten for etablerere. Både Bø kommune og Øks-
nes kommune har næringsfond som årlig deler ut 
500 000,- kroner hver. Øksnes kommune har i tillegg 
et lånefond med særlig innretting mot fiskeri-
næringen.  

 

4.2  Organisasjon 
Ved oppstart av satsingen ble det etablert et eget 
omstillingsselskap med juridisk status som aksjesel-
skap. Fylkeskommunen krevde at midlene skulle for-
deles av omstillingsselskapet, og ikke direkte av kom-
munene. Dette for å tydeliggjøre at omstillingspro-
sjektet disponerer ekstraordinære midler til nærings-
utvikling, som skal foreligge i tillegg til kommunenes 
ordinære innsats på feltet.   

Informantene er i stor grad enige i at omstillingspro-
sjektet har vært organisert på en hensiktsmessig 
måte, innenfor de rammer som var etablert for sat-
singen. Omstillingsselskapet har fungert som forut-
satt, og informantene er samstemte i at administra-
sjonen har gjort en god jobb.  

Omstillingsselskapet har i prosjektperioden hatt kon-
tor i begge kommunene. Enkelte informanter stiller 
seg spørrende til dette, da det fremstår som unød-
vendig administrasjon og man ikke får realisert po-
tensielle stordriftsfordeler ved å være to kommuner 
i omstillingsprosjektet. Lokaliseringen på to steder 
har vært fordyrende for Bøks.  
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Styret har også fungert godt og i henhold intensjo-
nen. Styremedlemmene var aktive og engasjerte, og 
stilte godt forberedt til møtene. Styrelederne har 
vært kompetente og utført sin funksjon på en god 
måte. Styret behandlet sakene effektivt, med god 
støtte fra prosjektorganisasjonen. Styremøter ble 
avholdt ca. hver fjerde til sjette uke. 

Styret fungerte i stor grad som et saksbehandlende 
organ, mens den strategiske, proaktive funksjonen 
kom noe i bakgrunnen. Strategidokumentene ut-
gjorde grunnlaget for styrets arbeid, og ga styret et 
betydelig handlingsrom ved bevilgning av midler. 
Samtidig kom strategidokumentene noe «i bakgrun-
nen» i styremøtene.  

 

4.3  Innretting 
Målstrukturen til Bøks ble formulert etter at man 
gikk bredt ut og inviterte ulike aktørtyper, inkludert 
eierne og næringslivet, til å komme med innspill. Det 
ble i denne prosessen blant annet arrangert flere 
åpne møter. Som et resultat av prosessen med å 
definere strategien endte man opp med en noe uklar 
innretting, der mange aktører hadde fått sin stemme 
hørt og mange interesser ble inkludert.  

Informanter med erfaring fra styret i Bøks fremhol-
der at det kunne vært ønskelig at fylkeskommunen 
og Innovasjon Norge hadde vært tydeligere som råd-
givere i fasen før man startet arbeidet med å utar-
beide strategien for omstillingsprosjektet. Kompe-
tansen fra virkemiddelaktørene kunne vært nyttig 
for etablering av kriterier for seleksjon av tilsagns-
mottakere og innretting, samt for å knesette tydelige 
målekriterier.  

Også i forbindelse med revideringen av strategido-
kumentet før den andre omstillingsperioden var det 
en omfattende strategiprosess, om enn mindre om-
fattende enn ved etableringen av prosjektet. Infor-
manter fremholder at man burde benyttet mulighe-
ten til å foreta en vesentlig endring i omstillingspro-
sjektets innretting på dette tidspunktet. Revisjons-
prosessen medførte imidlertid ikke noen tydelig inn-
stramming av prosjektets retning. I forbindelse med 
handlingsplanen for 2012 ble det tatt grep fra Bø 
kommunes side ved at det ble allokert en større 
andel midler til kommunalt initierte prosjekter, defi-
nert og initiert i samarbeid med næringsliv og næ-
ringsforeninger. Bøs næringsliv, med svært mange 
små bedrifter, gjorde det nødvendig for kommunen 
å ta en sterkere aktiv rolle på vegne av bedriftene.  

Prosessen der målstrukturen ble formulert resulterte 
i kompromisser som innebar en svært vid innretting 
av prosjektet. Målstrukturen har karakter av å være 
noe diffus og sprikende, snarere en spisset mot en 
eller flere bestemte næringer eller initiativer. Tre 
næringer ble identifisert som satsingsområder, men 
disse har kun i liten grad vært styrende for tilsagn. 
Den manglende spissingen og utydelige innrettingen 
var en svakhet ved omstillingsprosjektet. Det synes å 
være en utbredt erkjennelse at omstillingsprosjektet 
favnet for vidt. 

Bøks har hatt karakter av å være et saksbehandlende 
organ, og tok i liten grad en aktiv utviklerrolle. Dette 
hadde i stor grad sammenheng med at Bøks kom-
muniserte at omstillingsprosjektets nedslagsfelt var 
vidt, slik at tilfanget av søknader ble stort. Bøks var i 
utbredt grad reaktivt, ved at det mottok søknader 
for behandling. Bøks har i hovedsak vært et søknads-
regime der næringsaktører og ulike typer foreninger 
i det geografiske området er gitt ansvar for og mu-
lighet til å initiere ulike innsatser, i form av forpro-
sjekter.  

Flere informanter peker på at Bøks burde ha vært 
mer ute i felten for aktivt å identifisere potensielle 
prosjekter. Særlig i Bø kommune, der det viste seg 
noe utfordrende å få et godt tilfang av søknader av 
høy kvalitet, kunne omstillingsarbeidet med fordel 
vært mer proaktivt innrettet. Behovet for å være 
mer proaktivt ble diskutert, og fylkeskommunens og 
Innovasjon Norges observatører i styret var pådrive-
re for en slik utvikling, uten at Bøks faktisk ble proak-
tiv i vesentlig grad.  

Dermed ble midlene, særlig i første periode, «smurt 
tynt utover», ved at et stort antall aktører fikk tilsagn 
om mindre beløp. Om lag 70 prosent av tilsagnene 
var på under 50 000,- kroner.  

Administrasjonen i Bøks har forberedt saker for 
styret, og det har vært noen tilfeller der styret ikke 
har fulgt administrasjonens innstilling. Beslutningene 
i styret vedrørende søknader var basert på faglige 
begrunnelser og var i hovedsak enstemmige. Det 
kom inn et stort antall søknader om forprosjekter, 
hvorav en del var av dårlig kvalitet. I løpet av omstil-
lingsperioden ble grensen for tilsagnsbeløp som ble 
saksbehandlet administrativt senket fra 50 000,- 
kroner til 25 000,- kroner, slik at saksmengden som 
fikk styrebehandling økte. Det ble gitt en del avslag 
på søknader og henvendelser. Noen søknader ble 
formelt avslått, mens en del henvendelser ble gitt 
uformelle avslag fordi de åpenbart ikke var tilsagns-
berettiget.  
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Et omstillingsprosjekt innrettet som en søknadsord-
ning var en åpenbar mulighet for Bøks, men man 
kunne også tenkt seg andre innrettinger, for eksem-
pel kommunalt initierte fellesprosjekter for de to 
kommunene. Innrettingen var basert på en tro på at 
en åpen utlysning ville fremskaffe mange initiativer, 
og gi grobunn for utvikling av initiativene til nærings-
virksomhet og etablering av arbeidsplasser.  

Terskelen for å motta omstillingsmidler skulle være 
lav for søkerne, og skulle stimulere til realisering av 
kommersialiseringsideer. Det eksisterte til en viss 
grad en oppfatning blant potensielle brukere av Bøks 
om at omstillingsmidlene var svært enkelt tilgjenge-
lig, og at det i liten grad fantes føringer for hvordan 
tilsagn kunne anvendes. Enkelte næringsdrivende 
var noe negativt overrasket over at midlene fra Bøks 
skulle gå til forstudier, analyser og planleggingspro-
sesser, og ikke direkte til drift og investeringer. Det 
var særlig mange søknader til Bøks i tidlig og sen fase 
av omstillingsperioden, og noe mindre i midten av 
perioden. Det ble gjennomført en rekke kompetan-
seprosjekter for å styrke utviklingsevnen til nærings-
aktørene. Midlene gikk til forprosjekter og ikke til 
større prosjekter.  

Enkelte brukere gir uttrykk for at de gjerne hadde 
sett at omstillingsorganisasjonen hadde tatt en ster-
kere funksjon som veileder av tilsagnsmottakerne, 
og gjerne fulgt opp tilsagn og bedt om rapportering 
av resultater av tilsagnet. Oppfølging og rapporte-
ringskrav kunne kanskje medført at færre tilfeller av 
støtte til utvikling av forretningsplaner, gjennomfø-
ring av markedsundersøkelser, etc. ikke ble tatt vide-
re i ordinær næringsvirksomhet. Det ble fra enkelte 
hold uttrykt ønske om et sterkere fokus på økono-
miske vurderinger og risikovurderinger i saksbehand-
lingen. 

Bøks har hatt en stor portefølje av tilsagnsmottake-
re. Mange av tilsagnene gikk med til vedlikehold av 
bedrifter mer enn utvikling, og selv om målsettingen 
om etablering av arbeidsplasser har vært tydelig i 
bevisstheten til prosjektets ansatte og styrets med-
lemmer, så argumenterer enkelte for at fokus nok 
glapp noe utover i perioden. 

Bøks har i noen grad avlastet mengden henvendelser 
til de kommunale næringsfondene. 

  

4.4  Kommunene 
De to involverte kommunene hadde og har fremde-
les ulik næringsstruktur og demografi, og hadde der-

for i noen grad divergerende interesser i omstillings-
prosjektet. De ulike interessene førte til noen grad 
av rivalisering mellom kommunene om hvordan 
omstillingsprosjektet burde innrettes for å være til 
størst mulig nytte for egen kommune. 

Informanter fremholder at omstillingsprosjektet kan-
skje ble gjennomført ti til femten år for sent i Bø 
kommune, og at Bø ikke hadde et næringsliv som 
maktet å benytte den ressursen som omstillingspro-
sjektet utgjorde. Omstillingsprosjektet var ikke til-
passet Bø kommune, det manglet relevans og var feil 
«medisin».  

Det ble gjennomført enkelte kommunalt initierte 
prosjekter som kun omfattet én kommune, og man 
lyktes i liten grad med å etablere prosjekter som om-
fattet begge kommunene. Det ble foretatt enkelte 
forsøk på å etablere interkommunale prosjekter, der 
satsingen på reiseliv er det mest fremtredende.  

Særlig Bø søkte å knytte Bøks nærmere egen kom-
muneadministrasjon, med initiering av prosjekter fra 
kommunens side. Dette var et resultat av manglende 
initiativer fra næringslivet i Bø, og kommunen så be-
hov for å initiere prosjekter for å unngå at Bø kom-
mune ble forfordelt i omstillingsprosjektet. Reelt sett 
har det vært en nokså lik fordeling av omstillingsmid-
lene til hver av de to kommunene. Også Øksnes 
kommune har initiert enkelte prosjekter, særlig mot 
slutten av omstillingsperioden da situasjonen var at 
det var noen midler igjen til omstillingsarbeid.  

Kommunene var de sentrale eierne av omstillings-
prosjektet, men benyttet i liten grad muligheten til å 
legge føringer for prosjektet og har ikke utøvd et 
aktivt eierskap. Det ble gjennomført eiermøter, og 
de årlige handlingsplanene ble godkjent av kommu-
nestyrene. Det var imidlertid et gjentakende trekk at 
kommunene kom sent på banen i forbindelse med 
de årlige handlingsplanene, og endte i hovedsak med 
å godkjenne omstillingsselskapets planforslag.  

Den politiske forpliktelsen for og forankringen av 
prosjektet har vært for svak. Kommunene tok ikke 
en strategisk rolle i omstillingsprosjektet og det var 
en manglende politisk forankring av satsingen. På-
legget om at to kommuner skulle omfattes av pro-
sjektet og kravet om etablering av en ekstern pro-
sjektorganisasjon bidro til å svekke forankringen i 
kommunene. Ulike interesser blant eierne bidro også 
til at kommunene fikk en tilbaketrukket rolle. Politi-
kerne var ikke pådrivere for etableringen av omstil-
lingsstatus. Det var fra begynnelsen administrasjo-
nen i Bø kommune som var pådriver for å få omstil-
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lingsprosjektet, mens det fra politisk hold ble gitt 
støtte til initiativet. Kommunene har eierandeler 
også i andre selskaper, og har historisk sett ikke 
fungert som aktive eiere i denne type selskaper.  

Det ville vært mulig med etablering av sterkere fø-
ringer for prosjektet, samtidig som styret ble gitt 
frihet til å arbeide innenfor gitte rammer uten inn-
blanding fra eierne. 

Næringskonsulentene i de to kommunene ble ikke 
direkte knyttet til Bøks, men kunne i sin dialog med 
næringslivet i kommunen vise til Bøks som en mulig-
het for finansiering. Virkemiddelaktørene gir uttrykk 
for at det er ønskelig med et nært samarbeid mellom 
omstillingsprosjekter og det ordinære kommunale 
næringsutviklingsarbeidet. Et slikt samarbeid eksis-
terte ikke i Bø og Øksnes, og dette skyldes ikke for-
hold knyttet til omstillingsselskapet, men snarere til 
kommunenes håndtering av prosjektet.  

Næringslivet fremsto som mer positive til Bøks enn 
de to kommunene. Næringsforeninger i de to kom-
munene har støttet opp om Bøks som eiere, de har 
deltatt blant flere aktører i strategiprosessene og de 
har markedsført tilbudet blant medlemmene i for-
bindelse med arrangementer, etc.  

 

4.5  Inngripen med Innovasjon Norge og 
Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkeskommune valgte å engasjere Innova-
sjon Norge som rådgiver i omstillingsprosjektet. 
Innovasjon Norge Nordland og Nordland fylkeskom-
mune deltok på styremøtene i Bøks som observatø-
rer. I løpet av omstillingsprosessen har fire ulike per-
soner representert fylkeskommunen i styret, mens 
én person har representert Innovasjon Norge i hele 
perioden. Observatørene ga innspill på søknader og 
informerte om tilbudet til virkemiddelaktørene.  

Observatørene deltok i strategiprosessene i prosjek-
tet, blant annet i forbindelse med rullering av hand-
lingsplaner. Både fylkeskommunen og Innovasjon 
Norge mente nedslagsfeltet for omstillingsprosjektet 
var for bredt, og var pådrivere for spissing av innsat-
sen til Bøks og for en mer proaktiv rolle for omstil-
lingsselskapet, uten å nå frem med oppfordringen. 
Det ble gitt råd om ikke å fordele midlene på for 
mange mindre prosjekter.  

Daglig leder i Bøks hadde god og jevnlig kontakt med 
Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune.  

Næringslivet i omstillingsområdet har ikke en histo-
rikk med omfattende anvendelse av virkemiddelap-
paratet. Det har eksistert en kultur der næringsaktø-
rer skulle klare seg uten offentlig støtte, men den 
generelle motviljen knyttet til å benytte seg av vir-
kemiddelapparatet er svekket de senere årene. De 
historiske kulturelle føringene medførte også at 
enkelte næringsaktører unnlot å søke Bøks om støt-
te. Omstillingsprosjektet har likevel medført at et 
stort antall aktører har kommet i kontakt med vir-
kemiddelapparatet, slik at Bøks har vært medvirken-
de til å endre holdninger til bruk av offentlige støtte-
ordninger for næringsutvikling. 

Bøks har i noen grad lyktes med å utløse suppleren-
de midler fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 
Blant annet har teknologibedriften Cerpus AS gjen-
nomført et OFU-prosjekt med støtte fra Innovasjon 
Norge. Innovasjon Norge rapporterer at antall søk-
nader fra Bø og Øksnes var økende i omstillingspe-
rioden, uten å kunne fastslå en klar årsakssammen-
heng med omstillingsprosjektet. Innovasjon Norge 
har kjørt programmet «Næringsvennlig kommune» 
for begge kommunene, og i tillegg benyttet man 
programmet «SMB-utvikling», som er Innovasjon 
Norges utviklingsprogram for små og mellomstore 
bedrifter med vekstpotensial.  

 

4.6  Resultater av Bøks 
Informanter fremholder i hovedsak at det er grunn 
til å være rimelig fornøyd med resultatene fra Bøks. 
På bakgrunn av den målsettingen som er satt for 
satsingen angående etablering av arbeidsplasser vur-
deres omstillingsarbeidet som vellykket. Bøks har 
støttet opp under en rekke aktiviteter som har bi-
dratt til etablering av arbeidsplasser, og rapporterer 
selv av målsettingen om å etablere totalt 125 ar-
beidsplasser som et resultat av omstillingsprosjektet 
ble oppnådd.  

Samtidig er det kritiske røster både i kommunene og 
blant styremedlemmene, og det synes å være en 
nokså utbredt oppfatning at man kunne hatt en 
strammere innretting og gjennomføring av prosjek-
tet. Bøks kan vise til relativt god resultatoppnåelse 
knyttet til viktige målsettinger, og motforestillingene 
til Bøks handler i stor grad om at det hadde vært 
ønskelig med en annen innretting og større ambisjo-
ner. Enkelte informanter fremholder at forvent-
ningene var større enn det man synes å ha fått til.  

Utover etablerte arbeidsplasser er et viktig resultat 
at en rekke bedrifter har hevet sin kompetanse gjen-
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nom ulike kurs og oppnådd forbedret utviklingsevne. 
Det kan ikke vises til vesentlige demografiske forbed-
ringer som en effekt av omstillingsprosjektet, og det 
er tvilsomt om næringslivet i Bø og Øksnes er blitt 
mer differensiert. Målsetninger knyttet til økt for-
malkompetanse i næringslivet gjennom etablering av 
nettverk med FoU-aktører er heller ikke oppnådd.  

Man mangler de store fyrtårnene som eksempler på 
hva som er realisert som en effekt av Bøks, men det 
er mange enkelteksempler på etablering av arbeids-
plasser. Langtransportselskapet Thermo-Transport i 
Bø har mottatt støtte fra Bøks og vokst betydelig de 
senere årene. Norvital, som produserer kosttilskudd, 
fikk tilskudd fra Bøks for å utrede muligheten for å 
samle all aktivitet selskapet hadde i Vesterålen på 
Myre, hvilket medførte flytting av om lag 15 ar-
beidsplasser fra Sortland til Øksnes. Fiskeriparken AS 
er et privat innovasjonsselskap på Myre som i noen 
grad har bygd seg opp som leverandør av konsulent-
tjenester knyttet til forstudier i Bøks. 

Teknologibedriftene Delitek AS og Cerpus AS er 
konkrete eksempler på at Bøks har bidratt til å skape 
arbeidsplasser gjennom tilskudd. Cerpus, et konsu-
lentselskap som leverer utviklings- og rådgivertjenes-
ter innen læringsteknologier, er lokalisert i Øksnes 
kommune og er den aktør som har mottatt mest 
midler fra Bøks, med totalt om lag to millioner kro-
ner. Cerpus, som har 16 ansatte, ville ikke eksistert 
slik bedriften er i dag uten støtten fra Bøks. Disse 
arbeidsplassene kan betraktes som et resultat av 
omstillingsprosjektet. Informanter fremholder at 
Cerpus er et selskap Bøks engasjerte seg tungt i og 
derfor oppnådde tydelige resultater med, mens bud-
sjettmidler som ble «smurt tynt utover» ikke kan for-
ventes å gi like synlige resultater. 

Bøks har også gitt tilsagn til fiskerinæringen, inklu-
dert tre av de fire fiskebrukene på Myre. Bøks støttet 
også opprettelsen av et felles salteri, som komplet-
terer infrastrukturen i næringen, i tidlig fase av etab-
leringen. Dermed har Bøks støttet opp under den 
positive utviklingen i fiskerinæringen lokalisert i 
hovedsak på Myre, uten at det kan fastslås hvilken 
betydning omstillingsmidlene har hatt i det konjunk-
turdrevne oppsvinget for bransjen.  

Representanter for Bø kommune fremholder at det 
ikke er blitt etablert vesentlig flere arbeidsplasser i 
kommunen som et resultat av omstillingsprosjektet, 
og at næringslivet i kommunen ikke kan sies å være 
mer robust som en følge av omstillingsprosjektet. 
Det sies videre at kommunen kunne fått mer «næ-
ringsutvikling» ut av det årlige tilskuddet til Bøks 

dersom man hadde anvendt midlene som del av 
kommunens ordinære næringsutviklingsarbeid. Sam-
tidig har Bø kommune vært tilbakeholden med kri-
tikk av de to kommunenes samarbeidsprosjekt etter-
som fylkeskommunen vektla likhet mellom kommu-
nene på alle felt i omstillingsprosjektet.  

I omstillingsperioden har Øksnes kommune opplevd 
en atskillig sterkere økonomisk utvikling enn Bø 
kommune, uten at dette kan knyttes til Bøks. Uav-
hengig av Bøks har Øksnes kommune opplevd en 
betydelig volumvekst og utbygging i fiskerisektoren 
de seneste seks årene, forårsaket av overordnede 
konjunkturer. Sjømatnæringen på Myre har de sene-
re årene investert for én milliard kroner, og har nå 
om lag tre milliarder kroner i årlig eksport. Havna har 
opplevd en betydelig utvikling, og har sett en rekke 
nyetableringer. Det har også forekommet annen 
bedriftsutvikling i Øksnes de senere årene, men det 
meste er knyttet til fiskerisektoren. Dette er en øko-
nomisk utvikling som ikke er påvirket av omstillings-
prosjektet og som ville forekommet også uten aktivi-
teten til Bøks. Samtidig kan det vises til en del tydeli-
ge resultater av Bøks, der arbeidsplasser er utviklet 
som et resultat av støtte fra omstillingsselskapet.  

Informanter peker i liten grad på at Bøks i utstrakt 
grad har støttet opp under prosjekter som har mis-
lyktes. Samtidig er det en del eksempler på Bøks-
støttede forprosjekter som ikke er videreført, men 
det er normalt at en viss andel av en portefølje av 
forprosjekter ikke videreføres.  

Enkelte informanter er skeptiske til addisjonaliteten i 
noen typer tilsagn. Blant annet pekes det på at det 
ikke kan forventes resultater knyttet til etablering av 
arbeidsplasser som en merverdi av å gi et lite tilsagn 
(for eksempel 20 000,- kroner) til en stor bedrift. 
Følgelig burde man unngått tilsagn av denne typen. 
Også tilsagn benyttet til ordinær bedriftsutvikling og 
vekst burde vært unngått. Det fremholdes at Bøks 
mottok en rekke søknader som lå i grenseland for 
hva som kunne støttes, og at man i styret valgte å 
innvilge denne type søknader. Det argumenteres for 
at Bøks ofte ikke har vært utløsende for aktivitet, 
ved at forprosjekter i mange tilfeller er blitt avsluttet 
uten videreføring, og at mange forprosjekter som 
blir videreført ville blitt dette også uten støtten fra 
Bøks. 

Samtidig er det utfordrende å måle resultatene, og 
det er derfor også utfordrende å fastslå resultatene 
av omstillingsprosjektet. Man manglet en metode 
for å måle resultater, og det ble ikke rapportert sys-
tematisk og utfyllende på resultatoppnåelse under-
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veis i prosjektet. Tall for robusthet i næringsstruktu-
ren mangler. Måling og rapportering ble i stor grad 
nedprioritert av Bøks. Enkelte data ble samlet inn, 
blant annet i forbindelse med rapportering og stra-
tegiarbeid etter tre år, men det ble ikke foretatt 
systematisk måling av resultater gjennom hele om-
stillingsperioden. Blant annet som en konsekvens av 
utfordringene knyttet til måling, er resultater av 
omstillingsprosjektet underkommunisert til befolk-
ningen i de to kommunene.   

 

4.7  Reiselivsprosjektet 
Bøks realiserte en felles satsing mellom de to kom-
munene på reiselivsfeltet. Etter at Bøks mottok en 
rekke mindre søknader fra ulike reiselivsbedrifter ble 
det bestemt at omstillingsprosjektet skulle initiere 
og gjennomføre en egen satsing på næringsfeltet.  

Reiselivsnæringen i området karakteriseres av en 
kort høysesong i perioden fra juni til august, mens 
det i året for øvrig er nedskalert eller ingen drift. 
Aktørene involvert i fisketurisme har gjerne en del 
aktivitet utenom høysesongen. De fleste av bedrifte-
ne er små familiebedrifter. Arctic Whale Tours ut-
merker seg som en litt større bedrift, med fire-fem 
helårsansatte og en rekke deltidsansatte i høyse-
songen.  

Prosjektet og nettverket fikk navnet «Hildreland», og 
omfatter 14 bedrifter i omstillingsområdet. Innhol-
det i reiselivsprosjektet var profilering av reiselivs-
bedriftene i de to kommunene, produktutvikling og 
pakking av reiselivsprodukter. Den første oppgaven 
var knyttet til å samle næringen, etablere møteplas-
ser og drive nettverksbygging, ettersom nettverk i 
liten grad eksisterte mellom bedriftene. Nettverks-
arbeidet har ført til mye samarbeid mellom bedrifte-
ne, der enkelte av bedriftene har vært særlig aktive 
og trukket samarbeidet fremover. Prosjektet var 
representert på den årlige Opplevelseskonferansen i 
nord, sammen med flere av bedriftene i reiselivspro-
sjektet, og deltok også på ulike reiselivsmesser.  

Det ble klarlagt at det var stor mangel på kompetan-
se blant bedriftene, og kompetansehevingstiltak ble 
sentralt i reiselivsprosjektet. Kursene ble delvis gjen-
nomført i egen regi og delvis i samarbeid med Inno-
vasjon Norge og Vesterålen Reiselivslag. Blant kurse-
ne som ble arrangert var kurs i PLP, SMB-utvikling, 
pakketering, opplevelsesproduksjon, sosiale medier, 
vertskap og guiding.    

Fem bedrifter fra prosjektet deltar i 2012-13 på et 
«Fram reiseliv»-kurs i regi av Innovasjon Norge. Det-
te er et ledelsesprogram for små og mellomstore be-
drifter, der deltakerne utvikler kunnskap, ferdigheter 
og evnen til å styrke bedriftenes konkurranseevne og 
lønnsomhet. Fram-kurset krever at bedriftene som 
deltar har en positiv utvikling. Bøks bidro sterkt til å 
heve kompetansen i disse bedriftene og var avgjø-
rende i rekrutteringen til Fram-programmet.  

Bøks hadde en prosjektmedarbeider i ca. en tredje-
dels stilling dedikert til reiselivssatsingen. Stillingen 
ble etablert sent på året i 2008 og ble avviklet som-
meren 2012. Reiselivsprosjektets budsjett var 
600 000,- kroner årlig i årene 2009-11, og 400 000,- 
kroner i 2012, totalt 2,2 millioner kroner.  

Prosjektmedarbeideren ble rekruttert fra reiselivs-
bransjen i Vesterålen og hadde således inngående 
kjennskap til bransjens behov. Ringstad Sjøhus, som 
er prosjektmedarbeiderens bedrift, er aktiv i prosjek-
tet Innovative Opplevelser, som deltok i Arena-pro-
grammet i perioden 2008-12. Kompetansen fra Are-
na-prosjektet og fra næringen var nyttig for reiselivs-
satsingen i Bøks.  

Samarbeidet om reiselivsprosjektet ser ut til å få en 
videreføring etter omstillingsprosjektet. Det pågår 
en dialog med Innovasjon Norge om muligheten for 
å etablere et «bedriftsnettverk», med noe finansiell 
støtte fra virkemiddelapparatet. Dette vil gjøre det 
mulig å videreføre prosjektlederfunksjonen i en liten 
stillingsbrøk. Hildreland-nettverket skal danne et 
eget styre og fordele de ulike oppgavene på nettver-
kets aktive medlemmer.  

 

4.8  Videreføring av kompetansen i omstil-
lingsselskapet 
Det ligger en konkret forventning i omstillingspro-
grammet om bevaring og videreføring av oppnådd 
utviklingskompetanse. Det var en uttalt målsetting at 
omstillingsselskapet skulle videreføres i en perma-
nent struktur. I siste driftsår ble det arbeidet aktivt 
for å avgjøre hvordan dette kunne gjøres. I dette 
arbeidet var de to kommunene de sentrale aktørene. 
Blant løsningene som ble diskutert var etableringen 
av et interkommunalt utviklingsselskap og etablering 
av et privat konsulentselskap. 

Man lyktes ikke med å få til en videreføring av kom-
petansen i en felles satsing mellom de to kommune-
ne. Næringsutviklingsarbeidet i kommunene retur-
nerer dermed til situasjonen før omstillingsprosjek-
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tet, og kompetansen videreføres til en viss grad gjen-
nom kommunenes ordinære næringsutviklingsappa-
rat. Flere informanter fremholder at det er uheldig 
at kommunene ikke velger å videreføre samarbeidet 
om næringsutvikling, og at dette må betegnes som 
en svakhet ved omstillingsprosjektet.  

På den annen side var det utfordringer knyttet til at 
omstillingsprosjektet omfattet to kommuner med 
ulik næringsstruktur og behov, hvilket kan tilsi at den 
riktige løsningen ikke er videreføring av samarbeidet. 

Næringsforeningene har heller ikke uttrykt noe tyde-
lige behov for at Bøks som organisasjon videreføres. 

Kompetansen til styremedlemmene er forsøkt ivare-
tatt i en «styrepool», der bedrifter kan henvende seg 
for rekruttering av tidligere styremedlemmer i Bøks 
til styrer i bedrifter i kommunene. Enkelte informan-
ter stiller seg spørrende til om kompetansen opp-
nådd som styremedlemmer i Bøks er interessant for 
bedrifter i Bø og Øksnes. 
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Kapittel 5.    Data fra survey til tilsagnsmottakere 

Som del av datainnhentingen i forbindelse med eva-
lueringen er det gjennomført en spørreundersøkelse 
til tilsagnsmottakerne. Blant aktørene som har mot-
tatt tilsagn fra Bøks AS finnes 135 unike brukere, 
hvorav enkelte har mottatt flere tilsagn. Aktører som 
hadde mottatt flere tilsagn ble bedt om å knytte sine 
svar til det senest mottatte tilsagnet. Dette innebæ-
rer at nyere tilsagn vil være noe overrepresentert.  

Av de 135 aktørene hadde fem ugyldige e-postadres-
ser. Dette ga en mottakerliste på 130 aktører hvorav 
61 responderte, hvilket gir en svarprosent på 47. I 
dette kapittelet presenteres de innsamlede dataene. 

Tilsagnsmottakerne fikk spørsmål om tilsagnet og 
prosjektet som mottok støtte, om resultatene av til-
sagnet og om synspunkter på omstillingsselskapets 
organisasjon og funksjon. 

 

5.1  Om prosjektet som fikk tilsagn  
Mottakerne av spørreskjemaet ble spurt om tilsagn-
et fra Bøks er benyttet. Svarene fremgår av figur 1. 
Av 61 respondenter svarer 51 «ja», fem «nei, men 
kommer til å benytte det» og fem «nei, og kommer 
ikke til å benytte det».  Det betyr at 92 % (56 av 61) 
av respondentene har benyttet eller kommer til å 
benytte tilsagnet.  

Respondentene som oppga at de ikke kom til å be-
nytte tilsagnet ble ikke stilt flere spørsmål i surveyen. 

Figur 1: Er tilsagnet benyttet av mottaker? 

 

Mottakerne ble videre spurt om det aktuelle pro-
sjektet hadde blitt fullfinansiert i henhold til pro-
sjektplanen. Svarene fremgår av figur 2. Av 56 re-
spondenter svarte 35 (63 %) «ja», 19 «nei» og to 
«vet ikke». 

Figur 2: Ble prosjektet fullfinansiert i henhold til pro-
sjektplan? 

 

Mottakerne ble spurt om status for det aktuelle pro-
sjektets fremdrift. Svarene fremgår av figur 3. Av de 
51 respondentene som har benyttet tilsagnet svarte 
26 at prosjektet er «gjennomført og avsluttet» og ti 
at prosjektet er «startet opp og forventes realisert jf. 
prosjektplan». Dermed er 71 % (36 av 51) av de be-
nyttede tilsagnene enten avsluttet eller forventet re-
alisert etter planen. Ni prosjekter er «startet opp, 
men forsinket i forhold til plan» og fem prosjekter (ti 
prosent) er «avbrutt eller henlagt».  

Mottakerne ble spurt om hva som ville skjedd med 
det aktuelle prosjektet dersom Bøks ikke hadde gitt 
bedriften tilsagnet (tilsagnets addisjonalitet eller 
merverdi). Svarene fremgår av figur 4. Av de 51 res-
pondentene som har benyttet tilsagnet svarte 16 at 
«prosjektet/aktiviteten ville ikke blitt gjennomført», 
mens totalt 31 respondenter oppgir at prosjektet 
ville blitt forsinket og/eller begrenset i omfang. Tre 
respondenter oppgir at «bedriften ville gjennomført 
prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme om-
fang og tidsskjema». Dette indikerer en betydelig 
addisjonalitet av Bøks. Kun for seks prosent (tre av 
51) av de benyttede tilsagnene hadde Bøks ingen 
merverdi for realisering av prosjektet, fremskynde 
gjennomføringen og/eller øke omfanget. 
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Figur 3: Prosjektets status 

 

 

Figur 4: Omstillingsprosjektets addisjonalitet 
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Figur 5: Tilsagnmottakernes selskapsform 

 

De 56 respondentene som har benyttet tilsagnet fra 
Bøks eller kommer til å gjøre det, ble bedt om å opp-
nå egen virksomhets selskapsform. Svarene fremgår 
av figur 5. Av respondentene oppgir 22 aksjeselskap 
(AS/ASA), 13 enkeltpersonforetak (ENK), seks selskap 
med delt ansvar (DA), ansvarlig selskap (ANS), sam-
virkelag/andelslag (BA) eller norskregistrert uten-
landsk foretak (NUF), og 15 oppgir «annet». 

 

5.2  Resultater av Bøks 
Mottakerne av surveyen ble videre spurt om resulta-
ter av tilsagnet fra Bøks, og fikk spørsmål om pro-

sjektets forventede effekter er realisert. Svarene 
fremgår av figur 6. Av 54 respondenter svarer 19 «ja, 
effektene er i hovedsak realisert», totalt 24 at effek-
ter forventes først på et senere tidspunkt, og seks 
«nei, forventer ikke vesentlige effekter». Fem re-
spondenter svarer «vet ikke/ikke relevant». I sum er 
det dermed en relativt liten andel (seks av 54) som 
ikke forventer vesentlige effekter. 

Mottakerne av surveyen ble bedt om å vurdere ulike 
resultater av tilsagnet knyttet til bedriftens soliditet. 
De fikk spørsmålet: «I hvilken grad har eller vil pro-
sjektet føre til følgende for bedriften?» (skala fra i 
svært liten grad til i svært stor grad) og indikatorene 
var ny aktivitet, nye investeringer, økt omsetning, 
økt eksport, bedret konkurranseevne, bedret lønn-
somhet, bedret produktivitet, bedret overlevelses-
mulighet og flere ansatte. Svarene fremgår av figur 
7. Det var størst andel respondenter som oppga at 
prosjektet i stor eller svært stor grad hadde ført til 
«bedret overlevelsesmulighet» (48 %), «ny aktivitet» 
(44 %) og «bedret lønnsomhet» (41 %), og minst 
andel «økt eksport» (19 %).  

Indikatoren «flere ansatte», som er sentral i mål-
strukturen for omstillingsprogrammet, oppgis i stor 
eller svært stor grad å være et resultat av prosjektet 
for 29 % av respondentene, og i noen grad for 19 % 
av respondentene. 52 % av respondentene oppgir at 
flere ansatte i liten eller svært liten grad er et resul-
tat av prosjektet som mottok tilsagn fra Bøks. 
      

 
Figur 6: Er prosjektets forventede effekter realisert? 
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Figur 7: Resultater av prosjektet på bedriftens soliditet 

 

Respondentene ble bedt om å oppgi hvor mange 
arbeidsplasser (årsverk) som er realisert som en eff-
ekt av tilsagnet fra Bøks. Svarene fremgår av tabell 6. 
47 respondenter som besvarte spørsmålet oppga i 
sum 59,2 realiserte årsverk. Omtrent halvparten av 
respondentene (23) oppgir null etablerte årsverk, 
mens fem respondenter står for 32 realiserte års-
verk. Dette illustrerer det store spennet i tilsagnene 
når det gjelder bidrag til å etablere arbeidsplasser.  

Tabell 6: Rapporterte nye arbeidsplasser 
Årsverk Svar Sum 

0 23 0 
0,1 1 0,1 
0,6 1 0,6 

1 7 7 
1,5 1 1,5 

2 9 18 
3 3 9 
7 1 7 

16 1 16 
Sum 47 59,2 
Kilde: Oxford Research AS 

 
Mottakerne av surveyen ble bedt om å vurdere ulike 
resultater av tilsagnet knyttet til bedriftens funksjon. 
De fikk spørsmålet: «I hvilken grad har støtten fra 
Bøks resultert i etablering av nettverk med andre 
næringsaktører, samarbeid med andre næringsaktør-
er, heving av kompetansenivået hos ledelse/ansatte, 
økt fokus på innovasjon, nye eller forbedrede produ-

kter/tjenester, utvidede markeder for bedriften og 
nye eller forbedrede måter å organisere bedriften 
på?». Svarene fremgår av figur 8. Det var størst an-
del respondenter som oppga at prosjektet i stor eller 
svært stor grad hadde ført til «heving av kompetan-
senivået hos ledelse/ansatte» (54 %) og «samarbeid 
med andre næringsaktører» (51 %), og minst andel 
«nye eller forbedrede måter å organisere bedriften 
på» (20 %).  
 
 

5.3  Omstillingsselskapets organisasjon 
og funksjon 
Mottakerne av surveyen ble bedt om å ta stilling til 
en rekke påstander om omstillingsselskapets organi-
sasjon og funksjon. Svarene fremgår av figur 9. Om-
stillingsselskapet får generelt en relativ positiv tilba-
kemelding fra respondentene. Størst andel respon-
denter er i stor eller svært stor grad enige i at «Bøks-
organisasjonen var lett tilgjengelig» og «mine/våre 
henvendelser til Bøks ble møtt med interesse» (beg-
ge 65 %). Svakest tilbakemelding får prosjektorgani-
sasjonen på påstandene «jeg/vi fikk god oppfølging 
fra Bøks» og «jeg/vi fikk god veiledning fra Bøks», 
der henholdsvis 30 % og 29 % av respondentene 
oppgir at de i liten eller svært liten grad er enig i 
påstanden. 
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Figur 8: Resultater av prosjektet på bedriftens funksjon 

Figur 9: Vurdering av omstillingsorganisasjonen 
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Kapittel 6.    Evaluators vurdering  

I forbindelse med denne evalueringen av omstil-
lingsprosjektet Bøks har Oxford Research gjennom-
gått relevante dokumenter, intervjuet et utvalg sent-
rale personer og innhentet brukernes synspunkter 
på resultater og innretting av omstillingsprosjektet. 

  

6.1  Evalueringens fokus 
Evaluators vurderinger bygger dermed på et relativt 
omfattende datamateriale. Samtidig er det åpenbare 
utfordringer knyttet til å vurdere hvorvidt omstil-
lingsprosjektet i Bø og Øksnes har medført substan-
sielle, ønskede resultater og således vært vellykket.  

6.1.1  Hvordan skal man måle? 

For det første er det utfordringer knyttet til måling 
av resultater og effekter av tiltak i en samfunnskon-
tekst, ettersom ulike faktorer påvirker utfallet av til-
taket. Dermed blir det uklare kausalsammenhenger 
(årsakssammenhenger) mellom tiltaket og et obser-
vert resultat.  

For eksempel har næringslivet i Øksnes opplevd stor 
vekst i omstillingsperioden, hvilket kan sies å være 
en grunnleggende målsetning for et omstillingspro-
sjekt. I dette tilfellet er det imidlertid åpenbart at 
omstillingsprosjektet ikke har vært en viktig årsak til 
den positive utviklingen, som snarere var konjunk-
turdrevet. Noe mer uklart blir det når man vurderer 
resultater av enkeltstående tilsagn til en bedrift fra 
Bøks. Hvor viktig var bistanden fra Bøks, som i 
mange tilfeller var et tilskudd på 50 000,- kroner 
eller mindre, i realiseringen av et ønsket resultat, 
som for eksempel utvidelse av bedriften med en 
ekstra arbeidsplass? Var Bøks utløsende for realise-
ringen av en arbeidsplass, eller ville dette vært resul-
tatet også uten tilskuddet fra Bøks? Bruk av offentli-
ge virkemidler til næringsutvikling legitimeres gjerne 
med at de skal ha en utløsende effekt. Oxford Rese-
arch har undersøkt spørsmål om addisjonalitet, eller 
merverdi av støtten i dette tilfellet fra Bøks, ved å 
løfte det frem i datainnsamlingen.  

I en sluttevaluering av et omstillingsprosjekt vil det 
være en styrke å kunne bygge på et solid og utfyl-
lende datasett som beskriver gjennomført aktivitet 
og resultater, da det i selve evalueringsarbeidet 
gjerne ikke er rom for å innhente denne type grunn-
data i full bredde. Oxford Research observerer at 

man i Bøks har innhentet noen data blant annet 
knyttet til antall etablerte arbeidsplasser, og at det i 
noen grad er rapportert detaljerte data til Nordland 
fylkeskommune og Innovasjon Norge. Dataregistre-
ringen var imidlertid noe episodisk og tilfeldig, og 
dekker ikke hele omstillingsperioden. Særlig i de 
siste to årene av perioden, da resultatene ventelig vil 
være mest tydelig, er registrering av data om aktivi-
tet og resultater fraværende. Oxford Research vil 
derfor for fremtidige omstillingsprosjekter anbefale 
at adekvate mål- og resultatstyringssystemer imple-
menteres.  

6.1.2  Hva skal man måle?  

For det andre er det for Bøks sin del utfordrende å 
vite hva man skal måle. Målstrukturen for omstil-
lingsselskapet ble etablert gjennom en omfattende 
prosess der en rekke ulike aktører og aktørtyper ble 
hørt, og også i stor grad hensyntatt. Dette medførte 
en relativt uklar målstruktur, som i tillegg justert 
halvveis i perioden gjennom å inkorporere ytterlige-
re momenter. Målstrukturen inneholder visjon og 
overordnet målsetting, hovedstrategier, målelemen-
ter, tiltak og satsingsområder (tre utvalgte bransjer).  

Aktiviteten til prosjektet har spredd seg på flere felt, 
som etablering av arbeidsplasser, utviklingen av en 
infrastruktur for næringsutvikling (nettverk, kurs og 
støttetjenester) og satsing mot å gjøre det attraktivt 
for ungdom å bosette seg i de to kommunene. Mål-
settingene er delvis resultatmål (125 arbeidsplasser, 
utløse tre ganger eget støttebeløp fra det ordinære 
virkemiddelapparatet, etc.) og delvis aktivitetsmål 
(gjennomført kurs for 150 personer, etc.). Enkelte 
målsettinger er vanskelig målbare (større entusias-
me hos ungdom som kan tenke seg å flytte (tilbake) 
til Bø/Øksnes).  

Oxford Research anbefaler at omstillingsprosjekter 
benytter såkalte SMARTE mål, det vil si målsettinger 
som er strategiske, målbare, ambisiøse, realistiske, 
tidfestede og etterprøvbare. I denne evalueringen 
har målsettingen om etablering av antall arbeids-
plasser fått særlig fokus, både fordi det er kvantifi-
serbart og fordi det oppleves som den mest sentrale 
målsettingen. I tillegg har aktiviteter knyttet til kom-
petanseheving og utvikling av en infrastruktur for 
næringsutvikling fått betydelig oppmerksomhet. 
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6.2  Innretting og resultater 
Den uklare målstrukturen medfører altså måleut-
fordringer, men viktigere er det at den ikke gir sat-
singen en tydelig innretting. Man har spredd seg på 
flere typer oppgaver, og har i tillegg fordelt midlene 
på et stort antall tilsagnsmottakere, i stedet for å 
konsentrere midlene om et mindre antall prosjekter.  

Bøks valgte å innta en reaktiv rolle som søknadsbe-
handler, der næringsaktører kunne motta støtte, i 
hovedsak mindre beløp, for å utvikle sine ideer og 
sin næringsvirksomhet. Dette innebærer en strategi 
som går ut på å stimulere «underskogen» av næ-
ringsutviklingsinitiativer, og således generere et stort 
antall prosesser og utløse merverdi som i sum resul-
terer i et stort antall arbeidsplasser som ellers ikke 
ville eksistert. Innenfor dette rammeverket, og med 
en formulert målsetting om å bidra til å skape 125 
arbeidsplasser, er det grunn til å betegne prosjektet 
som vellykket. Flere kilder, inkludert prosjektorgani-
sasjonen, virkemiddelapparatet og surveyen til bru-
kerne, indikerer at dette målet er oppfylt. Enkelte 
hevder sågar at målsettingen er overoppfylt. I tillegg 
er det gjennomført ulike typer kompetansehevings-
prosjekter og kurs, og andre tiltak som støtter næ-
ringsutvikling og attraktivitet i Bø og Øksnes.  

De kritiske røstene fokuserer på at ambisjonene til 
omstillingsprosjektet burde vært større, og at de 
grunnleggende strukturelle utfordringene for næ-
ringslivet i Bø og Øksnes i liten grad er avhjulpet av 
Bøks. Man mangler de tydelige «fyrtårnene» som 
resultat, om man ser bort fra en liten håndfull be-
drifter som kan vise til svært vesentlige effekter av 
støtten fra Bøks, og som kan løftes frem som solide 
resultater. Disse bedriftene har imidlertid mottatt 
flere og større tilskudd fra omstillingsprosjektet, og 
har dermed vært støttet på et annet nivå enn den 
«typiske» tilsagnsmottaker av et mindre beløp.  

Oxford Research vurderer reiselivsprosjektet støttet 
av Bøks, som manifesterte seg i nettverket Hildre-
land, som et interessant eksempel på en alternativ 
strategi for offentlig støttet næringsutvikling. Omstil-
lingsprosjektet valgte her å allokere ressurser og 
kompetanse til å fasilitere utviklingsprosesser innen 
en avgrenset næring. De deltakende, aktive bedrif-
tene fikk mulighet til å heve sin kompetanse og pro-
fesjonalisere egen næringsvirksomhet, med målset-
ting om å legge et fundament for en permanent 
styrking av dette næringssegmentet. Reiselivsnett-
verket, som potensielt får en videreføring med støtte 
av Innovasjon Norge, er et eksempel på hvordan 

omstillingsprosjekter gjerne og med fordel kan inn-
rettes. 

 

6.3  Prosjektorganisasjonen 
Prosjektorganisasjonen har fungert tilfredsstillende 
og får gode skussmål av informantene og respon-
dentene i spørreundersøkelsen. Administrasjonen 
har utført sine oppgaver, innenfor de rammer som 
var satt, på en god måte. Styret har også fungert 
godt og i henhold til intensjonen, og har behandlet 
saker effektivt. Styremedlemmene var aktive og en-
gasjerte, og møtte godt forberedt til møtene.  

Noe av årsaken til manglende fokus i målstrukturen 
var at kommunene ikke fungerte som aktive og stra-
tegiske eiere. Selv om den daglige, løpende driften 
av prosjektet var lagt til en separat og ekstern opera-
tør, er prosjekteier ansvarlig for overordnet styring 
og for å legge føringer for aktiviteten. Evaluator 
mener at omstillingsprosjektet med fordel kunne 
hatt en strammere styring.   

Evaluator oppfatter at Nordland fylkeskommune var 
en tydelig pådriver for å la omstillingsprosjektet om-
fatte både Bø og Øksnes kommuner. Bø kommune 
argumenterte mot denne konstruksjonen, på grunn-
lag av ulik næringsgrunnlag i de to kommunene, som 
skulle tilsi at kommunene hadde behov for ulike 
tiltak for å styrke næringslivet. Utfordringene med å 
generere søknader fra næringslivet i Bø og kommu-
nens grep i form av kommunalt initierte prosjekter 
viser at valget at innretting som reaktiv saksbehand-
ler ikke var tilpasset denne kommunen. Det kan 
dermed også synes som om det ikke var en optimal 
løsning å la prosjektet omfatte de to kommunene, i 
hvert fall slik man valgte å innrette satsingen. Den 
manglende politiske forankringen synes å ha flere 
forklaringer, inkludert kommunenes divergerende 
interesser, avstanden som ble skapt ved etable-
ringen av omstillingsselskapet, det faktum at det var 
administrasjonen i kommunene som var pådriver for 
omstillingsprosjektet og kommunenes historie som 
passive eiere i ulike selskap. 

Virkemiddelaktørene Innovasjon Norge og fylkes-
kommunen deltok aktivt i prosjektet som observatø-
rer i styret, og var blant annet pådrivere for spissing 
av innsatsen. Oxford Research mener det innenfor 
omstillingsprogrammet bør være rom for en sterkere 
rolle for virkemiddelaktørene i det enkelte prosjekt. 
Virkemiddelaktørene besitter betydelig erfaring og 
kompetanse på feltet og bør ta en aktiv rolle som 
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rådgivere i nye omstillingsprosjekter, slik at læring 
sikres. 

Omstillingsselskapet var etablert med kontor i begge 
de to kommunene, hvilket sikret nærhet til brukerne 
i både Bø og Øksnes. Lokalisering på to steder har 
vært fordyrende for Bøks, slik at satsingen med for-
del kunne begrenset seg til kontor på én lokalitet.  

Det ligger en konkret forventning i omstillingspro-
grammet om bevaring og videreføring av oppnådd 
utviklingskompetanse, gjennom videreføring av om-
stillingsselskapet i en permanent struktur. Dette har 
man ikke lyktes med i Bøks, og næringsutviklingsar-
beidet i kommunene returnerer dermed til situasjo-
nen før omstillingsprosjektet. Evaluator vurderer på 
generell basis dette som en svakhet ved et omstil-
lingsprosjektprosjekt, samtidig som de opplevde ut-
fordringene knyttet til forskjellene i næringsstruktur 
kan tilsi at den riktige løsningen ikke er videreføring 
av samarbeidet.  
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