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1. Kort oppsummering av nyskapingsprogrammets 
resultater. 
 

1. Det ble etablert et profesjonelt og synlig hjelpe- og støtteapparat for 
nyetablerere og eksisterende bedrifter med nye prosjekter ved 
kontoret til Næringssjefen i Dalane. 

2. Det er skolert et stort antall lokale prosjektledere som har bidratt i 
en rekke prosjekter også etter programmets avslutning. 

3. Nyskapingsprogrammet ble profilert i en rekke sammenhenger, 
både i eget fylke, egen region, i forbindelse med internasjonalt 
samarbeid knyttet til Egersund Havn og som en del av det nasjonale 
nettverket for næringsutviklere og omstillingsområder. 

4. Det ble gjennom arbeidet i NYS (og senere i Dalanerådet) etablert 
en struktur og en finansieringsmodell for høyere utdanning i 
regionen. I perioden ble det gitt en rekke tilbud om etterutdanning, 
og flere av disse er videreført. NYS-programmet ble etterfulgt av et 
eget kompetanseprosjekt. 

5. Det ble planlagt og forprosjektert utbygging av høyhastighetsnett i 
Dalane som gjør det mulig å tilby bredbånd til bedrifter og 
husholdninger – i tillegg til at det gir grunnlag for et utvidet 
interkommunalt samarbeid. Dette arbeidet tas videre i prosjektet 
DIKT 2010 – der en bl.a har fått Høykom-midler til konkrete 
samarbeidstiltak. 

6. Nyskaping i Dalane gjorde alt forarbeidet som gjorde det mulig å 
etablere Dalane Næringshage i Egersund, og med tilknytning til 
næringshagesatsingen i Sokndal. 

7. Det er gitt avgjørende bidrag til etablering av og 
kompetansebygging rundt Reisemål Syd Vest. 

8. NYS bidro med økonomisk støtte til interimstyret og forprosjektet 
som ledet fram til stiftelsen av Dalane Næringsforening. 

9. I en tidlig fase av Dalane vg.skoles arbeid med ungdomsbedrifter 
ble det gitt økonomiske bidrag til arbeidet, i tillegg til at 
administrasjon og styremedlemmer i NYS bidro aktivt som 
bedriftsrådgivere for UB, og som dommere i regionale konkurranser. 

10. Siste men ikke minst bidro nyskapingsprogrammet med 
økonomisk støtte i planleggings- og utredningsfasen av __________ 
antall bedriftsrettede prosjekter. Hovedtyngden av disse har vært 
nyetablerere, men også utviklingsprosjekter i eksisterende 
næringsliv har fått viktig backing, ikke minst gjennom en årlige 
konkurransen om et stort stipend. 

 
 
 
2. Om rapporten  
Sluttrapporten for omstillingsprogrammet ”Nyskaping i Dalane” er delt inn 
i to hoveddeler. I den første, og mest omfangsrike, delen er det en 
temabasert gjennomgang av aktiviteter i hele programperioden. I den 



andre delen er det spesielt aktivitetene i de to siste årene av programmet 
som er beskrevet. Sluttrapporten  bygger på underveisrapporter og 
handlingsplaner for ”Nyskaping i Dalane”, i tillegg til Dalanerådet og 
næringssjefen i Dalanes årsmeldinger i samme periode. Disse er løpende 
sendt Rogaland Fylkeskommune og Dalanerådet 
 
2.1:  Styring og gjennomføring av programmet 
”Nyskaping i Dalane” fikk dette navnet i 1999, etter at en det første året 
hadde brukt navnet ”omstillingsprogram”. Bakgrunnen for navneskiftet 
var en grundig gjennomgang av målsetninger, strategier og tiltak – og der 
konklusjonen ble at dette programmet skulle fokusere på tiltak som ville 
bidra til nyskaping i næringslivet, mer enn det var et program for 
omstilling. Styret for programmet besto av en politiker fra hver av 
kommunene i Dalane, samt en representant for hver av 
næringsforeningene i regionen. I tillegg hadde Kværner Egersund en 
representant i styret. Næringslivet var med andre ord i flertall. 
Regionalavdelingen for SND i Oslo hadde en observatør i styret, det 
samme fikk Rogaland Fylkeskommune tilbud om. Kapasitetsproblemer 
gjorde at fylkeskommunen ikke prioriterte å delta i styrets møter. 
 
2.2: Noen viktige prinsipper 
I hele programperioden var det i styret omfattende diskusjoner knyttet til 
bruk av eksterne konsulenter. I 1998 hadde en engasjert Gaute Fardal 
som prosjektleder, og det var en samstemt holdning til at det så langt det 
var mulig, skulle en bruke lokale/regionale prosjektledere i de ulike 
aktivitetene som ble satt i gang. Ettersom det på programmets 
starttidspunkt ikke var et særlig velutviklet konsulentmiljø i Dalane, ble 
det en egen oppgave å bidra til skolering og utdanning av prosjektledere 
fra regionen. I underveisrapportene er dette redegjort for – der fordelene 
er at en bidro til at det nå er en rekke personer i Dalane med erfaring fra 
og kompetanse i å lede næringsutviklingsprosjekter 
 
Det var også gjentatte diskusjoner i styret knyttet til hvilke kriterier en 
ønsket å legge til grunn når en avgjorde hvilke prosjekter en ville gå inn i. 
I forkant av arbeidet var det uttrykt en betydelig skepsis – uttalelser fra 
næringslivet i Lund gikk f.eks ut på at ”alle pengene ville bli pøst ut i 
havnebassenget i Egersund”. I Egersund var det en tilsvarende forestilling 
om at en bare kom til å prioritere ”lefsebaking” i de små kommunene, og 
ikke ha anledning til å bidra i regionsenteret.  
 
Styret for Nyskaping i Dalane handterte disse spørsmålene veldig greit. En 
ville gå inn i prosjekter som ga arbeidsplasser og økt verdiskaping, og 
geografi skulle ikke være et element i dette. En slik holdning vedvarte 
gjennom  hele programperioden, og bidro til at mange spennende 
prosjekter ble satt i gang. Siden programperioden ble såpass lang som 
den ble, ble det etter hvert en god geografisk spredning på 
engasjementene. En liten digresjon kan det derfor være plass til: i et 
fellesmøte mellom næringsforeningene holdt i forbindelse med 



forarbeidene til Dalane Næringsforening ble det diskutert hva en måtte 
satse på for å få mer aktivitet i regionen. Fra Lund Næringsforening ble 
det da med styrke argumentert for en sterkere profilering av og satsing på 
Egersund Havn… 
 
 
3. Bakgrunnen for programmet 
”Nyskaping i Dalane” ble etablert under navnet ”Omstillingsprogrammet 
for Dalane” høsten 1997. Bakgrunnen for det var at Titania –
hjørnesteinsbedriften i Sokndal – måtte nedbemanne kraftig. Sokndal 
kommune søkte i den forbindelse om status som omstillingskommune, og 
da Kommunal – og regionaldepartmentet innvilget dette, ga de også 
regionen Sokndal lå i – Dalane – noe som etter hvert ble kalt ”begrenset 
omstillingsstatus”. Begrensningene lå i første rekke på programmets 
omgang. Det skulle ha en samlet økonomisk ramme på 2 millioner kroner, 
og skulle i all hovedsak konsentrere seg om å bygge opp et godt hjelpe- 
og støtteapparat for nyetablerere. 
 
Dalanerådet ansatte ny næringssjef fra 1.august 1997. Da ble Inger 
Christensen (som skriver denne rapporten) ansatt. Erfaring fra 
omstillingsarbeid i Vardø – der forsvaret hadde nedbemannet kraftig – var 
en viktig årsak til at hun ble valgt. 1.august 1998 begynte Gaute Fardal 
som prosjektleder på næringssjefens kontor. Han fikk hovedansvar for å 
følge opp nyetablererne, men hadde også ledelsen for en rekke større og 
mindre prosjekter gjennom hele prosjektperioden. Kontoret ble også 
utvidet med en halv merkantil stilling – Marit Mong hadde – og har – 
ansvar for denne delen av kontorets virksomhet. 
 
 
4. Gjennomgang av viktige aktiviteter i programmet 
I den første handlingsplanen for omstillings/nyskapingsprogrammet er det 
satt opp følgende strategier: 
1. Det må skapes en grunnleggende positiv samfunnsholdning til 
nyetablering og nyskaping i Dalane gjennom kompetanseheving, 
informasjon og profilering av regionen. 
 
2. Det skal sikres et effektivt og profesjonelt tiltaksapparat til tjeneste for 
gründere og nyskapere i hele dalaneregionen. 
 
3. En vil bidra til at etablerer- og nyskapingsplaner realiseres, og 
arbeidsplasser skapes, ved å stimulere til kreativitet, entreprenørskap og 
utviklingsevne. 
 
Disse strategiene ønsket en å følge for å oppnå visjonen om at Dalane 
skulle være den mest attraktive region å etablere næringsvirksomhet i. I 
ettertid har en diskutert om dette var en for offensiv visjon, og at den 
derfor ikke fungerte som en inspirasjon og ”ledestjerne” slik en god visjon 



skal. På den annen side er det å stille seg høye mål – og så jobbe mot 
dem – en utfordring denne regionen har. En har nok en tendens til å la 
tinge være på det jevne – og så er det greit nok – og det var for å forsøke 
å få inn en mer offensiv holdning at visjonen for programmet ble som den 
ble. 
 
Kompetanse, informasjon/profilering og utbygging av et profesjonelt 
tiltaksapparat var kort oppsummert utgangspunktet for arbeidet, i tillegg 
til at en ønsket å bidra til at konkrete prosjekter ble satt i gang. 
 
 
4.1: … bidra til at etablerer- og nyskapingsplaner realiseres.. 
”Nyskaping i Dalane” hadde som sin hovedaktivitet å få konkrete, 
bedriftsrettede prosjekter i gang. Målsetningene i programmet var knyttet 
til antallet prosjekter en ønsket å bidra til – ikke til et bestemt antall 
arbeidsplasser som skulle skapes. Bakgrunnen for at en valgte en slik 
strategi, var at en innså at dette programmet var så lite – rent 
kronemessig – at de beløpene en ville kunne bidra med, ville være 
nettopp det: ”bidrag”. Det ville være helt andre finansieringsinstitusjoner 
som til sjuende og sist stilte med de summene som trengtes for å få 
etableringen realisert. 
 
Når det likevel har en hensikt å forsøke å måle effekten av 
nyskapingsprogrammets deltakelse har det flere begrunnelser: 

• En del av de bedriftene som fikk støtte, fikk beløp som ville kunne 
ha en avgjørende betydning. Dette gjaldt i hovedsak de bedriftene 
som gikk seirende ut av konkurransen om det årlige ”store 
bedriftsstipendet” på kr. 200 000,-. 

• Nyskapingsprogrammet valgte å gå inn i prosjekter på et svært 
tidlig stadium – det vil si i den fasen de fleste andre virkemidler ikke 
har begynt å ta ansvar. En ville være med i den fasen der en 
forretningside skulle formuleres og utvikles, mindre 
markedsundersøkelser foretas osv. I en slik fase vil også bidrag av 
relativt beskjeden størrelse rent kronemessig ha hatt en effekt. 

• I forbindelse med denne sluttrapporten har næringssjefens kontor 
derfor gjennomført en undersøkelse for å se effektene av tildelingen 
av støtte til bedrifter i Dalane. Vi valgte å sende 
spørreundersøkelsen til de bedriftene som fikk støtte etter vedtak i 
nyskapingsprogrammets styre.   

 
4.1.1: Hjelp til forretningsplaner 
Det var i perioden 16 prosjekter som ”bare” fikk økonomisk støtte i form 
av en markedsundersøkelse og/eller forretningsplansgjennomgang med 
Hans Jakob Guldberg som ble engasjert til å jobbe med dette. Disse 
tildelingene er ikke med i undersøkelsen.  I ytterligere 5 tilfeller ble det 
etter at arbeidet til Guldberg var avsluttet, gitt et tilskudd til etableringen 
fra styret for nyskapingsprogrammet. Det er stor variasjon blant 
prosjektene en så på: de største prosjektene var et forarbeid til å få 



etablert en tørrdokk i Egersund havn, for øvrig et av de prosjektene alle 
både var og er enige om at er svært viktig for Egersund Havn, men som 
en ennå ikke har fått realisert. 
 

• Eksempler på øvrige prosjektplaner en så på var: merkepåler i lerk 
(et prosjekt som ble gjennomført i regi Eik Treskofabrikk i ettertid), 
videreutvikling på Sogndalstrand knyttet til Kulturhotellet, diverse 
underleverandører til industrien som har sjekket ut potensialet for 
nye produkter, nye produkter fra fiskeindustrien, golfbaner i 
Bjerkreim og/eller Sokndal og noen få servicebedrifter som har fått 
hjelp til å undersøke om det var marked for de tjenestene de tilbød. 

• Etablerere har i ettertid sagt at denne måten å få støtte på – noe 
økonomisk, men mest ved samtale og felles vurdering – har vært 
svært nyttig, og bidratt til at en var tryggere på den etableringen en 
startet opp med. 

 

4.2: Undersøkelse blant bedriftene som har mottatt tilskudd fra 
omstillingsprogrammet ”Nyskaping i Dalane” 
 
I denne undersøkelsen har det blitt sendt ut spørreskjema (vedlagt) til alle 
bedrifter og personer som mottok tilskudd i forbindelse med Nyskaping i 
Dalane. Totalt ble det sendt ut 34 skjema. Det ble purret en gang. Vi 
mottok totalt 19 svar. Dette gir en svarandel på 56 prosent. Bedriftene 
som svarte på undersøkelsen fordeler seg på følgende måte mellom de 
fire Dalanekommunene:  
 

Innvilgede søknader -  fordeling pr. kommune

Eigersund 13

Bjerkreim 2

Lund 1

Sokndal 2
Dalane 1

 
 



 
Et av prosjektene defineres som et regionalt prosjekt for Dalane. Dette 
omhandler oppstart av Reisemål Syd Vest BA. 
  
Tallene viser en dominans av prosjekter hjemmehørende i Eigersund 
kommune. Denne fordelingen er for øvrig noenlunde lik fordelingen i de 
siste års statistikker over henvendelser til Næringssjefens kontor.  
 
Av de 19 som har svart på skjemaet har 3 av dem oppgitt at de ikke har 
gjennomført prosjektet. De øvrige 16 har gjennomført prosjektet etter 
planen. De tre som ikke har gjennomført prosjektene har oppgitt ”… 
pengemangel” og ”… for dyrt for oss” som årsaker til at disse stoppet. 
 
Det ville ikke være naturlig å innlemme de tre ikke fullførte prosjektene i 
de neste analysene. I det følgende refereres det derfor utelukkende til de 
16 bedriftene som har fullført prosjektene sine. 
 
Som vi ser av det diagrammet har bedriftene i perioden fra de mottok til 
støtten og frem til i dag hatt en positiv omsetningsutvikling. Her er 
utviklingen tydelig positiv.  
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Det samme gjelder for vekst i antall ansatte. Totalt har det kommet til 25 
nye arbeidsplasser i samme periode. Totalt har de 16 bedriftene som 
gjennomførte prosjektet i dag 64 ansatte.  
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Det vil være vanskelig å trekke klare konklusjoner ut av utelukkende disse 
tallene. Det var derfor nødvendig å be om bedriftenes egne vurderinger på 
betydningen av den støtten de mottok. Det første de ble spurt om var om 
hvilken effekt de mente tilskuddet hadde hatt for gjennomføring av 
prosjektet. Her ble bare de bedriftene som hadde fullført prosjektet spurt. 
 
 

Hvilken effekt hadde tilskuddet for prosjektet?
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Som vi ser av svarene er det en gjennomgående positiv tilbakemelding på 
dette. De fleste bedriftene mener tilskuddet var av svært stor betydning 
for sin etablering eller sitt prosjekt.  
 



Som en kontroll spurte vi også om hvor viktig tilskuddet var for å komme i 
gang i det hele tatt. Også her ble bare de bedriftene som hadde fullført 
prosjektet spurt. 
Bare en av bedriftene svarte at de helt sikkert ville ha gått i gang uten 
tilskuddet. Ytterligere tre bedrifter sier de trolig ville gått gang uten 
tilskuddet.  
Et klart flertall svarer likevel at tilskuddet var av betydning i større eller 
mindre grad for at prosjektet ble realisert.  
 

Hadde tilskuddet betydning for oppstart?
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Konklusjonen på undersøkelsen vil være følgende:  
Dersom vi holder tallene som oppgis for omsetningsutvikling og antall 
ansatte opp mot bedriftenes egne vurderinger av støttens betydning, kan 
man med rimelig sikkerhet dokumentere en positiv effekt av tilskuddene 
fra Nyskaping i Dalane. Det vil være vanskeligere å tallfeste noe nøyaktig 
totaleffekt med denne undersøkelsen. Det vil kreve dypere analyser. Her 
har vi imidlertid fått en veldokumentert pekepinn på en positiv effekt. 
 
4.2: Virkemiddelapparatet for næringslivet 
Kommunene i Dalane gikk tidlig på 90-tallet sammen om en felles 
næringstjeneste. ”Næringssjefen i Dalane” har blitt et begrep, og har 
ansvar for både kontakten direkte med etablerere og eksisterende 
næringsliv, for å profilere regionen, for å være ombud for næringslivet i 
kontakten mot det offentlige – og for å bidra til at kommunene legger til 
rette for næringsutvikling. 
 
Næringssjefens kontor i Dalane har et stort nettverk, og deltar i en rekke, 
ulike næringsmessige sammenhenger. På neste side er det tatt med et 
forsøk på å vise hvor omfattende dette nettverket etter hvert har blitt. Det 
føres statistikk over kontaktene med næringslivet, og den viser at det 



siden 1997 har vært et betydlig antall bedrifter som har benyttet seg av 
kontorets tjenester. Statistikken er ikke fullgod for alle årene – bl.a er 
1997 et vanskelig år pga. skifte i staben, men med veldig forsiktige anslag 
for dette året, blir likevel tallene slik: fra og med 1997 til og med 2004 
har næringssjefens kontor hatt 1326 bedriftskontakter. Av disse har 565 
vært nyetablerere. 
 
Det er viktig å understreke at dette bare er antallet kontakter, det sier 
ikke noe om hvor lenge en har arbeidet med den enkelte kontakt. For 
noen kan det dreie seg om enkle spørsmål som har blitt besvart, for andre 
kan det dreie seg om mange ukers arbeid, søknadsskriving, deltakelse på 
møter osv. Tallene viser likevel en tendens og et omfang det er verdt å 
merke seg. 
 
Årstall   Totaltall bedrifter   Nyetablerere 
1997    100 (ca.)    50 (ca.) 
1998    144     79 
1999    128     60 
2000    128     65 
2001    206     71 
2002    193     60 
2003    197     91 
2004    230     89 
 
SUM    1326     565 
 
 
 
4.3: Utdanning av lokale prosjektledere 
Da omstillingsprogrammet i Dalane ble startet opp, var det ikke noe 
etablert konsulentmiljø i regionen. Styret og administrasjonen for 
programmet kunne derfor velge mellom to strategier: enten å engasjere 
de veletablerte konsulentmiljøene i Stavanger, eller å begynne arbeidet 
med å ”utdanne” prosjektledere med lokal tilknytning. I all hovedsak 
valgte styret sistnevnte strategi. 
 
Bakgrunnen for at en valgte denne måten i jobbe på var at en ønsket at 
den kompetansen som tilføres et område i løpet av et prosjektarbeid, 
skulle bli i regionen også etter at en var ferdig. Som kjent er det 
prosjektlederen som sitter igjen med mest erfaring og kompetanse etter 
at et prosjekt er ferdig – uansett hvor flink en har vært til å forankre 
prosjektet lokalt, og trekke mange aktører med. Det kan nok også ha 
vært et element i begrunnelsen for valg av strategi at det i Dalane er et 
sterkt ønske om å være ”uavhengig” av Stavangermiljøet, for øvrig en 
holdning det kan komme både godt og mindre godt ut av. Et siste 
moment som ble tillagt vekt, var at konsulenttimer er svært kostbare, og 
en fikk mer igjen for pengene ved å bruke lokale medarbeidere. 
 



Måten dette ble lagt opp på, var at styret og administrasjonen så litt 
utover de personene som tradisjonelt har jobbet med næringsutvikling – 
og hentet kompetanse derfra. Daværende leder for fiskerifaglig opplæring 
Tore Mong (i dag utviklingsmedarbeider i Uninor-systemet)  ble brukt som 
prosjektleder, det samme ble daværende daglig leder daglig leder for 
Egersund Sea Service Kjell Moen (Nå daglig leder ved asylmottaken på 
Moi). Etter hvert fikk Reisemål Syd Vest ansatt Jørgen Moa som daglig 
leder, og han ble et naturlig valg som prosjektleder på reiselivsrelaterte 
prosjekter. Vi brukte Solveig Ege Tengesdal – som nå er daglig leder av 
Dalane Næringshage – den gang leder av Egersund Sentrumsforening, 
Roar Barstad som i dag er rådgiver ved Dalane vg. skole fikk ansvar for 
prosjektet ”Kultur som næring”, Einar Rune Vinningland var prosjektleder 
for næringshageprosjektet – i en periode da han holdt på å bygge opp sitt 
eget konsulentselskap, et selskap han driver i Rytterviks lokaler i dag. 
 
Det ble holdt kurs i prosjektledelse for lokale medarbeidere, der også 
rådgivere ved Dalane vg.skole deltok sammen med daværende 
fiskerirettleder og personer i kommunene som jobbet med kultur og 
reiseliv. 
 
I tillegg til disse personene jobbet både Gaute Fardal og Inger Christensen 
ved næringssjefens kontor aktivt i ulike prosjekter, og en hadde et 
utstrakt samarbeid med BU-konsulent Ole Haneberg, næringskonsulent i 
Lund Steinar Andersen (til han gikk av med pensjon) og de ulike  daglige 
lederne for Start i Sokndal – etter hvert ble det Nils Jakobsen.  
 
 
 
4.4: Profilering av regionen 
Både i forbindelse med omstillings/nyskapingsarbeidet, og i alle 
næringspolitiske handlingsplaner i perioden etterpå, har det blitt påpekt at 
Dalane er en region som ikke er godt nok kjent. En har ønsket å bli mer 
tydelig – i første rekke i eget fylke, men også i naboregionen Lister, og 
også i hele landet. Fergeforbindelsen med Hanstholm i Danmark har 
bidratt til at en i en årrekke også har arbeidet med profilering av Dalane 
mot det som nå skal hete Thy-regionen på Jylland. 
 
I forbindelse med nyskapingsarbeidet hadde en en strategi som var 
flerdelt. Delvis ville en delta på ulike arrangementer der regionen fikk vist 
seg fram, delvis ble det utarbeidet profileringsmateriell som brosjyrer, en 
annonserte noe osv, og delvis hadde en en offensiv linje i forhold til 
omtale i lokal og regional presse. 
 
4.4.1: Deltakelse på arrangementer 
”Nyskaping i Dalane” deltok på en rekke arrangementer der Dalane ble 
profilert. Nyskapingsprogrammet som sådan ble profilert på 
arrangementer som Bjerkreimsmarken, etablerermesse på Kvadrat, 
Yrkesmessene i Stavanger  Forum og ved et eget arrangement kalt 



”Dalanedagen” under egersundsugå i 2002 og 2003. I tillegg til dette var 
det plakater og informasjon om programmet på Egersund Sea Service sine 
stander på fiskerimesser i Glasgow ved flere anledninger, på Nor-Fishing i 
Trondheim og på West Links deltakelse i Herning, Rotterdam, Oslo og i 
forbindelse med oljemessa ONS. 
 
4.4.2: Eget profileringsmateriell 
Profileringsmateriellet som ble utarbeidet var delvis på papir, delvis på 
internett. En presentasjonsbrosjyre spesielt rettet mot personer som vil 
starte sin egen bedrift ble distribuert bredt i regionen. Kommunene, 
bankene, regnskapsbyråene osv. spredte den, i tillegg til at den ble brukt 
aktivt hver gang en hadde ulike arrangementer. 
 
Etter hvert ble den en satsing på internett. Med dagens kompetanse og 
erfaring med bruk av internett, var de første sidene ganske lite fleksible, 
og innholdet var kanskje ikke av det mest spenstige. Den gang føltes det 
ikke sånn – vi var tidlig ute, det lå både bilder, adresser og referanser ute, 
og vi tok i bruk en ny teknologi som vi syntes var spennende – og litt 
skummel. Etter hvert ble det satt i gang et eget arbeid rettet mot ungdom 
som hadde flyttet fra regionen, (mer omtalt seinere i rapporten), og det 
arbeidet hadde en viktig tilleggseffekt i at vi fikk opplæring i å tenke 
internett – hvordan saker skulle presenteres, design, interaktivitet osv. 
 
I 2002 startet samarbeidet i prosjektet RYDAL – der fylkeskommunen, 
Ryfylke IKS og Dalanerådet gikk sammen. I den forbindelse – og som en 
forlengelse av det arbeidet som var gjort før – ble internettsatsingen 
konsentrert til nettstedet www.dalane.no – et hjemmeside som nå 
fungerer som en svært viktig informasjonskanal for alt som skjer på 
regionsnivå i Dalane. 
 
4.4.3: Omtale i avisene 
Nyskapingsprogrammet hadde en aktiv holdning til lokal og regional 
presse. Målsetningen var å få positiv omtale både av programmet i seg 
selv, og av de prosjektene som ble satt i gang som en følge av 
programmet. Dalane Tidende og Agder rapporterte jevnlig fra arbeidet, og 
også Stavanger Aftenblad hadde hyppige små og store reportasjer. I 
forbindelse med den årlige, store konkurransen om det som ble kalt ”et 
stort bedriftsstipend”, ble det kalt inn til presekonferanser, og det ble 
dekket både av TV-Vest og NRK. 
 
En hadde en målsetning om å få 100 presseoppslag i løpet av 
programperioden, og det målet ble nådd. 
 
4.4: Kompetansesatsingen i regionen 
Nyskapingsprogrammet deltok i en rekke kompetanseprosjekter gjennom 
hele programperioden. Disse er behørig omtalt i tidligere rapporter, og vil 
bare kort nevnt her: 

http://www.dalane.no/


• Modulbasert etterutdanning for reiselivsaktører – ledet fram til 
studpekompetanse slik at deltakerne kunne søke hotellhøyskolen. 
Samarbeid med Reisemål Syd Vest, og en tillemping av den s.k. 
ryfylkemodellen. 

• Desentralisert høyskoleutdanning lagt til Solgården på Slettebø i 
Egersund. I disse lokalene – som ble satt i stand bl.a for 
videokonferanseundervisning, ble først sykepleierutdanningen lagt, 
deretter utdanning av lærere. Dette arbeidet er videreført i perioden 
etter nyskapingsprogrammet. 

• Et kull med etablererskole ble gjennomført med egne forelesere i 
regionen. Målsetningen i programmet var å få dette tilbudet på 
plass med to årlige kull. Det klarte vi ikke mens programmet gikk, 
men de erfaringene en gjorde seg den gang har vært svært viktige 
for det samarbeidet en fikk etablert i 2004, der næringssjefens 
kontor sammen med Rogaland Kurs og Kompetansesenter og Aetat 
startet opp Etablererskole i Dalane. Ett kull høsten 2004 og et nytt 
kull 2005 – en mener nok nå at det er fornuftigst å holde seg på et 
slikt nivå. 

• I Bjerkreim satte en i gang etterutdanningsopplegget ”Vi lærer i 
lag”, der næringsforeningen og kommunen sammen var 
inititativtakere. Nyskapingsprogrammet bidro avgjørende i 
finansieringen av dette tilbudet. 

• Det samme kan en si om et tilsvarende opplegg i Sokndal og Lund, 
der hovedtyngden av arbeidet ble gjort i kommunene det gjaldt, 
mens nyskapingsprogrammet bidro med økonomiske midler. 

• I 2002 ble det tatt initiativ til et 2-vekttallskurs for offentlige ansatte 
i hele regionen med navnet ”Fokus på service”. Dette kurset ble 
finansiert med egne søknader – bl.a til fylkeskommunen, men mye 
av arbeidet med å administrere dette ble gjort gjennom 
nyskapingsprogrammet. 

• Kurs i prosjektledelse – den s.k PLP-modellen, for styret i 
nyskapingsprogrammet to ganger, for administrasjonen ytterligere 
en gang (videregående kurs), og for lokale prosjektmedarbeidere en 
gang. Representanter for ”Nyskaping i Dalane” deltok også på kurs i 
regi ”Start i Sokndal”. 

• Nyskapingsprogrammet bidro med midler (kr. 100 000,-) til en 
utvidet satsing på lærlinger på Kværner i en periode da bedriften 
hadde omfattende permitteringer, og sto i fare for å måtte avvise 
lærlinger. 

 
Kompetansesatsingen gjennom ”Nyskaping i Dalane” har blitt videreført i 
et prosjekt der det bl.a var en målsetning å etablere Dalane Næringshage 
som et sentralt kompetansemiljø i regionen. Det er nylig avsluttet en 
runde der en gjorde undersøkelser av behov og ønsker for 
etterutdanningstilbud ute i bedriftene, og der både Rogalandsforskning og 
Universitetet i Stavanger var med. Dette prosjektet har resultert i et 
ønske om å etablere et regionalt universitetsfond i Dalane, for å ha noe å 



bygge på ved en ytterligere utvidelse av tilbudet her. Den saken er nå til 
behandling i kommunene. 
 
4.6: Høyhastighetsnett i Dalane 
Nyskapingsprogrammet bidro til et forprosjekt for satsingen på utbygging 
av høyhastighetsnett i Dalane. Et prosjekt som ble gjennomført i perioden 
ettertid og som ble en sentral investering i infrastruktur i Dalane. Denne 
investeringen vil det bli hentet ut gevinster av i mange år framover. Dette 
prosjektet er det laget en egen sluttrapport for, og den omtales derfor 
ikke ytterligere her. 
 
4.7: Dalane Næringshage 
Dalane Næringshage er et av de viktigste prosjektene 
nyskapingsprogrammet jobbet med. Det var av avgjørende betydning for 
denne delen av programmet at en fikk utvidet programperioden til å 
gjelde 2002 og 2003. Næringshagesatsingen omtales derfor i hovedsak i 
siste del av denne rapporten. Her skal det bare understrekes at denne 
etableringen tok mye tid før det ”løsnet”, at det ble prioritert å forankre 
næringshagen bredt både i kommunene og i eksisterende næringsliv, og 
at en måtte gå flere runder før en fant en lokalisering av ”hagen” som 
dekket alle behov. Det ble derfor to runder med forprosjekt – skifte av 
prosjektleder var en del av den prosessen, og ekstra kostnader i den 
forbindelse.  
 
I ettertid ser en at det var helt nødvendig å la denne prosessen ta den 
tiden det tok, gamle kjepphester trengte tid før de sto i ro på stallen, og 
med en tøff kommuneøkonomi – særlig i Eigersund – krevdes det stor 
kreativitet for å få på plass økonomi til aksjekapitalen. Resultatet en kom 
til var å avvikle det s.k. ”Dalanefondet” og oppfordre deltakerne i dette 
(opprettet tidlig på 90-tallet) til å overføre pengene til utviklingsselskapet 
for næringshagen. Med veldig få unntak gjorde alle dette, og en viktig 
forutsetning for finansiering av næringshagen var på plass. 
 
4.8: Reisemål Syd Vest 
Reisemål Syd Vest er nå destinasjonsselskapet for Dalane – med en lang 
og smertefull oppstartshistorie. Nyskapingsprogrammet var direkte 
involvert både i stiftelsen av selskapet og oppstart av en desentralisert 
utdanning av reiselivsaktører i Dalane. Flere viktige prosjekter forankret i 
reiselivsplanen som ble utarbeidet i 1998, ble gjennomført med Reisemål 
Syd Vest i prosjektledelse. Dette var prosjekter både for utvikling av 
nettsider, produktutvikling og utadrettet profilering. 
 
4.9: Dalane Næringsforening 
Dalane Næringsforening ble stiftet i 2004, etter en lang periode med 
interimstyrer og arbeid med formålsparagraf, vedtekter og finansierings-
plattform. Nyskapingsprogrammet bidro med midler til dette arbeidet, og 
næringssjefen deltok i de styringsgruppene som jobbet med saken. I den 
første handlingsplanen for nyskapingsarbeidet ble det gjort en grundig 



analyse av hva som var dalaneregionens største utfordringer. En av de 
momentene en pekte på da – og har gjentatt i Strategisk Næringsplan 
vedtatt i 2003 – er at næringslivet  regionen var i liten grad organisert, og 
var lite synlig i samfunnsdebatt og –deltakelse. Med stiftelsen av en 
regional næringsforening er det lagt et godt grunnlag for at denne 
situasjonen kan forandres. 
 
4.10: Ungdomsbedrifter – Dalane vg.skole 
Nyskapingsprogrammets styre var en av de første forsamlingene i Dalane 
som ble informert om Dalanevg.skoles ønsker om å satse på 
ungdombedrifter. Rådgiverne Nina Grure og Jan Egil Bjørndal deltok på et 
styremøte så tidlig som i 1999, og forlot møtet med mye positiv respons, 
og en bevilgning på 20 000 kroner. I alle år etter dette har en både fra 
nyskapingsstyret og fra næringssjefens kontor deltatt aktivt i arbeidet 
med disse ungdomsbedriftene: ved å bidra til reiser til konkurranser i inn- 
og utland, ved å være bedriftsrådgivere og ved å stille som dommere på 
fylkesnivå. 
 
 
5. De to ekstra årene (og litt inn i det tredje) 
I det opprinnelige vedtaket i KRD om å gi Dalane omstillingsstatus, var 
det lagt inn en forutsetning om at programmet skulle vare i fire år. På 
vedtakstidspunktet var det den tidsrammen alle slik program hadde. På 
slutten av 90-tallet ble det gjennomført evalueringer av 
omstillingsarbeidet rundt om i landet, en kom til at det i veldig mange 
tilfeller var for kort tid med fire års varighet. Det ble også konkludert med 
at arbeidet med handlingsplaner hvert år tok for mye tid. En gikk derfor 
over til seks års varighet på programmene, og med toårige 
handlingsplaner som skulle godkjennes av fylkeskommune og SND 
sentralt. 
 
5.1: Ny politisk kurs 
For Sokndal og Dalane førte denne omleggingen til at en kom litt mellom 
barken og veden. Etter diskusjoner i styret for nyskapingsprogrammet ble 
en enig om å søke om en forlengelse – bl.a fordi de to store og viktige 
prosjektene ”næringshage” og ”høyhastighetsnett” ikke var klare for 
realisering, og trengte mer bearbeidelse. Søknad om forlengelse ble 
sendt, og fikk støtte av Rogaland Fylkeskommune. Muntlig var det også 
svært positive signaler fra departementet. Denne søknaden ble sendt på 
forsommeren 2001 – og høsten 2001 var det som kjent stortingsvalg. 
Regjeringen Stoltenberg gikk av, og ”Bondevik II” tiltrådte.  
 
For søknaden fra ”Nyskaping i Dalane” betydde dette at den ble lagt i bero 
i departementet hele høsten 2001. Den nye kommunalministeren ville ha 
en full gjennomgang av hele ordningen med omstillingskommuner, og 
formålet med det var nok å redusere ordningen samlet sett. 
Dalaneregionen purret noen ganger, og til slutt kom avslaget på søknaden 



om forlengelse. Dette førte selvsagt til heftig skrive- og møtevirksomhet. I 
anken fra nyskapingsstyret ble det lagt vekt på at omstillingsstautusen til 
Dalane ikke hadde kommet som et resultat av en søknad fra regionen, 
men som et ønske fra departementet om å få inn en regional dimensjon i 
arbeidet som også skulle skje i Sokndal. Nyskapingsstyret skrev: 
 
”Nyskaping i Dalane” og Dalanerådet er overrasket over at KRD valgte å 
avslå søknaden, og ikke minst begrunnelsen for avslag. Overraskelsen er 
kanskje ekstra stor fordi vi hele tiden har fått positive reaksjoner tilbake – 
både på arbeidet som er gjort så langt – og på innretningen av et 
videreført program. 
 
NYS-styrets politiske og administrative ledelse fikk et møte med den nye 
statssekretæren Morten Meyer, og sammen med stortingsrepresentantene 
fra Dalane Siri Meling og Olav Gjedrem, klarte en å snu stemningen. Det 
kom et nytt brev, og en fikk støtte til å fullføre arbeidet med programmet 
– denne gang organisert i to hovedprosjekter.  
 
5.2: To prosjekter 
Prosjekt 1 hadde overskriften ”Videreføre satsingen på nyskaping og 
nyetablerere – ta utgangspunkt i den regionale næringshagen”, mens 
prosjekt nummer 2 var å ”Sikre regionen kvalifisert arbeidskraft”. Denne 
delen av rapporten vil ta utgangspunkt i prosjektbeskrivelsene for disse to 
prosjektene, og vil for en stor del bygge på årsmeldingene for Dalanerådet 
og næringssjefens kontor for 2002 , 2003 og 2004 
 
 
6. ”Videreføre satsingen på nyskaping og nyetablerere – 
ta utgangspunkt i den regionale næringshagen” 
Dette prosjektet ble en videreføring og avrunding av 
nyskapingsprogrammets bedriftsrettede del. Konkret betydde det at det 
ikke ble gitt nye tilskudd til bedriftsrettede prosjekter, men at en 
konsentrerte seg om å følge opp etablerere og bedrifter som allerede 
hadde fått tilskudd, der disse trengte hjelp til å realisere sine planer. Den 
viktigste delen av prosjektet var å få Dalane Næringshage etablert, med 
alt det arbeidet det medførte, ikke bare for prosjektleder og 
prosjektansvarlig, men for staben på næringssjefens kontor, hele styre og 
administrativ ledelse i kommunene. Det var særlig arbeidet med å få på 
plass tilstrekkelig aksjekapital som tok tid, og her deltok mange i de ulike 
nettverk den enkelte opererte i. 
 
Dette prosjektet skulle jobbe etter tre strategier med tilhørende 
målformuleringer, og rapporteringen er knyttet til disse. 
 

• Nettverksbygging og knoppskyting 
• Kompetanseheving 
• Markedsføring 



6.1: Nettverksbygging og knoppskyting 
Denne første strategien for dette prosjektet er delt inn i seks konkrete 
arbeidsfelt. Disse listes opp her – og kommenteres kort hver for seg. 
 

1. Etablere et nyskapingssenter i næringshagen – som nyetablerere i 
hele regionen kan knytte seg til. 

 
Vurdering: Arbeidet med Dalane Næringshage hadde hovedprioritet 
både i 2002 og 2003. Dalanerådets årsmelding for 2002 er kort og 
konsis når det gjelder hva som ble gjort: ”Næringshageprosjektet var 
det største i år, og i løpet av 2002 ble forprosjektet avsluttet, selskapet 
stiftet og daglig leder ansatt. Næringssjefen sitter i næringshagens 
styre.” 
 
Det som kanskje ikke kommer fram av disse korte setningene er 
omfanget av arbeidet før en kunne stifte selskapet. Det ble lagt mye 
arbeid i å lage en forretningsbeskrivelse og en presentasjon av ideen 
”næringshage”. En betydelig mengde bedrifter ble besøkt, det samme 
ble kommunene og de største fagforeningene. En hadde utstrakt 
møtevirksomhet med SIVA, og reiste på besøk til næringshager andre 
steder i landet. Det var spesielle samtaler med miljøet i Sokndal om 
primært ønsket å etablere en egen næringshage der. SIVA var i den 
forbindelse veldig klare på at for å få lov til å bruke betegnelsen 
”næringshage” var det en rekke kriterier som skulle oppfylles – bl.a 
ønsket en å prioritere etableringer i det som ble betegnet som 
”regionsentre”. Sokndal tilfredsstilte med andre ord ikke disse 
kriteriene, og valgte etter hvert å bidra aktivt for at det skulle bli 
etablert et selskap i regionen, med en stor grad av samarbeid med 
Sokndal. Denne ordningen har for øvrig fungert veldig bra. 
 
Nyskapingssenter som en del av næringshagen har hele tiden vært en 
viktig del av konseptet. Det er en av grunnene til at 
veiledningsapparatet i regionen (næringssjefens kontor) valgte å 
signalisere tidlig at en ville være en del av næringshagen. Det ble også 
prosjektert og planlagt løsninger med inkubatorerkontorer og 
gjeste/pendlerkontorer. Dette ble for øvrig realisert da næringshagen 
flyttet inn i egne lokaler, og det er ordninger som er godt fungerende i 
dag. 
 
2. Nyskapingskonferanse 

 
Vurdering: Dalane fikk høsten 2002 tildelt årskonferansen til Norsk 
Forum for Næringsutvikling i 2003, etter et grundig forarbeid. 
Konferansen fokuserte på industriens betingelser, og hadde Jens 
Stoltenberg som hovedinnleder og trekkplaster. Det ble den største 
konferansen i NFNs historie – og rekorden  er pr. 31.12.05 fortsatt ikke 
slått. Konferansen ble en prøvestein på om det var mulig å arrangere 
næringskonferanser av høy standard i regionen – både mht. innledere, 



forberedelser, innkvartering, logistikk – alle praktiske detaljer. Siden 
erfaringene var så gode, bestemte Dalanerådet seg for å etablere 
Dalanekonferansen som en årlig næringskonferanse. 
Samarbeidspartnere er Dalane Næringshage, Dalane Næringsforening 
(i 2004 ved interimstyret) og Dalane vg.skole. Konferansen ble 
arrangert både i 2004 og 2005, og har befestet seg som et viktig 
treffsted for næringslivet i regionen, og et utstillingsvindu for nye 
prosjekter. 
 
3. Møteserie  - i samarbeid med bankene, BU, kommunene, 

næringsforeningene, enkeltbedrifter osv. – om viktige spørsmål 
mht. nyskaping – hovedformål å være holdningsskapende.. 

 
Vurdering: denne delen av prosjektet ble det satt fart på først da 
Dalane Næringshage var på plass  i eget bygg. Siden det har det vært 
arrangert ulike temamøter, større og mindre kurs månedlig. 
Arrangørene kan skifte, med SR-Banks møteserie ARENA-Dalane som 
en av de store, og enmannsbedrifter som f.eks nystartede 
”Pensjonsmegleren” som bruker en utvidet lunsjpause til et 
presentasjonsmøte i den andre enden av skalaen. 

 
4. Gi nyetablerere tilbud om billig husleie, tilknytning til datatjenester, 

sentralbord, hustrykkeri, kantine osv. i næringshagen i en 
oppstartsfase. 

 
Vurdering: dette er kommentert under denne strategiens første punkt. 
Det ble brukt mye tid på å arbeide fram løsninger på hvordan en skulle 
ta imot nyetablerere i næringshagen. Nå er Dalane Næringshage 
godkjent som inkubator, og en har i tillegg lagt til rette for utlån av 
kontorer på time – dags- og ukebasis. 
 
5. Skape møteplasser for næringslivets ulike aktører for at politikere og 

næringsliv skal møtes, med media, med skoleverk, etablererforum 
osv. 

 
Vurdering: aktivitetene under flere av delmålene går litt over i 
hverandre. Det er i perioden 2002 – d.d skapt en rekke møteplasser for 
næringslivet i Dalane. Møtene og seminarene i næringshagen er nevn, 
det samme er Dalanekonferansen. En har også hatt en rekke 
samarbeidsarrangementer med Innovasjon Norge og BU-systemet, der 
aktuelle temaer som f.eks SkatteFUNN-ordningen er tatt opp.  

 
6. Styrking av næringsforeningene – hvordan gjøre dem mer aktive og 

profesjonelle i forbindelse med kommunale planer, 
reguleringsplaner, sentrale rammebetingelser i endring osv. 

 
Vurdering: hovedvekten av arbeidet med dette punktet har vært å få 
på plass en regional  næringsforening i Dalane. De eksisterende 



næringsforeningene har i varierende grad klart å være talerør som 
store deler av næringslivet forholder seg til. Noen har vært rene 
handelsstandsforeninger med hovedfokus på åpningstider, julegater 
osv., mens andre har slitt veldig med å holde en høy aktivitet pga. 
dårlig økonomi og travle medlemmer. Med etableringen av Dalane 
Næringshage har en fått et miljø av noe større tyngde, det er økonomi 
til å ha en daglig ledelse med kompetanse, og en blir lyttet til i mye 
større grad enn før. 
 
Nyskapingsprogrammet brukte både tid og penger på å få på plass 
formålsparagraf, vedtekter og finansieringsmodell. Det ble holdt 
informasjonsmøter, laget presentasjoner osv. Næringshagens daglige 
leder ble brukt som prosjektleder, og har fortsatt som sekretær for 
foreningen. Dalane Næringsforening har næringsforeneningene i Lund 
og Bjerkreim kollektivt innmeldt, i tillegg til at en rekke enkeltbedrifter 
er med. Næringsforeningen i Egersund la seg selv ned, og markerte 
med det at en ville satse på den regionale foreningen. Ved stiftelsen 
valgte næringsforeningen i Sokndal å stå utenfor, antagelig er dette 
noe som kan komme til å endre seg i inneværende år. 
 
Dalane Næringsforening har faste halvårlige møter med Dalanerådet, 
de deltar når rådet møter rogalandsbenken og er medarrangør av 
Dalanekonferansen. 

 
 
6.2: Kompetanseheving 
Under denne strategien er det bare satt opp to målformuleringer. Det er i 
tillegg til å vurdere disse, tatt med noen linjer om øvrig arbeid med 
kompetanseheving i perioden. 
 

1. Videreutvikle og sette ut i livet prosjektet ”Næringsliv veileder 
næringsliv” – lage en fadderordning for nye bedrifter 

 
Vurdering: dette prosjektet har vi ikke fått til. Det ble tidlig i 
programperioden lagt ned et stort arbeid i å kartlegge bedriftsledere og 
andre i eksisterende næringsliv som ville være faddere. Ordningen ble 
også gjort kjent og beskrevet i en rekke sammenhenger, men uten å få 
særlig stor respons hos dem den var ment for. Etter hvert gikk mye av 
intensiteten i arbeidet bort, og en klarte ikke å starte opp på nytt. 
Tankene som ligger til grunn for dette prosjektet er imidlertid fortsatt 
fornuftige, og de har blitt relansert det siste året – delvis som en 
variant av fylkesplanens beskrivelse av ”kompetansemegling”, men 
også som et aktuelt område for nettstedet www.dalane.no. Staben ved 
næringssjefens kontor er styrket med spesialkompetanse på data, 
webdesign og internett, og det kan være årsaken til at dette prosjektet 
kan komme til å lykkes denne gang. 

 
 

http://www.dalane.no/


2. Videreføre arbeidet med etablererskolen for Dalane – se på behovet 
for kompetanseheving innenfor innovasjon og nyskaping for 
eksisterende bedrifter 

 
Vurdering: Etablererskolearbeidet trengte en evaluering etter et 
vellykket kull utelukkende med egne krefter i 2001. Skolen er nå i gang 
med årlige opptak i et fruktbart samarbeid med Rogaland Kurs og 
Kompetansesenter og Aetat. Så langt ser det ut til at en runde pr. år 
passer bra, på den annen side kan det også gjøre at en del etablerere 
setter i gang med sine planer uten å ha tid til å vente på å få gå på 
kurs. 

 
 
6.3: Markedsføring 
 
Til denne strategien var målformuleringene ganske generelle – bortsett fra 
at en ønsket å se på om det skulle etableres stipender til bedrifter som 
var villige til å frigi ideer og/eller ansatte til utviklingsprosjekter. Dette var 
en plan en valgte å gå bort fra etter å ha vurdert den. Dalane er ikke en 
region med tilgang på mye distrikts- eller andre virkemidler, og å etablere 
en kostbar ordning basert på næringslivets sponsing og kommunenes 
driftsbudsjetter ble vurdert som for usikker. Innovasjons Norges 
SkatteFUNN-ordning kom også som et godt virkemiddel for å fremme 
utviklingsarbeid i eksisterende bedrifter i denne perioden. 
 
Av andre markedsføringsaktiviteter i 2002 det er naturlig å ta med her, 
nevnes arbeidet som ble startet opp med nettstedet www.dalane.no, 
regionens første store satsing på å vise seg fram på Gladmatfestivalen 
som resulterte i prisen for beste stand, en rekke arrangementer knyttet til 
det andre hovedprosjektet knyttet til å skaffe regionen kvalifisert 
arbeidskraft, seminaret ”Hele folket i arbeid – også i Dalane” og god 
pressedekning i forbindelse med besøk av rogalandsbenken, der bedrifter i 
Sokndal og Eigersund sto i sentrum. 
 
I 2003 ble det markert at det første kullet med studenter på den 
desentraliserte sykepleierutdanningen var ferdig uteksaminert. En deltok 
også i 2003 aktivt på Gladmat og profilerte regionen som felles ståsted 
under Kulturfestivalen Dalane på høsten. Dalanerådet hadde et møte med 
Stavanger Aftenblads redaktør Tom Hetland der en diskuterte utfordringer 
knyttet til hvordan Dalane framstilles i den regionale presse. 
 
 
7… sikre regionen kvalifisert arbeidskraft 
 
Som en avgjørende forutsetning for alt arbeidet i Dalane med rekruttering 
av kompetent arbeidskraft har prosjektet ”Høyhastighetsnett i Dalane” 
stått. Dette prosjektet har vært avgjørende for å kunne skape arenaer for 

http://www.dalane.no/


desentralisert undervisning lagt til Dalane, det er med på å gjøre regionen 
attraktiv for næringslivet, og bidratt til at Dalane vg.skole har kunnet 
gjennomføre sin omfattende satsing på IKT-kunnskap på videregående 
skoles nivå. Det er derfor grunn til å ta inn formuleringene i Dalanerådets 
årsmelding for 2003 om dette prosjektet: 
 

Høyhastighetsnett i Dalane 
”Prosjektet ”Høyhastighetsnett i Dalane” ble igangsatt av Dalanerådet i 
2001. Prosjektet har en økonomisk ramme på totalt 7,4 mill. kr. hvorav 
om lag halvdelen brukes til fysisk utbygging av fibernettet. 
Høyhastighetsnettprosjektet har i løpet av perioden kjørt flere 
aktiviteter. De tyngste har vært relatert til utbygging av infrastrukturen 
(selve høyhastighetsnettet).  

 
Bredbåndsprosjektet i Dalane har knyttet rådhusene i de 4 
deltakerkommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal sammen i 
ett fibernettverk. Dette innebærer at de 4 kommunene og bedrifter i 
området nyter godt av et bredbåndstilbud for datakommunikasjon som 
fullt ut er på høyde, både ytelsesmessig og prismessig, med hva som 
tilbys til kommuner og bedrifter i sentrale strøk i Norge. De 4 
kommunene i Dalane har fått tilnærmet ubegrenset kapasitet (1 
Gigabit/s) mellom rådhusene. Fra rådhusene er det etablert en rekke 
nedtakspunkter med høy kapasitet (100 Megabit/s) hvor bedrifter og 
kommunale bygg knytter seg til. Det er totalt sett lagt 116 km 
fiberkabel i forbindelse med prosjektet. Bredbåndsnettet gir økte 
muligheter for kommunikasjon (data, video og tale) mellom de 4 
samarbeidende kommunene, samtidig som de 4 kommunene vil få en 
felles internett-løsning. Det nye høyhastighetsnettet har direkte 
knytning mot Høgskolen i Stavanger og Høyhastighetsnettet i Ryfylke. 

 
Prosjektet skulle etter planen vært avsluttet innen 31.12.2003. 
Framdriften i prosjektet har imidlertid ikke vært som planlagt. Dette 
medførte at det var behov for å utvide prosjektperioden til ut 
31.08.2004. Den avvikende fremdriften i prosjektet skyldtes 
hovedsakelig sein igangsetting på grunn av endelig kommunal 
behandling av prosjektet i fire kommuner og lengre innkjøpsprosess 
enn antatt av selve høyhastighetsnettet.” 

 
7.1: Strategier i prosjektet - kompetanseheving 
Styret for nyskapingsprogrammet valgte strategiene ”kompetanseheving” 
og ”markedsføring” for dette delprosjektet. Disse er igjen delt inn i mer 
konkrete målformuleringer. 
 
For strategien ”kompetanse” er det følgende formuleringer: 

1. Videreføre arbeidet med et regionalt kompetansesenter – 
fortrinnsvis etablert i næringshagen. 

 



Vurdering: dette ble et svært sentralt element i etableringen av Dalane 
Næringshage. Ved utgangen av 2003 ble arbeidet vurdert slik:” I 
forbindelse med planleggingen av Dalane Næringshage sto 
kompetanseaspektet sentralt også i 2003. Næringshagen vil inneholde 
lokaler og teknologi til å arrangere kurs og kompetansegivende 
utdanning innen et bredt spekter av fag. Høsten 2003 holdt 
næringshagen og næringssjefens et felles dagsseminar der det ble 
diskutert hvilke muligheter dalaneregionen har til å få etablert både 
forskningsaktiviteter og arbeidsplasser som følge av at Mattilsynet og 
Fiskeridirektoratet plasserer lokalkontorer i Egersund. Seminaret hadde 
god oppslutning, og vil bli fulgt opp med prosjektet ”Foredlingspark” i 
2004.” (Dalanerådets årsmelding for 2003) 
 
 
2. Kartlegge behov for etterutdanning og kompetanseheving 
 
Vurdering: Dette arbeidet kom i gang i løpet av 2003, men ikke 
ferdigstilt. Det kompetanseprosjektet en fikk RUP-midler til i 2004 har 
tatt dette arbeidet videre, og konkludert i forhold til hvilke 
utdanningstilbud en ønsker å arbeide for å få lagt til Dalane 
 
 
3. Ta initiativ til å utvide tilbudet om desentralisert utdanning via 

elektroniske klasserom 
 
Vurdering: også dette har blitt innarbeidet i Dalane Næringshage. 
Lokalene næringshagen har flyttet inn i er satt i stand til å ta imot 
videoundervisning i flere rom, og en er inne på Universitetets nett.En 
har også gjort de fire kommunene i Dalane i stand til å ta ned 
undervisning pr. videokonferanse. Kostnadene til de fysiske 
investeringene og planleggingen av dette er dekket av prosjektet 
”Høyhastighetsnett i Dalane”. Nyskapingsprogrammet var inne i en 
forberedende fase i 2002. Viktig å huske at målformuleringene i denne 
prosjektplanen er skrevet våren 2001, da HiD-prosjektet ikke var en 
realitet ennå. 

 
4. Delta i arbeidet med ungdomsbedrifter og NHOs 

partnerskapsordning. 
 
Vurdering: nyskapingsprogrammet kom aldri skikkelig i gang med 
NHOs partnerskapsordning utover at en deltok i en del 
informasjonsmøter der bedrifter i Dalane fikk høre om dette. Både i 
Lund og i Sokndal er det inngått avtaler mellom hjørnesteinsbedrift og 
grunnskole. Samfundets Skole i Egersund er også en aktiv skole når 
det gjelder kontakt med næringsliv – kanskje særlig på områder som 
grenser til marinbiologi. 
 



Når det gjelder arbeidet med ungdomsbedrifter er dette beskrevet 
tidligere i rapporten. I perioden 2002-2003 ble det arrangert et felles 
seminar med Dalane vg. skole som tok opp emner knyttet til samarbeid 
skole-næringsliv. Det var også i denne perioden en knyttet sterkere 
kontakter mot den videregående skolen, der møter ble lagt til skolens 
lokaler, rektor og lærere deltok i samling for strategisk næringsplan 
osv. Det er laget en egen rapport om utarbeidelsen av SNP for Dalane 
som skjedde i 2003, den beskriver hvordan elevene ved skolen deltok 
aktivt i arbeidet, og satte sitt preg på det endelige produkt. Grunnlaget 
for dette samarbeidet ble lagt i perioden 02-03. 

 
 
7.2: Strategier i prosjektet – markedsføring 
 
For strategien ”markedsføring” er det følgende formuleringer: 

1. Vurdere å utvikle en dalaneprofil 
 

Vurdering: i forbindelse med NFN-konferansen 2003 ble det gjort et 
arbeid for å utarbeide en profil som gikk igjen i en rekke 
sammenhenger. Utgangspunktet er dalanelogoen med de fire steinene 
lagt i en varde. Denne er brukt i ulike sammenhenger på brosjyrer, 
visittkort, konvolutter osv. en valgte også å bruke en varm, gul farge 
som gjennomgangsfarge både på internett og i trykt materiale. Dette 
arbeidet er seinere videreført i matprosjektet ”Rett fra Dalane” 
 
2. Målrettet markedsføring av regionen mot utvalgte grupper 
 
Vurdering: det har særlig vært studenter og skoleelever en har rettet 
informasjonen mot. Det ble også både i 2002 og 2003 arrangert en 
egen ”dalanedag” i forbindelse med ”egersundsugå” for å markedsføre 
næringslivet og de offentlige tjenester i egen region. Det ble også satt i 
gang et eget prosjekt for å få fart på hyttebyggingen i Dalane. Dette 
prosjektet ble ledet av Reisemål Syd Vest i samarbeid med 
eiendomsmeglere og grunneiere i regionen. Samordning av 
markedsføring av ledige hyttetomter var en sentral del av dette 
delprosjektet.  
 
Det er i denne sammenheng også grunn til å ta med at Dalanerådet 
over sine ordinære budsjetter bevilget midler til å få Dalane inn i 
kultur- og aktivitetskalenderen Tellus, som betyr at reisemål og 
aktiviteter i vår region blir profilert over hele landet via nettet.  

 
3. Videreføre arbeidet med prosjektet ”kontakt mellom utestuderende 

og bedrifter og kommuner i Dalane” 
 
Vurdering: Prosjektet BLEST.info ble videreført i 2002 og deler av 
2003. Innholdet på nettstedet viser seg vanskelig å holde oppdatert og 
levende fordi det er få bedrifter som benytter seg av anledningen til å 



melde inn nyheter, ledige engasjementer, ønsker og behov. Linkene til 
aetat, kommunene og Reisemål Syd Vest sine sider gir ikke et fullgodt 
tilbud til dem som er inne på sidene. I løpet av 2004 ble hele 
BLEST.info-systemet  overført til dalanesidene under www.irogaland.no 
– og markedsføringen ble dermed bedre.  Det er fortsatt en utfordring 
å følge opp rutinenebåde for oppdatering av sidene og  for oppdatering 
av databasene over studenter som får nyhetsbrev tilsendt. 
 
Dalanes deltakelse på yrkesmessene i Stavanger Forum i 2002 og 2003 
var også et ledd i arbeidet for å få skoleelver i og utenfor Dalane til å 
velge utdanning som matcher bedriftenes behov. 
Den årlige yrkesmessen i Stavanger arrangert i januar/februar. 
Oppslutningen blant bedriftene i regionen var såpass stor at 
næringssjefens kontor påtok seg å koordinere deltakelsen disse to 
årene. Det var særlig de store bedriftene Kværner, Titania og Dalane 
Energi som stilte – både med folk på standen og med 
informasjonsmateriell. I 2003 hadde en også med en profilering av 
tilbudet ved Dalane vg.skole. 

 
4. Samkjøre annonsering av ledige jobber og 

 
5. Lage databank over ledige jobber/kommende ledige jobber for å 

sikre at studenter velger utdanning det vil bli behov på på litt sikt. 
 

Vurdering: Disse to siste prosjektene har en kommet for kort med. Det 
er laget prosjektskisser, uten at disse er satt ut i livet. En utfordring i 
dette arbeidet er at mange bedrifter ikke annonserer ledige jobber, 
men jobber i det stille med å rekruttere arbeidstakere. I 2002 og 2003 
var heller ikke bruk av internett og epost så godt utbredt i Dalane at en 
kunne basere en ordning på det. Med den stadig stigende kompetanse 
på IKT-området, vil en kunne se på dette på nytt nå. 

 
 
8. Oppsummering av 2002 og 2003 
Arbeidet i nyskapingsprogrammet i perioden 2002 – 2003 bar preg av at 
det tok tid før det ble klart om en fikk bevilgninger til programmet eller 
ikke. Dette gjaldt det første halve året av perioden. Da runden rundt det 
økonomiske var på plass, kom arbeidet veldig godt i gang. Dette viser bl.a 
tallene for antallet nyetablerere som henvendte seg til næringssjefens 
kontor som får et kraftig hopp fra 2002 til 2003. I 2004 går 
dalaneregionen fra 38 til 6 plass på Telemarksforsknings parameter 
”Antall Nyetablerere” i det uoffisielle ”NM i næringsutvikling”. Det er all 
grunn til å sette regionens sterke framgang i 2004 i sammenheng med det 
arbeidet som hadde vært gjort i hele omstilingsperioden – kanskje særlig 
de siste to årene. 
 

http://www.irogaland.no/


De to siste årene i nyskapings/omstillingsperioden er i stor grad preget av 
at det var da arbeidet med Dalane Næringshage endelig ga positive 
resultater. Dette store prosjektet vil få økende betydning for 
næringsutviklingsarbeidet i Dalane i årene som kommer – slik at den 
endelige evalueringen av arbeidet som ble gjort i 2002-2003 skal vi 
kanskje ta en gang til om noen år. 
 
Denne rapporten har i all hovedsak fokusert på det konkrete arbeidet som 
ble gjort, og effektene av det. I mindre grad er det gjort vurderinger av 
hvordan arbeidet ble organisert, hvordan rapportering og planlegging ble 
gjennomført. Det er ikke til å legge skjul på at det underveis har vært 
frustrasjoner i den lokale programledelse over krav til papirarbeid og 
dokumentasjon. På den annen side har disse kravene bidratt til en 
betydelig heving av realkompetansen på næringssjefens kontor, noe en 
har hatt glede av i andre prosjekter i ettertid.  
 
Det er også grunn til å påpeke at utvidelsen av programmet med to år – 
særlig fordi det ble nærmest et halvt år med ”vakuum” pga. regimeskiftet 
i departementet, førte til at arbeidet med rapportering og oppfølging av 
milepæler og målsetninger ikke ble så godt som det var i programmets 
første år. Det er en kritikk næringssjefens kontor skal ha, selv om det 
kanskje ikke var så unaturlig at nyskapingsarbeidet gradvis gled over i 
kontorets ordinære aktivitet mot slutten av programperioden. 
 
 
9. Veien videre 
Omstillings/nyskapingsprogrammet for Dalane har hatt en lang rekke 
positive effekter. Kanskje er den aller viktigste at det nå er en bred 
enighet i regionen om at må jobbe målrettet for næringsutvikling, 
kompetanseheving og profilering i regionen for å ikke havne i skyggen av 
en stor bror lenger nord. Arbeidet videre med disse spørsmålene i 
regionen vil bygge på det grunnlaget som ble lagt i 1997 – 2003. I denne 
perioden var en svært opptatt av å styrke kompetanse og selvtillit i egen 
region, nå er vi kanskje kommet så langt at det er mulig å åpne opp for at 
det også er store gevinster å hente på å utvider samarbeidet både 
nordover mot Stavanger, og sørover mot Listerregionen. 
 
10.Konklusjon 
”Nyskaping i Dalane” har gitt mange resultater på mange områder – små 
og store. Den store felles oppsummeringen er at dette var et vellykket 
program, som ga en rekke positive effekter i Dalane. Det er gjennomført 
mange viktige prosjekter, og som oppsummeringen innledningsvis peker 
på – dette var prosjekter som la grunnlaget for at viktige nyvinninger har 
kommet på plass: næringshage, høyhastighetsnett, hjelpe- og 
støtteapparat for nyetablerere og regional næringsforening. 
 



I mange andre omstillingsprogram teller en antall arbeidsplasser som er 
skapt som følge av programmet. Dette programmet har ikke hatt noen 
ambisjon om å greie det. Denne problemstillingen er diskutert tidligere i 
rapporten. Hvis en likevel skulle prøve på det, så ville en se at det er gitt 
ulike former for økonomisk støtte til 61 ulike bedriftsledede prosjekter. 
Det har vært 1326 bedriftskontakter til næringssjefens kontor i perioden – 
hvorav 565 har vært med personer eller grupper av personer som har 
ønsket å starte opp ny næringsvirksomhet.  
 
Undersøkelsen som er gjort blant en del av de etablererne som fikk 
økonomisk støtte viser at det i disse bedriftene var 25 flere arbeidsplasser 
etter prosjektene var gjennomført enn før. En subjektiv vurdering av de 
etablererne som ikke svarte på undersøkelsen (basert på vår kjennskap til 
dem) er at antallet arbeidsplasser er økt med omtrent det samme antallet 
i disse. Da er altså tallet ca. 50 nye arbeidsplasser. Hvis en i tillegg 
beregner at drøyt 10% av alle bedriftskontaktene har resultert i at en ny 
arbeidsplass er skapt – så nærmer vi oss et totaltall på 200 nye 
arbeidsplasser i perioden.  
 
Da passer det bra å avslutte med noen setninger vi sa mange, mange 
ganger i løpet av nyskapingsprogrammet: ”Vi kan ikke skape nye 
arbeidsplasser ved hjelp av dette programmet – det er det bedriftene og 
nyetablererne som gjør, men vi kan bidra, legge til rette, hjelpe og veilede 
– og applaudere når de lykkes!” 

 
 
 
Egersund 12.01.06 
 
 
 
 
 
Inger Christensen 
Næringssjef i Dalane 
 



SPØRRESKJEMA 
 

 
Navn / Bedriftsnavn:__________________________________________________________ 
 
Antall årsverk i dag:________________________    
 
Omsetning 2004:___________________________ 
 
 
Antall årsverk ved tidspunkt for tildeling av tilskudd:___________________ 
(ved prosjektstart) 
 
Omsetning ved tidspunkt for tildeling av tilskudd:_____________________ 
(ved prosjektstart)   
 

Ble prosjektet gjennomført?           Nei    Ja    
 
 
Hvis nei, oppgi årsak: 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Hvis ja:         
Svar på følgende påstander (sett ring rundt ett tall)    Helt   Helt 

            Uenig                   Enig 
 
-Tilskuddet hadde en positiv effekt for gjennomføringen av prosjektet         1    2   3    4    5 
 
          Helt   Helt 
          Uenig                   Enig 
 
-Prosjektet hadde ikke blitt gjennomført uten dette tilskuddet               1    2   3    4    5 
 
 
Kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
  

Skjemaet returneres på telefaks 51 20 70 71 innen en uke. 
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