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Forord 
 
På oppdrag fra Innovasjon Norge og Aust-Agder Fylkeskommune har SNF gjennomført en 

sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune. Programmet startet 

opp i 2002 og ble avsluttet 31.12.2007. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var 

nedlegging av Forsvarets virksomhet ved Evjemoen/Agder regiment og Forsyningssenter Sør- 

og Vestlandet (FSSV) i kommunen. Som en følge av nedleggingen mistet kommunen 187 

arbeidsplasser som en direkte konsekvens og 27 som følge av redusert produksjon og konsum. 

Det overordnede formålet ved omstillingsprogrammet har vært å sørge for at Evje og 

Hornnes og de nærliggende områdene blir vekstområder med et offensivt næringsliv som gjør 

regionen til et trygt sted å bo og at Evje styrker sin rolle som regionsenter. Mer konkrete mål 

har vært å skape 200 konkurransekraftige arbeidsplasser og økt kompetanse på nyskapings-

arbeid og prosjektgjennomføringer.  

 

I sluttevalueringen drøfter vi omstillingsprogrammets gjennomføring, resultater og mål-

oppnåelse i lys av Strategisk omstillingsplan, konkrete målformuleringer og tilgjengelige 

ressurser. Evje Utvikling AS representert ved prosjektleder Connie Barthold og daglig leder 

Sigurd Auestad har bistått med relevant informasjon og dokumentasjon knyttet til 

omstillingsprogrammet. I tillegg har vi gjennomført intervjuer med en rekke aktører som har 

vært involvert i omstillingsprogrammet. Alle vurderinger og konklusjoner står for forfatternes 

egen regning. 

 

 

 

 

 

 

Bergen, mai 2008 

Inger Beate Pettersen 

Prosjektleder 



 



Sammendrag 
Omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes ble startet opp i 2002 og avsluttet i 2007. 

Bakgrunnen for omstillingsprogrammet var nedlegging av Forsvarets virksomhet ved 

Evjemoen/Agder regiment og Forsyningssenter Sør- og Vestlandet (FSSV) i kommunen, med 

den følge at kommunen direkte mistet 187 arbeidsplasser og 27 indirekte. Næringslivet i 

kommunen var sterkt knyttet opp til forsvarsvirksomheten. Den totale kostnadsrammen til 

omstillingsarbeidet har vært på 52 mill. kroner for hele perioden. Kostnadsfordelingen har 

vært ca. 80 – 20 prosent, mellom KRD og det lokale og regionale nivå i hele perioden. 

Evje og Hornnes kommune valgte å gjennomføre sitt omstillingsarbeid i regi av et eget 

omstillingsselskap, Evje Utvikling AS. Selskapet er 100 prosent eid av kommunen, men ledes 

av et kompetansebasert styre på 4-7 personer hvor kommunen ikke har hatt en sentral rolle (1 

representant fra kommunen og 4 fra næringslivet). Evjemoen Næringspark AS, Innovasjon 

Norge, Aust-Agder Fylkeskommune og Setesdal Regionråd har deltatt i styremøtene med 

observatørstatus. Omstillingsprogrammet har en administrasjon som består av daglig leder, en 

prosjektleder og sekretærbistand som til sammen utgjør 1,5 årsverk. Evje og Hornnes 

kommune har således satt bort omstillingsarbeidet og næringsarbeidet til omstillings-

organisasjonen gjennom egne avtaler, og stiller omstillingsmidlene til disposisjon for Evje 

Utvikling AS. Alle tiltak organiseres som prosjekt. Eierskap til de ulike prosjektene spres på 

flere industrielle eiere og andre næringsaktører. ProsjektLederProsessen (PLP) har vært fulgt i 

omstillingsarbeidet. Erfaringene med organisasjonsformen i form av et selvstendig AS er 

positiv og flere aktører påpeker fordelene ved at omstillingsarbeidet er skilt ut som egen 

enhet, og ikke er en del av kommunens virksomhet. En frikopling fra kommunen betyr også at 

selskapet og de ansatte er 100 prosent dedikert til omstillingsarbeidet, og at denne 

organisasjonsformen gir en raskere og mer effektiv beslutnings- og gjennomføringsevne 

knyttet til prosjekter. 

Den tidlige fasen av omstillingsarbeidet var preget av mangel på strategisk styring av 

innsatsen. Det ble satt i gang for mange prosjekter (”prosjektmakeri”) uten tilstrekkelig 

kvalitetssikring eller oppfølging. Administrasjonen fungerte heller ikke etter intensjonene. 

Dette fikk konsekvenser for gjennomføringskapasiteten og for den økonomiske styringen i 

selskapet, og både daglig leder og styret ble skiftet ut. Den nye administrasjonen i Evje 

Utvikling AS hadde som hovedprioritet å få økonomien på plass igjen i selskapet fra 2005 og 

utover. Den gjennomgående oppfatningen fra informantene er at Evje Utvikling AS har 

fungert bra mht. prosjektgjennomføring og økonomisk styring i perioden etter skiftene i 



2004/2005. Det har blitt iverksatt færre prosjekter, men kvaliteten på prosjektene synes å være 

bedre. Det er gjennomgående relativt høy tilfredshet med den nye administrasjonen. 

Samarbeidet mellom det nye styret og den nye administrasjonen har fungert bra. Det nye 

styret har bestått av personer med erfaring fra næringsliv og styrearbeid og har stor bredde i 

kompetanse og nettverk. Alle styrets medlemmer (med unntak av en) er eksterne med 

begrenset kjennskap til lokalt næringsliv. Flere av informantene mener at det er både styrker 

og svakheter med eksterne styremedlemmer. En styrke er større distanse og dermed mer 

objektiv eller uhildet saksbehandling av de ulike prosjektsøknader. En svakhet er mangel på 

lokal forankring og dermed mindre engasjement til omstillingsarbeidet. Kunnskap og nettverk 

til lokalt næringsliv ble ivaretatt av den lokale næringslivsrepresentanten, og av 

administrasjonen og kompenserte således for manglende lokal forankring hos de eksterne 

representantene. 

Samlet er det iverksatt 299 prosjekter med støtte eller bistand fra omstillingsprogrammet i 

løpet av perioden. I gjennomsnitt per år (6 år) ble det iverksatt ca. 50 prosjekter. Dette tallet er 

noe lavere sammenlignet med andre omstillingsprogram og kommuner. I Evje og Hornnes er 

gjennomsnittlig prosjektbevilgning på ca. 126 000 kroner per prosjekt, mens den i Åmot er ca. 

93 000 kroner og omtrentlig det samme i Vaksdal og Bremanger. I perioden ble det 

gjennomført totalt 80 forstudier og 83 forprosjekt. Disse to typer prosjekt utgjør dermed om 

lag 55 prosent av det samlede antall prosjekter. Ifølge intensjonen i omstillingsbevilgningen 

skal man ha et hovedfokus på forstudier og forprosjekt mht. finansiell støtte. Når det gjelder 

andel av samlet bevilgning er 49 prosent gått til forstudier og forprosjekt, mens 51 prosent er 

bevilget til hovedprosjekter. Dette er en større vektlegging av hovedprosjekt enn hva man 

finner i en del andre omstillingsprogrammer.  

Omstillingsprogrammet hadde som mål å skape 200 arbeidsplasser. Ifølge de siste tallene har 

programmet vært med på å tilrettelegge for netto 138 arbeidsplasser, og brutto 162 arbeids-

plasser. Flere forklaringer kan ligge til grunn for at målet om 200 arbeidsplasser ikke ble 

nådd. En årsak kan være de problemer omstillingsarbeidet erfarte de første årene. En annen 

årsak kan være den store satsingen på Akkvisisjonsstrategien som ikke førte frem, og 

Regionsenterstrategien som genererte færre arbeidsplasser enn forventet (mer resultater i form 

av infrastruktur).  

Resultatene fra vår survey tyder på at omstillingsprogrammet har bidratt til: å øke kompetanse 

på nyskapingsarbeid og prosjektgjennomføring, herunder prosjektkompetanse, nettverks-

kompetanse og virkemiddelkompetanse. Omtrent halvparten av respondentene oppgir høye 

verdier på disse områdene og intervjuene bekrefter også dette. Deltakelse på PLP-kurs har 



også bidratt til at mange lokale bedrifter har fått en felles terminologi for prosjektutvikling og 

prosjektgjennomføring. Kombinasjonen av finansiell støtte med kompetansehevende tiltak til 

prosjektdeltakere mener mange også har gitt gode resultater.  

Programmet har bidratt til økt samhandling, nettverk og kontakt i det lokale næringsliv, og 

spesielt mellom reiselivsbedrifter. Deltakere i programmet hevder at bedriftens lønnsomhet 

har blitt styrket, at programmet har bidratt til nye arbeidsplasser og sikret eksisterende 

arbeidsplasser, samt bidratt til utvikling av nye produkter og tjenester. Mange mener også at 

næringsutviklingen lokalt har blitt styrket, at det har blitt lettere å starte ny virksomhet og at 

man har fått økt fokus på entreprenørskap. Tilskuddene fra programmet har også vært 

avgjørende for gjennomføringen av en stor andel av prosjektene, dvs. at mange oppgir 

middels og høy addisjonalitet. Et flertall oppgir at deltakelse i programmet har vært vellykket 

for dem eller deres bedrift, og at programmet har vært et godt tiltak for kommunen.  

Omstillingsprogrammet har i mindre grad lykkes med Akkvisisjonsstrategien slik den var 

utformet i Strategisk omstillingsplan og i henhold til målene for antall arbeidsplasser. 

Erfaringer med omstillingsarbeidet viste at lokal forankring hos prosjektledere er viktig for å 

få til langsiktige næringslivssatsinger. Likeledes har man ikke fått til å utvikle og etablere nye 

utdanningstilbud på høyskolenivå i regionen, herunder samarbeid med Universitetet i Agder. 

Med unntak av kompetansehevingsprosjekter med en regional innretning, eksempelvis 

Høgskolenoden og SMB-prosjektet, har man heller ikke lykkes med få etablert større 

regionale prosjekter hvor flere bedrifter er involvert.  

Vår samlede vurdering er at omstillingsprogrammet har vært et positivt tiltak for Evje og 

Hornnes kommune, både i form av en del nye arbeidsplasser, men ikke minst fordi 

programmet har bidratt til et mer konkurransedyktig og variert næringsliv, mer samhandling i 

næringslivet, økt kompetanse på prosjektstyring og økt fokus på nyskaping i kommunen. 

Dette er viktige forutsetninger for den videre næringslivsutviklingen i området. Vi 

oppsummerer derfor med at programmet har hatt relativt god måloppnåelse.  
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Kapittel 1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn og tema for analysen 

I perioden 2002-2007 er det gjennomført et 6-årig omstillingsprogram i Evje og Hornnes 

kommune. Bakgrunnen for omstillingsprogrammet er nedbygging av Forsvarets aktiviteter i 

kommunen i 2002, som resulterte i at ca. 220 arbeidsplasser i Forsvaret forsvant. Etter en 

avklaringsfase med konsekvensanalyse ble det klart at Forsvarets nedbygging ville få store 

negative konsekvenser for Evje og Hornnes kommune og regionen. Kommunen søkte derfor 

med basis i konsekvensanalysen om omstillingsstatus 28.06.01. Ved brev av Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD) ble kommunen gitt omstillingsstatus 20.08.01. Kommunen fikk 

særbehandling mht. at KRD skulle bidra med 80 prosent til omstillingsarbeidet, mens 

kommunen, regionen og Fylkeskommunen skulle bidra med 20 prosent.  

 

Omstillingsprogrammet er et ekstraordinært statlig virkemiddel som brukes i tillegg til de 

ordinære virkemidlene i nærings- og distriktspolitikken. Omstillingsarbeidet skal ha som 

målsetting å styrke næringsgrunnlaget gjennom å etablere lønnsomme arbeidsplasser, øke 

verdiskapingen og styrke utviklingsevnen. Det forventes at området selv tar ansvar for 

omstillingsprogrammet og sikrer lokal forankring. Innovasjon Norge er av Kommunal- og 

regionaldepartementet tillagt rollen som nasjonalt kompetanseorgan for lokal omstilling, og 

skal ivareta oppfølging og kvalitetssikring av omstillingsarbeidet (Innovasjon Norge 2006).  

 

Målsettingene for programmet er nedfelt i Strategisk omstillingsplan for Evje og Hornnes 

kommune/Setesdalregionen. Her skisseres det for det første en visjon for programmet: ”Evje 

og Hornnes kommune og de nærliggende områdene skal gjennom omstillingsprosjektet på en 

profesjonell og inkluderende måte sørge for at disse områdene blir vekstområder med et 

offensivt næringsliv som gjør regionen til et godt og trygt sted å bo, og at Evje styrker sin rolle 

som regionsenter.” For det andre skisseres det noen operative mål for programmet: ”200 nye 

konkurransekraftige arbeidsplasser innen 2008, økt kompetanse på nyskapingsarbeid og 

prosjektgjennomføringer, aksept for regionsenterfunksjonen i de områder som skal betjenes og 

i landsdelen.”  

 

Programmet definerer tre hovedstrategier for omstillingsarbeidet: 1) Utvikling og nyskaping i 

industrien/næringslivet, 2) Akkvisisjon og 3) Evje som det naturlige regionsenter for Indre 
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Agder. De to første strategiene er hovedstrategier, mens den siste er en støttende strategi. Den 

første hovedstrategien søker å utvikle og styrke eksisterende lokalt næringsliv gjennom 

nettverksbygging, kompetanseheving og gründerutvikling. Dette gjennom både generelle og 

mer nærings- eller bransjerettede tiltak. Den andre hovedstrategien satser på rekruttering av 

eksterne bedrifter og offentlige arbeidsplasser til lokalisering i Evje-regionen. Den siste, 

støttende strategien ønsker å styrke Evje som attraktivt regionsenter og på den måten 

understøtte hovedstrategiene. Programmet har definert konkrete måltall, dvs. antall 

arbeidsplasser for hver av strategiene: strategi 1) 75, strategi 2) 100 og strategi 3) 25. I vår 

evaluering av programmet vil måloppnåelse bli vurdert i forhold til de konkrete målene. I 

tillegg vil også andre sentrale resultatdimensjoner bli inkludert i evalueringen.  

 

Den totale rammen til omstillingsarbeidet har vært 9,5 mill. kroner per år fra første år (operativ 

drift fra 07.03.02), dvs. et totalbeløp i hele perioden på 52 mill. kroner. Kostnadsfordelingen 

har vært ca. 80 – 20 prosent, mellom KRD og det lokale og regionale nivå, i hele perioden. 

Aust-Agder Fylkeskommune og Evje og Hornnes kommune har hver bidratt med 750 000 

kroner per år, mens Setesdal Regionråd har bidratt med 500 000 kroner, dvs. totalt 2 mill. 

kroner. Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt med 7,5 mill. kroner per år 

(Strategisk omstillingsplan, 2002-2008).  

 

Formålet med sluttevalueringen er å vurdere resultater fra omstillingsprogrammet og drøfte 

grad av måloppnåelse. Gjennom en systematisering av resultater og erfaringer vil evalueringen 

også kunne gi innspill i forhold til den framtidige organiseringen av næringsutviklingsarbeidet 

i området.  

 

1.2 Datagrunnlaget for evalueringen 

Evalueringen baserer seg på tre ulike datakilder: 

 

1) Foreliggende dokumentasjon fra programmet og prosjektene 

Denne dokumentasjonen inkluderer programbeskrivelse, handlingsplaner, årsberetninger, 

programstatusvurdering, diverse forstudier, forprosjekter, næringsanalyse og tallmateriale.  
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2) Informantintervjuer med sentrale aktører i programmet 

Det ble gjennomført 14 intervjuer med nøkkelinformanter. Her inngår representanter for de to 

styrene i perioden, observatører i styrene og utvalgte prosjektledere. 

  

3) Spørreundersøkelse blant deltakere i omstillingsprogrammet  

Vi gjennomførte en spørreundersøkelse blant deltakere i omstillingsprogrammet. Formålet 

med undersøkelsen er å systematisere brukernes erfaringer med programmet og å avdekke 

resultater av deres deltakelse. Til sammen ble det samlet inn svar fra 33 deltakere.  

 

Utvalget til spørreskjemaundersøkelsen 

Definisjon av et hensiktmessig utvalg ble gjort i samråd med Evje Utvikling AS. Utvalget av 

deltakere for spørreskjemaundersøkelsen er personer som på ulike måter har deltatt i 

programmet, enten ved at de har fått tilskudd fra programmet, har deltatt i prosjekter, 

samlinger og kurs finansiert av programmet eller vært med i styrings- eller referansegrupper. 

Når det gjelder personer som har fått tilskudd, inkluderte vi prosjekter som har mottatt beløp 

på 100 000 kroner og mer. Flere av prosjektlederne har vært involvert i flere prosjekter, slik at 

antallet prosjekter er langt større enn antallet prosjektledere. I spørreskjemaundersøkelsen blir 

prosjektlederne bedt om å gi en samlet vurdering av resultatene fra prosjektene.  

 

I januar 2008 gjennomførte vi en web-basert spørreundersøkelse gjennom bruk av QuestBack. 

Invitasjon ble sendt ut til respondentene per e-post. Av et utvalg på 45 fikk vi svar fra 33 

personer, dvs. en responsrate på 73,3 prosent. Av de som svarte på undersøkelsen oppgir 24 

stykker (73 prosent) at deres hovedstilling er som bedriftsleder eller selvstendig nærings-

drivende. De resterende 9 respondentene var ansatte i offentlige institusjoner (kommune eller 

Fylkeskommune/regionale råd).  

 

I tabell 1.1 (neste side) ser vi at respondentene har ulike tilknytninger til programmet. Av de 

spurte hadde 70 prosent deltatt og/eller fått støtte til ett eller flere utviklingsprosjekt, vel 64 

prosent hadde deltatt i kompetansehevende tiltak, vel 53 prosent ble brukt som ressursperson i 

prosjekter, mens om lag 46 prosent deltok i styrings- og referansegrupper. Mange av 

respondentene har altså en bred og mangesidig erfaring med omstillingsprogrammet.  
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Tabell 1.1: Respondentenes deltakelse i programmet 

Type aktivitet Ja Nei N 
Har deltatt i og/eller fått støtte til ett eller 
flere utviklingsprosjekter (forstudie, 
forprosjekt og/eller hovedprosjekt) 

21 
(64 %) 

 

9 
(27 %) 

30 

Har deltatt i opplærings- og 
kompetansehevingstiltak i regi av eller med 
støtte fra programmet (eksempelvis PLP-
kurs) 

20 
(61 %) 

11 
(33 %) 

31 

Har blitt benyttet som ressursperson for å 
bidra til utvikling/gjennomføring av 
prosjekter i programmet 

15 
(46 %) 

13 
(39 %) 

28 

Har deltatt i styrings- eller referansegrupper i 
programmet 

13 
(39 %) 

15 
(46 %) 

28 
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Kapittel 2 Omstillingsarbeidets organisering  
 

2.1 Bakgrunn for omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune 

Evje og Hornnes er en kommune i Aust-Agder fylke og er en del av Setesdalregionen. 

Folketallet i Evje og Hornnes kommune har som eneste kommune i Setesdal hatt en vekst 

fram til 80-tallet. Etter dette har befolkningsveksten stagnert. Kommunen hadde i 2001 3 323 

innbyggere (SSB, Folke- og bustadteljing 2001) og i 2005 3325 innbyggere (Via Vassli 

2006). For å gi et innblikk i situasjonen før omstillingsprogrammet ble etablert gir vi en 

oversikt over befolkning, utdanning, sysselsetting og næringsstruktur først i kommunen og 

deretter for regionen.  

 

Av personer mellom 16 og 74 år hadde 408 grunnskolenivå, 1533 hadde videregående nivå, 

326 hadde kort universitets- og høgskoleutdanning mens 65 hadde lang universitets- og 

høgskoleutdanning. 44 hadde ingen oppgitt utdanning. Kommunen hadde 1500 lønnstakere og 

143 selvstendig næringsdrivende i 2001. De sysselsatte var fordelt på følgende næringer og 

sektorer (se tabell 2.1). 

 

Tabell 2.1: Sysselsetting i næringer for Evje og Hornnes kommune 

Næring Antall sysselsatte Prosentvis fordeling 

Jordbruk, skogbruk og fiske 70 4,3 
Utvinning av råolje og 
naturgass 

12 0,7 

Industri og bergverksdrift 169 10,3 
Kraft- og vassforsyning 22 1,3 
Byggje- og anleggsverksemd 154 9,4 
Varehandel, hotell- og 
restaurantverksemd 

324 19,7 

Transport og kommunikasjon 106 6,5 
Finansiell tjenesteyting, 
eigedomsdrift 

28 1,7 

Offentlig administrasjon og 
forsvar, sosialforsikring 

241 14,7 

Undervisning 117 7,1 
Helse- og sosialtjenester 242 14,7 
Andre sosiale og personlige 
tenester 

66 4,0 

Uoppgitt 9 0,5 
I alt 1 643 100 % 
Kilde: Statistisk sentralbyrå. Folke og bustadteljing 2001, tabell 6, Evje og Hornnes kommune. 
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Tabellen viser at flest innbyggere var sysselsatt i varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 

(nesten 20 %), offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring og helse- og sosialtjenester 

(nesten 15 %). Andre viktige næringer er industri og bergverksdrift (om lag 10 %), bygg og 

anleggsvirksomhet (vel 9 %), undervisning (7 %) og transport og kommunikasjon (vel 6 %). 

Primærnæringene (jordbruk, skogbruk og fiske) hadde ca. 4 % av sysselsettingen.  

 

Kommunen er en del av Setesdalregionen. Setesdal består av kommunene: Bykle, Valle, 

Bygland og Evje og Hornnes, og hadde til sammen ca. 8000 innbyggere i 2006 

(Forstudierapport, 2006). Setesdal har en relativt stor andel sysselsetting i bransjer som 

landbruk, bygg og anlegg, transport, hotell og restaurant og offentlig administrasjon. Det er 

relativt liten sysselsettingsandel i næringer som industri, handel og forretningsmessig 

tjenesteyting. Regionen har mange småbedrifter og spesielt mange innen treindustri. Regionen 

har ingen bedrifter med over 100 ansatte. Befolkningsveksten i Setesdal har stagnert de siste 

årene (Vareide og Mwenda, 2007), og det har vært en nedgang i antall arbeidsplasser, i 

hovedsak i det offentlige. Det var størst nedgang i antall arbeidsplasser innen offentlig 

administrasjon, hotell og restaurant og primærnæringene. Mindre nedgang i industri og 

undervisning fra 2000, men med en oppgang i industrien fra 2005.  

 

Næringslivet i Setesdal skårer relativt lavt på næringslivsindeksen1 i 2005 og er rangert som 

nr. 64 av 83 regioner i Norge. Setesdal er også lite attraktiv2 sammenlignet med andre 

regioner i Norge, og er rangert som nr. 76 av 83 regioner. Av kommunene i Setesdal er det 

Evje og Hornnes som gjør det best i forhold til befolkningsutvikling og næringslivsutvikling. 

Setesdal har en netto utpendling fra regionen på 508 personer i 2004 (13 % av arbeids-

styrken), og har et underskudd på arbeidsplasser. Kristiansand er den kommunen med flest 

arbeidstakere fra Setesdal. Kristiansandsregionen har også hatt en sterk vekst den siste 

perioden.  

 

Evje og Hornnes hadde en nettoutpendling på 182 personer i 2004 som betyr at 20 prosent av 

arbeidsstyrken er pendlere. Viktigste pendlerkommuner er Kristiansand, Bygland og 

Vennesla. Det er noe innpendling fra de andre omlandskommunene, men Evje og Hornnes 

betyr lite som ”sysselsettingssenter” for sine omlandskommuner. 
                                                
1 Næringslivsindeksen er et samlet mål for hvor vellykket næringslivsutviklingen har vært i et område og er 
vurdert etter faktorene: vekst i omsetning, nyetableringer, lønnsomhet og størrelse i forhold til folketall (Vareide 
og Mwenda 2007). 
2 Attraksjonsindeksen er basert på verdiene av netto flytting og vekst i arbeidsplasser. 
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Inntil 2002 var Forsvarets virksomhet ved Evjemoen/Agder regiment og Forsyningssenter 

Sør- og Vestlandet (FSSV) en viktig hjørnesteinsbedrift i Evje og Hornnes kommune. Evje og 

Hornnes var en av de mest forsvarsavhengige kommunene i Norge (Strategisk omstillingsplan 

2002-2008). Store deler av næringslivet var rettet mot forsvarsvirksomheten og handels-

standen samt andre tjenester som nytte godt av den kjøpekraften soldatene representerte (ca. 

24 mill. kroner i året). Evje og Hornnes kommune mistet 187 arbeidsplasser som en direkte 

konsekvens av nedleggingen (mesteparten i 2002), og tillegg forsvant det en del 

arbeidsplasser hos bedrifter som hadde forsvaret som kunde (ca. 30).  

 

Et viktig formål med omstillingsprogrammet har derfor vært å etablere nye arbeidsplasser i 

kommunen.  

 

2.2 Programmets organisering 

Evje og Hornnes kommune fikk innvilget omstillingsstatus i 20.08.01 for perioden 01.03.02 – 

01.01.08. Etter avklaringsfasen fulgte en strategi- og forankringsfase som skulle legge 

grunnlaget for den strategiske omstillingsplanen. Kommunestyret vedtok å organisere 

strategi- og forankringsfasen som et kommunalt prosjekt, der formannskapet var styrings-

gruppe. Kommunen utnevnte en prosjektgruppe for utarbeidelse av strategi og handlingsplan 

for omstilling, med representanter fra kommunen, LO, NHO og lokalt næringsliv. I tillegg 

deltok observatører fra Innovasjon Norge, Aetat, Aust-Agder Fylkeskommune og Setesdal 

Regionråd. Formålet ved strategi- og forankringsfasen er å utarbeide en strategisk 

utviklingsplan, der langsiktige mål og strategier skal legge grunnlaget for årlige handlings-

planer. Det er også viktig å raskt få på plass en omstillingsorganisasjon.  

 

2.3 Valg av organisasjonsform  

Både KRD og Innovasjon Norge hevder det kan være hensiktsmessig å plassere omstillings-

arbeidet utenfor den ordinære kommunale organisasjonsstrukturen. Gjennom oppretting av et 

eget AS oppnår man en størst mulig frikopling fra kommunal virksomhet, spesielt hvis 

næringslivet har aksjemajoritet (Jakobsen, 2007).  

 

Evje	  og	  Hornnes	  kommune	  valgte	  å	  gjennomføre	  sitt	  omstillingsarbeid	  i	  regi	  av	  et	  eget	  

omstillingsselskap,	  Evje	  Utvikling	  AS3.	  Selskapet	  er	  100	  prosent	  eid	  av	  kommunen,	  men	  

                                                
3 Stiftet 12.09.01 og i operativ drift fra 07.03.02. 
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ledes	  av	  et	  kompetansebasert	   styre	  på	  4-‐7	  personer	  hvor	  kommunen	   ikke	  har	  hatt	  en	  

sentral	  rolle.	   Innovasjon	  Norge,	  Fylkeskommunen	  og	  Regionrådet	  deltar	   i	   styremøtene	  

med	  observatørstatus.	   I	  det	  siste	  styret	  (jf.	  kap.	  2.4)	  har	  også	  kommunen	  ved	  ordfører	  

hatt	   en	   formell	   status	   som	   observatør.	   Omstillingsprogrammet	   har	   en	   administrasjon	  

som	  består	  av	  daglig	  leder,	  en	  prosjektleder	  og	  sekretærbistand	  som	  til	  sammen	  utgjør	  

1,5	   årsverk.	   Evje	   og	   Hornnes	   kommune	   har	   således	   satt	   bort	   omstillingsarbeidet	   og	  

næringsarbeidet	   til	   omstillingsorganisasjonen	   gjennom	   egne	   avtaler,	   og	   stiller	  

omstillingsmidlene	   til	   disposisjon	   for	   Evje	   Utvikling	   AS.	   Alle	   tiltak	   organiseres	   som	  

prosjekt.	   Eierskap	   til	   de	   ulike	   prosjektene	   spres	   på	   flere	   industrielle	   eiere	   og	   andre	  

næringsaktører.	   Den	   såkalte	   ProsjektLederProsessen	   (PLP)	   har	   vært	   fulgt	   i	  

omstillingsarbeidet	  (Handlingsplan	  2003).	  	  

	  

I	   omstillingsperioden	   har	   omstillingsorganisasjonen	   forsøkt	   å	   opprettholde	   en	  

konstruktiv	   dialog	   med	   kommunen	   om	   kommunens	   næringspolitiske	   rolle	  

(lokalsamfunnsutvikling)	   og	   eierrolle	   til	   omstillingsprogrammet.	   I	   henhold	   til	  

Handlingsplan	  2004,	  skal	  dialogen	  omfatte	  Evje	  Utviklings	  operative	  rolle	  og	  ansvar	  for	  

omstillingsarbeidet	   innenfor	  de	  overordnede	  mål	  og	  retningslinjer	  som	  er	   trukket	  opp	  

av	   kommunen	   som	   eier	   av	   omstillingsprogrammet.	   Formålet	   er	   å	   oppnå	   en	   styrket	  

rolleforståelse	   og	   samhandling	   mellom	   kommunen	   og	   Evje	   Utvikling.	   Kommunens	  

ordfører	   har	   spilt	   en	   viktig	   rolle	   i	   denne	   sammenheng	   mener	   majoriteten	   av	  

informantene.	  Ordføreren	  har	  vært	  involvert	  i	  omstillingsarbeidet	  i	  hele	  perioden,	  først	  

med	  møterett	  i	  det	  første	  styret	  og	  som	  formell	  observatør	  i	  det	  nye	  styret	  (jf.	  kap.	  2.4).	  	  

 

Erfaringene med organisasjonsformen i form av et selvstendig AS er positiv og flere aktører 

påpeker fordelene ved at omstillingsarbeidet er skilt ut som egen enhet, og ikke er en del av 

kommunens virksomhet. Det er også viktig at omstillingsarbeidet ikke har vært politisk styrt. 

En frikopling fra kommunen betyr også at selskapet og de ansatte er 100 prosent dedikert til 

omstillingsarbeidet, og at denne organisasjonsformen gir en raskere og mer effektiv 

beslutnings- og gjennomføringsevne knyttet til prosjekter. Byråkrati, treg saksbehandling og 

sendrektighet er negative assosiasjoner som nevnes i tilknytning til kommunal virksomhet.  

 

2.4 Evje Utvikling AS – fra turbulens til stabilitet 
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Den tidlige fasen av omstillingsarbeidet var preget av mangel på strategisk styring av 

innsatsen. Det ble satt i gang for mange prosjekter (”prosjektmakeri”) uten tilstrekkelig 

kvalitetssikring eller oppfølging. Mange prosjekter var heller ikke forankret med prosjekt-

messig eierskap. Flere av prosjektene var for eksempel konsulentutredninger som ikke bidro 

til noen konkrete aktiviteter, blant annet fordi de manglet eierskap og ikke var lokalt 

forankret. Prosjektene var spredt på mange forskjellige områder og følgelig svært 

ressurskrevende å følge opp. I den tidlige fasen av omstillingsarbeidet var også forvaltning og 

drift av Evjemoen Næringspark en del av Evje Utvikling AS. Evjemoen Næringspark ble på 

et senere tidspunkt skilt ut til et eget selskap blant annet fordi omstillingsarbeidet ble for 

kompleks hvis man skulle ha ansvar for begge virksomhetene (jf. kap. 2.5).  

 

Administrasjonen fungerte heller ikke etter intensjonene, blant annet på grunn av sykdom hos 

nøkkelpersoner. Dette fikk konsekvenser for gjennomføringskapasiteten og for den 

økonomiske styringen i selskapet. Konsekvensen av denne situasjonen er at daglig leder måtte 

gå av (i 2004). Året etter ble også styret og eier (kommunen) enige om at hele styret går av (i 

2005), slik at man kunne starte med ”blanke ark”. 

 

Det ble ansatt ny prosjektleder i januar 2004, som også fungerte som konstituert daglig leder 

gjennom året. Første november ble det ansatt ny daglig leder. Den manglende økonomiske 

styringen hadde bidratt til underskudd for selskapet. Evje Utvikling AS hadde en negativ 

egenkapital på 1,8 mill. kroner og var i realiteten teknisk konkurs. For den nye 

administrasjonen og styret var det derfor en hovedprioritet å få økonomien på plass igjen i 

selskapet fra 2005 og utover. Den gjennomgående oppfatningen fra informantene er at Evje 

Utvikling AS har fungert bra mht. prosjektgjennomføring og økonomisk styring i perioden 

etter skiftene i 2004/2005. Det har blitt iverksatt færre prosjekter, men kvaliteten på 

prosjektene synes å være bedre. Det er gjennomgående relativt høy tilfredshet med den nye 

administrasjonen.  

 

De viktigste tjenestene Evje Utvikling AS nå kan tilby er:  

• Etablererhjelpen – en rådgivningstjeneste som bistår med praktiske og 

forretningsmessige råd angående etablering av eget foretak 

• Støtte til videreutvikling av eksisterende virksomheter 

• Finansiell støtte – Evje Utvikling AS gir støtte til større prosjekter etter gitte 

tildelingskriterier 
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• Kurs og lokal kompetanseheving 

 

2.5 Evjemoen Næringspark 

Som nevnt over var Evjemoen Næringspark i tidlig fase en integrert del av Evje Utvikling AS, 

men ble deretter skilt ut som eget selskap. I dette avsnittet gjør vi rede for bakgrunnen for 

dette.  

 

Erfaringene fra omstillingsarbeidet i Evje Utvikling AS den første tiden viste at det var mer 

hensiktsmessig å skille ut ansvaret for forvaltning, drift og utleie av forsvarets eiendommer til 

et eget selskap. Forvaltning og drift av eiendom er i seg selv et forretningsområde og ikke 

kjernen i omstillingsarbeidet, selv om formålet med selskapet er å skape aktivitet knyttet til 

programmet. Datterselskapet Evjemoen Drift AS ble derfor i september 2004 solgt til Evje og 

Hornnes kommune (Årsberetning 2004). Evjemoen Næringspark AS ble opprettet for å drifte, 

administrere og videreutvikle Evjemoen som næringspark. Et overordnet mål for nærings-

parken er definert som følger: 

 

”Å etablere en økonomisk selvstendig næringspark innen utgangen av 2007, hvor man har 

gunstige betingelser for å starte og drive næringsvirksomhet”. 

 

I 2007 hadde næringsparken ca. 3 årsverk, hvorav ca. 2 til driftstjenester og sekretær. 

(Rambøll 2007). Det har vært viktig at samarbeidet med Evje Utvikling AS fortsatte og at 

aktivitetene mellom de to selskapene ble samordnet, men med separat administrasjon og styre. 

For å sikre samordning mellom selskapene har de sittet som observatører i hverandres styrer. 

Det generelle inntrykk er at samarbeidet mellom de to selskapene har fungert godt. Fordelen 

ved å være to selvstendige selskap er at man kan skille mellom støtteordninger og 

forretningsområder. Flere av informantene fra både næringsliv og styret mener likevel at en 

større grad av samordning kunne styrket omstillingsarbeidet og bidratt til mer aktivitet på 

Evjemoen. Dette blant annet gjennom at bygningsmassen mer aktivt og raskere kunne blitt tatt 

i bruk i nye prosjekter. For Næringsparken har det vært viktig å drive forvaltningen innenfor 

god forretningsmessig drift, dvs. tilby prosjekteiere gunstige betingelser men unngå 

”gratispassasjerer”.  

 

Erfaringer med Evjemoen Næringspark AS 
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Når vi skal vurdere brukernes erfaringer med Evjemoen Næringspark er det flere forhold som 

må tas i betraktning. For det første var den tidlige fasen av omstillingsprogrammet preget av 

mangel på strategisk styring generelt sett og denne situasjonen fikk også konsekvenser for 

bedrifter som ønsket å etablere seg på Evjemoen. I tidlig fase av omstillingsprogrammet var 

det også mange henvendelser fra bedrifter som ønsker å etablere seg på Evjemoen, og blant 

disse var det både gode og dårlige prosjekter. For det andre fikk kommunen overta Evjemoen 

Næringspark vederlagsfritt og dette skapte forventninger om tilnærmet ”gratis” tilgang til 

Evjemoen for lokale bedrifter. For det tredje satset man sterkt på Akkvisisjonsstrategien 

(rekruttere eksterne bedrifter) i den første perioden av omstillingsprogrammet (jf. kap. 3), og 

dette bidro til misnøye hos de lokale bedriftene.  

 

Flere av informantene fra næringslivet var av den oppfatning at samarbeidet med Evjemoen 

Næringspark AS ikke har vært tilfredsstillende. Lokale bedrifter har opplevd at det er 

vanskelig å komme til, å etablere seg på Evjemoen og at saksbehandlingen har gått tregt. En 

prosjektleder mener at eksterne bedrifter lettere har fått avtaler, mens de lokale møter 

barrierer. Håndteringen av Evjemoen har også endret seg underveis, og har vært preget av 

flere uklarheter mht. retningslinjer for driften. En ting er prisnivå, her mener flere at de første 

som etablerte seg fikk bedre rammebetingelser. Det blir også hevdet at prisene har steget 

relativt vilkårlig og uten gode begrunnelser. Flere stiller spørsmål om Evjemoen skal være et 

eiendomsselskap, eller om bygningsmassen skal brukes som et redskap for lokal nærings-

utvikling. Prosjektledere og brukere mener at formålet med Evjemoen Næringspark AS bør 

være det siste, nemlig å stimulere til etablering av flere arbeidsplasser i kommunen. En 

informant fra næringslivet sier følgende: 

 

”Det har vært to selskaper eid av kommunen, Evje Utvikling har sittet på penger, Evje 

Næringspark med bygningsmassen. Og det er en litt uheldig kombinasjon… det uheldige er at 

du får noen som skal opprettholde inntjening på byggene og ikke nødvendigvis ser 

sammenhengen med investeringer på den andre sida. Hadde vi fått tilgang til like billige 

avtaler som de tidlige bedriftene hadde vi fått etablert flere arbeidsplasser” (informant fra 

næringslivet)  

 

Informanten mener også det er uheldig at ingen brukere (etablerte bedrifter) ved Evjemoen 

har sittet i styret til selskapet. Bedriftene har mye kunnskap og erfaringer som kunne ha gitt 

viktige innspill til driften av Evjemoen Næringspark AS. 
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2.6 Omstillingsstyret og samarbeid med Evje Utvikling AS 

Da omstillingsarbeidet gikk over i operativ drift i 2002, ble det utnevnt et nytt styre. I styret 

ønsket man personer med ulike kompetanser, og gjerne noen ressurspersoner som hadde 

tilholdssted utenfor kommunen. 

 

Det ordinære styret for omstillingsprogrammet har bestått av følgende 5 styremedlemmer: 

• 1 representant fra kommunen  

• 4 representanter fra næringslivet (hvorav en er styreleder)  

 

I tillegg har 4 observatører deltatt på styremøtene. Observatører til styremøtene i perioden er 

følgende: 

• 1 representant fra Innovasjon Norge 

• 1 representant fra Aust-Agder Fylkeskommune 

• Daglig leder i Evjemoen Næringspark 

• 1 representant fra Setesdal Regionråd 

 

Som nevnt tidligere ble hele styret skiftet ut i 2005. I den første perioden før utskiftningen var 

samarbeidet mellom styret og administrasjonen til tider svært anstrengt på grunn av 

”prosjektmakeri” og dårlig struktur på omstillingsarbeidet med negative konsekvenser for 

økonomien. Styret påpekte den dårlige strukturen på omstillingsarbeidet med de følger at 

både daglig leder og til sist også hele styret måtte gå av. Dette bruddet med utskiftninger av 

ressurspersoner midt i omstillingsperioden var uheldig for omstillingsarbeidet, men den nye 

administrasjonen og det nye styret greide over tid og snu den negative situasjonen i en mer 

positiv retning. Flere av observatørene som deltok på styremøtene fortsatte i det nye 

omstillingsstyret og bidro således til kontinuitet. I det nye styret, som også hadde 5 

representanter, gikk representanten fra kommunen ut, men ble erstattet av en lokal 

representant med tilknytning til lokalt næringsliv og med erfaring fra kommunalt arbeid 

(tidligere varaordfører). Ordføreren som tidligere kun hadde hatt møterett fikk nå formell 

status som observatør. I den videre diskusjonen er det kun det siste styret som blir omtalt.  

 

Samarbeidet mellom det nye styret og den nye administrasjonen har fungert bra. Det nye 

styret har bestått av personer med bred erfaring fra næringsliv og styrearbeid. Det er bred 

enighet om at styrets sammensetning har vært god når det gjelder kompetanse og nettverk. 
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Alle styrets medlemmer (med unntak av en) er eksterne med begrenset kjennskap til lokalt 

næringsliv. Flere av informantene mener at det er både styrker og svakheter med eksterne 

styremedlemmer. En observatør påpeker at man i forkant av programmet i sterk grad ønsket 

eksterne styremedlemmer for å hente inn ressurser og kompetanse som ikke fantes i 

kommunen. Det ble også gjort noen forsøk på å få inn en lokal representant fra næringslivet, 

men man lyktes ikke å rekruttere de personene man ønsket.  

 

En annen styrke ved eksterne medlemmer er at disse har en større distanse til aktuelle 

prosjektsøkere, og kan dermed foreta en mer objektiv eller uhildet saksbehandling. Evje og 

Hornnes er en liten kommune hvor mange kjenner hverandre og det er vanskelig å unngå 

personlige relasjoner og kjennskap. En annen styrke er at de eksterne medlemmene bidrar i 

form av ressurser, nettverk, erfaringer og kompetanse i vurderingen av prosjekter og den 

videre gjennomføring. En svakhet ved å bruke eksterne styrerepresentanter er at disse ikke har 

lokal forankring og dermed mindre engasjement til omstillingsarbeidet, mente flere 

informanter. Kunnskap og nettverk til lokalt næringsliv ble ivaretatt av den lokale 

næringslivsrepresentanten, og av administrasjonen og kompenserte således for manglende 

lokal forankring hos de eksterne representantene.  

 

Informantene har delte meninger om hvor mye og på hvilke måter det ordinære styre har 

bidratt. Flere av informantene mener at samarbeidet mellom Evje Utvikling og styret har vært 

godt, men har etterlyst en mer proaktiv rolle. Det ordinære styret har fungert etter intensjonen, 

men mer som en kontrollerende instans (har fulgt aksjeloven) enn proaktiv part i omstillings-

arbeidet. I perioden har det vært et ønske om at styre i større grad kunne opptre proaktivt, dvs. 

komme med kreative og konstruktive innspill, og på den måten bidra med kompetanse og 

nettverk. En informant hevder at mangel på lokal forankring er en årsak til det han oppfatter 

som lavt engasjement og en relativt passiv rolle. Andre informanter er av den oppfatning at 

styret bidro aktivt og proaktivt og var en drivende part i omstillingsarbeidet.  

 

Informantene var enige om at styrets sammensetning når det gjelder kompetanse, erfaring og 

nettverk har vært svært god. Styret hadde en representant med erfaring fra energisektoren og 

forretningsutvikling i næringspark, en med ledererfaring fra produksjon av baderomsutstyr, en 

fra høyskolesektoren, en lokal representant med erfaring fra lokalt næringsliv og kommunal 

sektor og styreleder med erfaring fra IKT, maritim og petroleumssektor og egen konsulent-

virksomhet. Representantene utfylte og utfordret hverandre på styremøtene. De var godt 
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forberedt, hadde forskjellige meninger og kunne bidra med bred erfaringsbasert kunnskap for 

å vurdere prosjekter. Alle representantene har dermed bidratt i styrearbeidet, selv om noen 

omtales som spesielt verdifulle ressurspersoner.  

 

Observatørene har også bidratt i stor grad i omstillingsarbeidet. Ifølge en informant har 

observatørene i større grad enn det ordinære styre bidratt med proaktive innspill til 

omstillingsarbeidet og har representert en viktig ressurs for administrasjonen. Ordføreren i 

kommunen trekkes frem som en viktig drivkraft i omstillingsprogrammet. Han har spilt en 

veldig aktiv rolle og vært engasjert i omstillingsarbeidet i hele perioden, først med møterett i 

styret og som formell observatør i det siste styret. Ordføreren har bidratt til å styrke 

samordningen og kommunikasjonen mellom omstillingsarbeidet og virksomheten i 

kommunen. Det har vært et behov for å tilrettelegge prosesser i kommunen i forhold til 

omstillingsarbeidet, for eksempel knyttet til boligutvikling og tilrettelegging av tomter. 

Representanten for Setesdal Regionråd er leder for et politisk organ og har sørget for å 

tilrettelegge de politiske prosessene regionalt i forhold til omstillingsarbeidet. Fylkes-

kommunens representant har kommunisert om tilgjengelige regionale virkemidler og har 

sørget for tilgang til relevant kompetanse i fylket. Observatør fra Evjemoen Næringspark har 

bidratt aktivt og sørget for å styrke samordningen til Evje Utvikling AS.  

 

Det har vært holdt relativt hyppige styremøter, ca. 1 styremøte hver 6 uke og totalt ca. 8 i året. 

Styret har både gjort vedtak om bevilgninger til prosjekter, og har gjennom diskusjoner bidratt 

til utvikling av nye prosjekter på bakgrunn av idéer og innspill. På styremøtene har man også 

hatt diskusjoner av mer prinsipiell karakter, som hvilken rolle Evje Utvikling AS skal ha og 

flere strategidiskusjoner om for eksempel hvilke hovedfokusområder som bør satses på. 

Handlingsplanene har også blitt utarbeidet i samhandling mellom administrasjonen og styre. 

Det er styre som formelt vedtar handlingsplanene, men i forkant av vedtak har det vært 

strategidiskusjoner som har dannet grunnlaget for handlingsplanene. Styre og 

administrasjonen har også hatt nytte av Programstatusvurderingen til Innovasjon Norge og 

denne har alltid i etterkant vært til gjennomgang og analyse i styret.  

 

Innovasjon Norge er av Kommunal- og regionaldepartementet tillagt rollen som nasjonalt 

kompetanseorgan for lokal omstilling, og skal følge og kvalitetssikre omstillingsarbeidet. For 

Evje og Hornnes kommune er ansvaret for oppfølging lagt til representanten for Innovasjon 

Norge sitt hovedkontor (HK). Representanten fra IN har vært observatør i styre under hele 
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omstillingsperioden. Vedkommende har i tillegg vært ansvarlig for programstatus-

vurderingene. IN sin representant har også bidratt som diskusjonspartner i forbindelse med 

både enkeltsaker og mer prinsipielle spørsmål. Tilbakemeldingen fra de ansvarlige for 

omstillingsprogrammet er at representanten for IN vurderes av de som en viktig, positiv og 

engasjert bidragsyter til omstillingsarbeidet. Det har vært spesielt nyttig å kunne trekke på 

representantens brede erfaring fra andre omstillingsprogram, hans brede nettverk og også 

kunnskap om ulike verktøy i utviklingsarbeidet, som PLP-metoden.  

 

Administrasjonen 

Administrasjonen med ansvar for omstillingsarbeidet består som nevnt av en daglig leder og 

en prosjektleder, og utgjør 1,5 årsverk. Det er relativt små administrative ressurser til å styre 

et krevende omstillingsarbeid. I tillegg hadde omstillingsarbeidet for den nye 

administrasjonen en vanskelig start pga. manglende styring og økonomiske problemer i første 

fase. Administrasjonen som tok over i 2004 har til sammen bred kompetanse og erfaring fra 

både næringsliv og offentlig sektor. Spesielt erfaring fra det private næringslivet fremheves 

som viktig i denne typen omstillingsarbeid. Fordi administrasjonen er liten representerer styre 

og observatørene en viktig ressurs i omstillingsarbeidet. Det er også kritisk at 

administrasjonen evner å utnytte disse ressursene og vice versa at styret og observatørene er 

engasjert og bidrar. Administrasjonen i Evje og Hornnes har en lokal forankring og har 

nettverk til lokale næringslivsaktører. Flere av informantene mener at administrasjonen har 

vært dyktige til å dra nytte av andre sin kompetanse, herunder observatører og styre.  

 

Ifølge administrasjonen er viktige suksesskriterier for omstillingsarbeidet et grundig forarbeid 

og kvalitetssikring av prosjekter. Administrasjonen har heller holdt tilbake midler enn å 

bevilge støtte til halvgode prosjekter. Omstillingsarbeidet ble de siste årene mer rettet mot 

utvikling og styrking av lokale bedrifter. Administrasjonens vurdering er at lokal forankring 

og satsing på lokale ressurser har vist seg å gi positive og mer varige resultater, enn satsing på 

eksterne bedrifter.  

 

Metodikk	  og	  arbeidsmåte	  i	  omstillingsarbeidet	  

I	   omstillingsarbeidet	   har	   det	   vært	   lagt	   opp	   til	   at	   prosjektforslagene	   skal	   utvikles	  

gjennom	   forstudier	   og	   forprosjekter,	   bl.a.	   for	   å	   kvalitetssikre	   realismen	   i	   prosjektene.	  

Forstudier/-‐forprosjekt	   vil	   sammen	  med	   styrets	   egne	   vurderinger	   danne	   grunnlag	   for	  

hvorvidt	  eller	  hvordan	  de	  ulike	   idéene	   skal	  videreføres.	  Evje	  Utvikling	  AS	   skal	   ikke	  gå	  
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inn	   i	   hovedprosjekter	   uten	   at	   det	   finnes	   en	   ”idéeier”	   og	   ekstern	   finansiering.	   Før	   et	  

prosjekt	   igangsettes	   må	   det	   også	   foretas	   en	   personvurdering	   for	   å	   sikre	   at	   personer	  

tilknyttet	  prosjektet	  har	  troverdighet	  og	  gjennomføringsevne.	  Hvis	  det	   finnes	  personer	  

med	  gode	   idéer	  men	  har	   liten	  erfaring	  med	  søknadsskriving	  og	  prosjektgjennomføring	  

kan	  disse	  hjelpes	  gjennom	  ”Etablererhjelpen”	   (en	   tjeneste	   som	  Evje	  Utvikling	   tilbyr	   til	  

personer/bedrifter	  som	  har	  en	  idé	  de	  ønsker	  å	  utvikle	  videre)	  for	  å	  utarbeide	  den	  riktige	  

dokumentasjonen,	   lage	   forretningsplan,	   prosjektplan,	   osv.	   Evje	   Utvikling	   har	   også	   i	  

perioden	   utdannet	   gründercoacher	   som	   skal	   være	   tilgjengelige	   for	   personer	   som	   har	  

behov	   for	   det.	   Evje	   Utvikling	   AS	   har	   hatt	   et	   formål	   om	   å	   arbeide	  mer	   proaktivt,	   dvs.	  

aktivt	  gå	  ut	  å	  finne	  prosjekter	  som	  ønskes	  ut	  ifra	  programmets	  innsatsområder.	  I	  praksis	  

har	  administrasjonen	  arbeidet	  både	  på	  en	  proaktiv	  og	  en	  mer	  passiv	  måte	  for	  å	  få	  gode	  

prosjekter.	   Alle	   prosjekter	   skal	   også	   gjennomføres	   etter	   Innovasjon	   Norge	   sin	   PLP-‐

metodikk.	   Et	   stort	   antall	   prosjektledere	   har	   gjennomført	   kurs	   på	   PLP-‐metodikk	   i	  

perioden.	  

	  

Det foreligger følgende krav til prosjektinnhold og gjennomføring: 

• Prosjektene skal ligge innenfor gjeldende satsings- og utviklingsområder og bygge 

opp under prosjektets målsetting om etablering av lønnsomme arbeidsplasser. 

• Samtlige prosjekter skal organiseres og gjennomføres ifølge Innovasjon Norge sin mal 

for prosjektledelse kalt PLP (prosjektlederprosess). 

• Aktivt prosjekteierskap og egenandel i form av egeninnsats og ev. egenfinansiering er 

en forutsetning for at prosjektet skal støttes av Evje Utvikling.  

 

I	  Handlingsplaner	  legges	  det	  opp	  til	  at	  eksisterende	  næringsliv	  aktivt	  skal	  trekkes	  med	  

og	  involveres	  i	  nyskapings-‐	  og	  utviklingsarbeidet.	  Det	  er	  også	  utarbeidet	  en	  strategi	  for	  

medvirkningsprosesser	  som	  skal	  innarbeides	  i	  alle	  prosjekter	  der	  det	  er	  hensiktsmessig	  

(Handlingsplan	   2005).	   Flere	   informanter	   både	   fra	   styre	   og	   næringsliv	   påpeker	   at	   det	  

lokale	   næringsliv	   i	   mindre	   grad	   enn	   etter	   intensjonen	   har	   blitt	   involvert	   i	  

omstillingsarbeidet.	  Likevel	  har	  det	  lokale	  næringsliv	  deltatt	  med	  to	  representanter	  i	  det	  

første	  styret	  og	  en	  representant	  i	  det	  siste	  styret	  til	  Evje	  Utvikling	  AS.	  Imidlertid	  har	  det	  

bare	   i	   begrenset	   grad	   vært	   gjennomført	   høringer	   og	   møtevirksomhet	   hvor	   man	   har	  

samlet	  lokale	  næringslivs-‐representanter.	  Dette	  skyldes	  flere	  forhold.	  	  
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I	   programmets	   tidlige	   fase	   fantes	   ingen	   aktiv	   næringslivsorganisasjon	   eller	   organisert	  

møtevirksomhet	  for	  næringslivet	  i	  kommunen,	  med	  unntak	  av	  en	  markedsforening	  som	  

samlet	   handelsstanden.	   Det	   lokale	   næringslivet	   hadde	   også	   flere	   svakheter	   og	   var	  

ganske	   ensidig	   ved	   oppstarten	   av	   omstillingsperioden.	   Det	   tok	   også	   noe	   tid	   før	  

programmet	   greide	   å	   oppnå	   en	  høy	  oppslutning	  hos	  det	   lokale	  næringslivet	   slik	   at	   de	  

ville	   engasjere	   seg.	   På	   den	   annen	   side	   hadde	   ikke	   omstillingsprogrammet	   en	   bevisst	  

strategi	   for	   å	   inkludere	   det	   lokale	   næringslivet	   gjennom	   høringer	   og	  møteforum	   eller	  

med	   formelle	   representanter	   i	   styrene,	   og	   informanter	   fra	   næringslivet	   påpeker	   dette	  

som	   en	   svakhet	   ved	   programmet.	   I	   videreføringen	   av	   næringsutviklingsarbeidet	   har	  

man	   tatt	   dette	   til	   etterretning	   og	   satser	   på	   et	   tettere	   samarbeid	   med	   det	   lokale	  

næringslivet,	   gjennom	   formell	   representasjon	   i	   det	   nye	   styre	   og	   gjennom	   et	   nylig	  

etablert	   næringslivsforum	   som	   skal	   være	   en	   møteplass	   mellom	   bedrifter	   og	   Evje	  

Utvikling	  AS	  (jf.	  kap.	  6.2).	  	  
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Kapittel 3 Programmets profil 
 

3.1 Valg av strategiske innsatsområder 

Tre strategiske innsatsområder ble valgt for å oppnå programmets målsettinger (Strategisk 

omstillingsplan for Evje og Hornnes kommune/Setesdalregionen 2002 – 2008, Handlingsplan 

2003). I Strategisk omstillingsplan (2003) har man også definert hovedmål og delmål knyttet til 

hver av strategiene.  

 

1) Utvikling og nyskaping i industrien/næringslivet (tidligere betegnet SMB-utvikling) 

Et viktig argument som ligger til grunn for denne strategien er at man raskere kan skape vekst i 

allerede eksisterende bedrifter enn gjennom nyetableringer. Det er derfor et sterkt ønske om å 

utvikle eksisterende industri/bedrifter.  

 

Hovedmål og delmål for Utviklings- og nyskapingsstrategien 

Næringslivet i Evje og Hornnes har i stor grad vært rettet mot Forsvarets virksomhet. Med 

omstillingsprogrammet ønsker man å utvikle et mer variert næringsliv av solide bedrifter som 

ligger langt fremme teknologisk, med et nasjonalt og internasjonalt marked. Den konkrete 

målsettingen er å etablere 75 arbeidsplasser. Programmet vil prioritere plastbransjen og 

trearbeidende industri, som anses som etablerte regionale næringsklynger. Det vil satses på 

miljø, kompetanse og utdanning og prioriterte virkemidler.  

 

2) Akkvisisjon (innhenting av virksomheter og aktiviteter) 

Akkvisisjonsstrategien er langt mer risikopreget, fordi det kreves mer kapital og større 

investeringer for å lykkes. Det ble antatt at fokus på offentlige bedrifter, private bedrifter på leit 

etter nye lokaliteter og en orientering mot Agderbyen/Kristiansand vil kunne gi resultater. Det 

var forventet at satsingen skulle generere ca. 100 nye arbeidsplasser i kommunen.  

 

Hovedmål og delmål for Akkvisisjonsstrategien 

Med denne strategien ønsker man å utnytte utviklingen i vekstområdene i Kristiansand og 

Agderbyen til nyetableringer i Evje-regionen. Primært vil man rekruttere bedrifter som har et 

innhold, struktur og kompetanse tilpasset områdets næringsstruktur, eller som utgjør et 

supplement til denne. Den konkrete målsettingen er å etablere 100 arbeidsplasser. Viktige 

delmål er å få opp et samarbeid med sentrale personer og institusjoner for å kartlegge mulige 
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bedrifter, og spesielt kompetansebedrifter. Det er også et delmål å få lokalisert statlige 

arbeidsplasser til Evje, som for eksempel regionale landbruks- og miljøvernetater i 

Agderfylkene samt et direktorat. Konkrete tiltak for strategiarbeidet er en generell aktiv 

markedsføring av stedet, i tillegg til mer målrettede tiltak rettet mot enkeltbedrifter.  

 

3) Evje som det naturlige regionsenter for Indre Agder 

Denne strategien antas å støtte opp om strategi 1 og 2. Gjennom en styrking av Evje som 

regionsenter blir det lettere for bedrifter å velge Evje som lokaliseringssted. Evje er også 

allerede utpekt som regionsenter for Setesdal i Fylkesplan for Aust-Agder 2000 – 2003. Evje 

har en sentral handelssenterfunksjon både for Setesdalskommunene og for nabokommunene i 

Vest-Agder. Konkrete satsinger kan være å få tilført funksjoner som regionalt servicekontor, 

være utdanningssenter, ha helsetilbud utover primærhelsetjenesten og legge til rette for 

kurs/konferansehotell.  

 

Hovedmål og delmål for Regionsenterstrategien 

Hovedmålet er at Evje som regionsenter skal gi innbyggere og næringsliv i regionen et tilbud 

som enkeltkommunene i regionen ikke har grunnlag for å tilby alene. Konkrete satsinger her 

vil være kompetanseheving og helsetilbud på spesialistnivå. Ungdommen i regionen skal også 

gis gode utviklingsmuligheter. Konkret målsetting er 25 arbeidsplasser. Viktige delmål vil 

være å sikre vekst innen servicenæringene, hindre nedgang i offentlige arbeidsplasser, styrke 

Evjes attraktivitet som bosted, herunder tilby boliger til alle aldersgrupper og livsfaser, styrke 

virksomhetsskaping knyttet til helse, kompetanse, regionale servicekontor og konferansehotell. 

Man ønsker også å satse på ”Mineralkommunen Evje og Hornnes” gjennom en samordning 

med reiselivet. Det satses også på kompetanse, herunder minst 2 kompetansegivende bedrifter 

på høyskolenivå, og å styrke Hornnes videregående skole og at Høyskolen i Agder (nå 

Universitet) etablerer en regional avdeling i Evje. 

 

Videre sier strategidokument (Handlingsplan 2005, 2006, og 2007) at:  

Utvikling og tilrettelegging i forhold til de tre strategiske områdene, også skal gi regionen en 

robust næringsstruktur, som er definert som følgende: 

• Et variert næringsliv basert på lokale fortrinn 

• Mindre konjunkturavhengighet 
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• Solide bedrifter 

• Bedrifter med god kompetanse innenfor sitt område  

 

Det ble gjennomført en forstudie knyttet til satsing på reiseliv, men studien anbefalte ikke en 

egen satsing på reiseliv. Reiselivsprosjekter skal derfor plasseres under Utviklings- og 

nyskapingsstrategien.  

 

Vi vurderer den strategiske innretningen av programmet som tilstrekkelig vid for å kunne 

inkludere store deler av næringslivet og lokalsamfunnet. Strategiene har også en bred 

formulering og gir dermed rom for justeringer underveis hvis erfaringer skulle tilsi et behov for 

det. Dette har også vist seg nødvendig i forbindelse med Akkvisisjonsstrategien. De tre 

hovedstrategiene utfyller også hverandre når det gjelder å oppnå programmets målsetting. For å 

kunne skape et solid og konkurransedyktig næringsliv er det viktig å satse på det eksisterende 

næringsliv, tilflytting av eksterne personer og bedrifter, og å styrke Evje som regionsenter og 

som bosted.  

 

3.2 Konkrete tiltak i perioden 

I handlingsplanene for årene 2003 – 2007 konkretiseres strategiene ytterligere i form av tiltak 

knyttet til de forskjellige innsatsområdene: 

 

1) Utvikling og nyskaping i industrien/næringslivet 

Kompetansehevende tiltak har vært et viktig satsingsområde knyttet til Utvikling og 

nyskaping i industrien/næringslivet. Viktige prosjekter her er gründerutvikling og gründer-

coach, etablererhjelp, PLP-kurs, og lederutvikling. SMB-utvikling har også vært et viktig 

tiltak med fokus på videreutvikling, og å skape flere arbeidsplasser. Nettverksbygging mellom 

eksisterende bedrifter har også vært en viktig satsing. Tiltak har også vært bransje- eller 

næringsrettet, som mot plaststøperi, E-handel, storbilverksted, gruve- og mineralbasert 

turisme, og utmarksbasert turisme.  

 

2) Akkvisisjon 

Videreutvikling og nyetableringer på Evjemoen Næringspark, rekruttere offentlige 

arbeidsplasser til Evje, utvikle Evje som handelssenter, etablere callsenter, hotelldrift og 

kompetansesenter rettet mot Næringslivet er her viktige tiltak. Markedsføring av regionen har 

også vært et viktig virkemiddel. 
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3) Utvikling av en attraktiv region  

Konkrete tiltak her er aktivt informasjonsarbeid og markedsføring av kommunen både internt 

og eksternt. Styrket samhandling mellom Evje kommune og Evje Utvikling AS, aktivisere Evje 

kommune som lokal utviklingsaktør, satsing på felles utviklings- og næringssamarbeid i 

regionen, ulike tiltak for ungdom i regionen (flerbrukshus), og det å få igangsatt forskjellige 

idretts- og kulturarrangement til Evje er andre tiltak under dette innsatsområde. 

 

3.3 Strategier og innsatsområder i omstillingsperioden – justeringer underveis 

I omstillingsperioden har man opprettholdt de samme strategier og innsatsområder, men har 

justert satsingen til fordel for Utviklings- og nyskapingsstrategien (Strategi 1), som er blitt den 

dominerende strategien. I tabell 3.1 ser vi utviklingen i bevilgninger til de ulike strategiene.  

 

Tabell 3.1: Bevilgninger til prosjekter fra Årsberetning 2003-2007 

 Bevilgninger 
prosjekter 
2003 

Bevilgninger 
prosjekter 
2004 

Bevilgninger 
prosjekter 
2005 

Bevilgninger 
prosjekter 
2006 

Bevilgninger 
prosjekter 
2007 

1) Utvikling og 
nyskaping i 
industrien/næringslivet 

1. 364 970 4. 082 682 3. 233 388 2. 722 550 3. 607 375 

2) Akkvisisjon 4. 068 000 2. 059 390 1. 440 705 3. 028 000 - 
3) Utvikling av en 
attraktiv region 

4.095. 250 2. 810 750 1. 040 000     272 500 1. 206 250 

Sum 9. 528 220 8. 952 822 5. 714. 093 6. 023. 050 4. 813 625 
Kilde: Årsberetninger 2003 – 2007.  

 

Tallene viser at man det første året satset store midler på Akkvisisjonsstrategien og 

Regionsenterstrategien. Satsingen på nyskaping og utvikling økte allerede fra 2004 og har fått 

bevilget store beløp i hele perioden. Dette var også strategien som skapte flest arbeidsplasser. 

Allerede fra 2004 tonet man ned Akkvisisjonsstrategien. Årsaken til at det ble bevilget mer til 

akkvisisjon i 2006 enn i 2005, til tross for at denne strategien skulle nedtones, skyldes at 

programmet var involvert i et stort varehandelshusprosjekt. Dette prosjektet ble det ikke noe av 

fordi sentrale prosjektdeltakere trakk seg. Regionsenterstrategien fikk bevilget store midler i 

2003 og 2004, mens man fra 2005 reduserte midlene til denne satsingen. Vi ser også av 

tabellen at de bevilgede midlene overstiger det årlige budsjettet, dvs. programmet brukte mer 

penger enn det hadde til rådighet. Denne situasjonen førte til store økonomiske problemer (jf. 

kap. 2.4) og programmet måtte dekke inn overforbruket de påfølgende årene.  
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Akkvisisjonsstrategien viste seg ressurskrevende og graden av tilslag pr initiativ var lavere enn 

forventet. Det var langt vanskeligere enn tidligere antatt å få lokalisert eksterne bedrifter til 

Evje-regionen. Programmet lyktes i liten grad med å tiltrekke bedrifter fra større vekstområder 

som Kristiansandsregionen. En informant mener at Akkvisisjonsstrategien var mislykket fordi 

man i hovedsak hentet bedrifter fra nabokommunene og dermed ”stjal” arbeidsplasser og 

hjørnesteinsbedrifter internt i regionen. Strategien skapte derfor stor misnøye i nabo-

kommunene, men også lokalt fordi lokale bedrifter mente at nye aktører lettere fikk tilgang på 

både omstillingsmidler og rimelige lokaler. Satsingen på Regionsenterstrategien var også størst 

de første årene, men ble redusert etter hvert. Viktige satsinger for Evje-regionen var kultur, 

idrett og infrastruktur, bl.a. for å gjøre regionen mer attraktiv for ungdom. Satsingen på 

Utvikling og nyskaping, ble etter hvert det viktigste innsatsområdet, med et fokus på lokalt 

forankret næringsliv og lokalt forankrede eierskap. Erfaringene fra omstillingsarbeidet viste at 

lokalt næringsliv synes å ha større grad av lokal commitment enn eksterne aktører. Noen av 

disse er mer ute etter å utnytte de ulike tilskuddsordningene som var knyttet til omstillings-

programmet. Programmet innså derfor etter hvert at det viktigste var å satse på kompetanse-

heving og videreutvikling av lokale bedrifter og gründere.  
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Kapittel 4 Aktiviteter i programmet 

 

4.1 Oversikt over prosjekter i programmet 

I omstillingsperioden er det bevilget midler og gjennomført et stort antall prosjekter. 

Prosjektene har både vært bedriftsrettet med det formål å bidra til et robust næringsliv, mens 

andre har vært mer understøttende og har bidratt til å bedre infrastruktur og attraktivitet i 

regionen. 

 

I Evje og Hornnes omstillingsprogram har man styrt prosjektene i tråd med PLP-modellen 

(utviklet av Innovasjon Norge), som er et verktøy for å strukturere prosjektarbeidet. Dette 

innebærer at man deler inn prosjekter i: forstudier, forprosjekt og hovedprosjekt, som har 

ulike formål. Forstudier har det formål å avklare prosjektidéen, forprosjekt handler om å 

utvikle prosjektidéen, mens hovedprosjekt går ut på å gjennomføre prosjektidéen. I tråd med 

Evje Utvikling sine direktiver skal omstillingsprogram i første rekke støtte forstudier og 

forprosjekt, mens hovedprosjekt bør i all hovedsak finansieres av andre finansielle kilder 

(Innovasjon Norge 2006). I PLP-modellen har man også et system for oppfølging og 

kvalitetssikring, herunder måldefinering, milepæler, og kritiske suksessfaktorer. Skillet 

mellom prosjektansvarlig og prosjektleder er også et viktig prinsipp for organisering og 

styring av prosjekter.  

 

Samlet er det iverksatt 299 prosjekter med støtte eller bistand fra omstillingsprogrammet i 

løpet av perioden. I tabellene 4.1, 4.2 og 4.3, gir vi en oversikt over antall forstudier, 

forprosjekt og hovedprosjekt knyttet til de tre hovedstrategiene/innsatsområdene, samt 

størrelse på bevilgningene. I gjennomsnitt per år (6 år) ble det iverksatt ca. 50 prosjekter. 

Sammenlignet med andre omstillingsprogram og kommuner, for eksempel omstillings-

programmene i Åmot og Odda, er antall prosjekter noe lavere for Evje og Hornnes. Den 

gjennomsnittlige bevilgningen pr prosjekt er imidlertid større. I Evje og Hornnes er 

gjennomsnittlig prosjektbevilgning på ca. 126 000 kroner per prosjekt, mens den i Åmot er ca. 

93 000 kroner og omtrentlig det samme i Vaksdal og Bremanger (Jakobsen m.fl. 2001, 

Jakobsen 2007). For hovedprosjektene i Evje og Hornnes er snittet ca. 141 424 kroner, for 

forprosjekt 177 418 kroner og for forstudier 45 546 kroner.  
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Tabell 4.1: Strategi 1: Oversikt over prosjekter i omstillingsprogrammet i Evje og 
Hornnes  
A= Antall, B= Bevilgning 
Satsinger/virkemidler Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt Samlet 
Strategi 1) Utvikling 
og nyskaping i 
industrien/ 
Næringslivet 

A B A B A B A B 

Bedriftsutvikling 
eksisterende bedrifter 

10 412375 16 1 040500 39 5 048039 65 6 500914 

Utviklingsplan gruve- 
og mineralbasert 
turisme 

4 397912 2    425000 4     88825 10    911737 

Initiere og utvikle 
nyskapende prosjekter 

15 774000 14 1 892770 16 3 132450 45 5 799220 

Kompetansegivende 
fellesprogram 

4 175000 1      95000 3    810000 8 1 080000 

Markedsføring 2   50000 2      35934 1    150000 5    235934 
SMB-utvikling - - - - 3    498000 3    498000 
Samlet  35 1 809287  35 3 489204 66 9 727314 136 15 025805 
 
 
Som tabellen viser er det iverksatt totalt 136 prosjekter under Utviklings- og nyskapings-

strategien. Det er gjennomført 35 forstudier, 35 forprosjekter og 66 hovedprosjekter. 

Størstedelen av bevilgningene (9,7 mill. kroner av ca. 15 mill. kroner) har gått til 

hovedprosjekter, til tross for at hovedfokus i omstillingsbevilgninger skal være forstudier og 

forprosjekt. Satsingsområdene under strategi 1 har vært: bedriftsutvikling av eksisterende 

bedrifter, utviklingsplan for gruve- og mineralbasert turisme, å initiere og utvikle nyskapende 

prosjekter, kompetansegivende fellesprogram, markedsføring og SMB-utvikling. De satsings-

områdene som har fått størst bevilgninger er bedriftsutvikling av eksisterende bedrifter og 

initiering og utvikling av nyskapende prosjekter. Disse satsingsområdene sto for 12,3 mill. 

kroner av totalt ca. 15 mill. kroner av bevilgningene.  
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Tabell 4.2: Strategi 2: Oversikt over iverksatte prosjekter i omstillingsprogrammet i 
Evje og Hornnes  
A= Antall, B= Bevilgning 
Satsinger/virkemidler Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt Samlet 
Strategi 2) 
Akkvisisjon 

A B A B A B A B 

Sikre seg Evjemoen på 
kommersielt grunnlag 

1    50000 1   500000 4   134300 6   684300 

Søking mot 
enkeltbedrifter 

6   234200 10 2 255397 19 3 882693 35 6 372290 

Offentlige funksjoner i 
det nye Agder 

4   184000 - - 2      75000 6    259000 

Utnyttelse av veksten i 
Agderbyen og 
Kristiansandsområdet 

1    50000 - - 2    100000 3    150000 

Tiltrekke seg 
kompetansebedrifter 

3   120000 3    110000 2    231000 8    461000 

Markedsføring 1     20000 - - - - 1      20000 
Semi-militært 
treningssenter 

1     50000 1    110000 1      15705 3    175705 

Etablering av 
hotelldrift 

- - - - 1    278000 1    278000 

Kompetansesenter 
CRM 

- - 1      25000 - - 1      25000 

Varehandelshus - - 4 2 850000 1    150000 5 3 000000 
Kompetansesenter - - 2    190000 - - 2    190000 
Tiltrekke seg 
kompetansebedrifter 

3   120000 3    110000 2    231000 8    461000 

Samlet 20   828200 25 6 150397 34 5 097698 79 12 076295 
 
 
I tabellen over gis det oversikt over konkrete satsingsområder under Akkvisisjonsstrategien. 

Satsingsområdene er mange og varierte, fra akkvisisjon av offentlige funksjoner i det nye 

Agder, etablering av hotelldrift og til satsing på varehandelshus. Det ble iverksatt til sammen 

45 forstudier og forprosjekter og 34 hovedprosjekter. Fordelingen mellom forstudier, 

forprosjekter og hovedprosjekter er derfor mer i tråd med omstillingsbevilgningen for strategi 

2, med et større fokus på de to første. Når det gjelder fordelingen mellom konkrete 

satsingsområder har de følgende fått størst bevilgninger: søking mot enkeltbedrifter (35 

prosjekter) og varehandelshus (5 prosjekter).  
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Tabell 4.3: Strategi 3: Oversikt over iverksatte prosjekter i omstillingsprogrammet i 
Evje og Hornnes 
A= Antall, B= Bevilgning 
Satsinger/virkemidler Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt Samlet 
Strategi 3) Evje som 
det naturlige 
regionsenter for 
Indre Agder 

A B A B A B A B 

Utdanningssenter 7   260200 9 3 702000 8   835000 24 4 797200 
Allsidig tjeneste- og 
kulturtilbud 

- - 1    100000 2   550000   3    650000 

Mer effektiv kommune - - - - 1    250000   1    250000 
Ungdomsprosjekt 1     23500 3    164000 - -   4    187500 
Utvikling av Evje som 
tettsted/regionsenter 

7   370000 2    350000 - -   9    720000 

Kurs- og 
konferansesenter 

1     25000 - - 1      56550   2     81550 

Sørlandet i 100 – Indre 
Agder 

- - - - 1    260000   1    260000 

Informasjon/samfunns-
kontakt 

1     35000 - - 10 1 329600 11 1 364600 

Evje som regionsenter 
og ”motor” for positiv 
utvikling i 
nabokommunene 

- - - - 3   131250   3    131250 

Kulturprosjekt 3    80000 5   142600 8   755000 16    977600 
Regional 
kompetanseutvikling 

2    30000 - - - -   2     30000 

Reiseliv 1    20000 2   387500 - -  3   407500 
Videreføring av 
næringsutvikling 

1    62500 1   240000 1   196250  3   498750 

Frie midler 1   100000 - - 1     45000  2   145000 
Samlet 25 1 006200 23 5 086100 36 4 408650 84 10 500950 
 
 
Under Regionsenter Evje strategien, ble det gjennomført totalt 84 prosjekter, herunder 25 

forstudier, 23 forprosjekt og 36 hovedprosjekt. Det er dermed gjennomført flere forstudier og 

forprosjekt (48) enn hovedprosjekt, som er i tråd med intensjonene for omstillings-

bevilgningen. For strategi 3 finnes det en rekke konkrete satsingsområder, blant annet 

utdanningssenter, ungdomsprosjekt, og kulturprosjekt. De viktigste satsingsområdene i 

forhold til bevilgninger er: utdanningssenter (24 prosjekt), informasjons/samfunnskontakt 

(11), og kulturprosjekt (16).  

 

I tabell 4.4 nedenfor gir vi en oversikt over antall prosjekter, type prosjekt og bevilgninger for 

alle de tre hovedstrategiene.  
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Tabell 4.4: Oversikt over alle prosjekt og bevilgninger i omstillingsprogrammet i Evje 
og Hornnes 
 
Satsinger/ 
Virkemidler 

Forstudier Forprosjekt Hovedprosjekt Samlet 

Strategier A B A B A B A B 
1) Utvikling og 
nyskaping i 
industrien/ 
Næringslivet 

35 1 809287  35 3 489204 66 9 727314 136 15 025805 

2) Akkvisisjon 
 

20   828200 25 6 150397 34 5 097698 79 12 076295 

3) Evje som 
det naturlige 
regionsenter 
for Indre 
Agder 

25 1 006200 23 5 086100 36 4 408650 84 10 500950 

Samlet 80 
(27 %) 

3 643687 
(10 %) 

83 
(28 %) 

14 725701 
(39 %) 

136 
(45 %) 

19 233662 
(51 %) 

299 37 603050 
 

 
 
I den samlede oversikten i tabellen over ser vi at det er gjennomført totalt 80 forstudier og 83 

forprosjekt. Disse to typer prosjekt utgjør dermed om lag 55 prosent av det samlede antall 

prosjekter. Ifølge intensjonen i omstillingsbevilgningen skal man ha et hovedfokus på 

forstudier og forprosjekt mht. finansiell støtte (Innovasjon Norge 2006). Når det gjelder andel 

av samlet bevilgning er 49 prosent gått til forstudier og forprosjekt, mens 51 prosent er 

bevilget til hovedprosjekter. Dette er en større vektlegging av hovedprosjekt enn hva man 

finner i en del andre omstillingsprogrammer, eksempelvis i Åmot hvor kun 27 % av 

bevilgningen ble gitt til hovedprosjekter (Jakobsen 2007). Det er også et større innslag av 

hovedprosjekter enn hva man hadde i omstillingsprogrammene i Bremanger og Odda 

(Jakobsen m.fl. 2001).  

 

Det betydelige innslaget av hovedprosjekter i Evje og Hornnes kan forklares ut fra flere 

forhold. For det første vil en del av forklaringen ligge i hvordan man definerer prosjekt. I Evje 

og Hornnes har man for eksempel valgt å definere alt som har med markedsføring som 

hovedprosjekter, mens dette andre steder sannsynligvis har blitt definert som forstudier eller 

forprosjekt. En annen faktor er at man i Evje og Hornnes i stor grad valgte å gå inn i allerede 

etablerte bedrifter og bidro med støtte knyttet til utvikling av produksjon, nye markeder, 

markedsanalyser, markedsføring, kompetanseheving m.m. Disse prosjektene ble definert som 

hovedprosjekter. De nevnte prosjektene hadde som formål å sikre allerede eksisterende 

bedrifter, og gi de mulighet til å utvikle seg, og ekspandere, for derigjennom få nye 

arbeidsplasser. Det har også vært viktig for Evje Utvikling AS å følge opp nyetablerte 
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bedrifter som de har bevilget midler til i forstudier/forprosjekt, og dette kan bety at man 

strekker seg noe lenger enn andre omstillingsområder har gjort for å sikre at de lykkes (dvs. 

gå inn med støtte til et hovedprosjekt).  

 

Også i omstillingsprogram er det en betingelse at prosjekteier bidrar med egeninnsats og/eller 

egenandel, eventuelt at eksterne aktører går inn med midler. På denne måten ønsker man å 

øke engasjementet hos prosjektdeltakerne. Omstillingsprogrammet har ikke utarbeidet en 

oversikt over totalkostnader knyttet til prosjekter, men programmet har i all hovedsak fulgt 

EØS-regelverket når det gjelder støtte (dvs. inntil 15 prosent av investert beløp, inntil 35 

prosent av produktutviklingskostnader, inntil 50 prosent av myk støtte (kompetanseheving/-

markedsføring)).  

 

Omstillingsprogrammet hadde ved utgangen av 2007 en restbevilgning på 2 mill. kroner og 

150 000 kroner som skal brukes i 2008. Dette skyldes i hovedsak at man har holdt tilbake 

midler for kun å støtte prosjekter med høy nok kvalitet. En person i administrasjonen 

fortsetter i stillingen i 6 mnd pluss ny daglig leder i 50 % stilling.  

 

4.2 Beskrivelse av utvalgte bedriftsrettede prosjekter i omstillingsprogrammet 

I dette kapitlet presenterer vi 5 bedrifter som har fått ulike typer støtte fra omstillings-

programmet. Bedriftene er innenfor henholdsvis helse, reiseliv, mat, treforedling og trykkeri, 

og illustrerer noe av mangfoldet som preger kommunens næringsliv i dag. Eksemplene viser 

også hvordan programmet har jobbet på ulike måter i forhold til de forskjellige bedriftene. 

Beskrivelsen er basert på intervjuer med prosjektledere i bedriftene og informasjon på 

bedriftenes hjemmesider.  

 

Evjeklinikken  

Evjeklinikken er et prosjekt som betegnes som meget vellykket, og er et eksempel på 

prosjektsatsing som har bidratt til å skape konkurransedyktige og varige arbeidsplasser. 

Prosjekteierne har en lokal tilhørighet i regionen men hadde sin arbeidstilknytning utenfor 

kommunen. Da omstillingsprogrammet ble etablert ble nåværende daglig leder først hentet 

inn som konsulent i programmet, hvor han var ansvarlig for å utvikle et program for små og 

mellomstore bedrifter tilpasset kommunen. Han hadde tidligere arbeidet med bank og finans. I 

denne perioden fikk han og konen idéen om å starte en klinikk for vektreduksjon. På 

Evjemoen Næringspark fikk de tilbud om et egnet lokale for å etablere klinikken. De fikk 
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også støtte gjennom omstillingsprogrammet til kapital for å sette i gang virksomheten, til et 

forprosjekt og hovedprosjekt og også aksjekapital. Evje Utvikling AS sitter på eiersiden 

fortsatt. Egnet bygningsmasse og finansiell støtte var en forutsetning for at klinikken ble lagt 

til Evje og Hornnes kommune. Ekteparet gikk inn i den nye virksomheten på full tid, først 

med anvendt forskning i 2004 og med åpning av klinikken i 2005. Etter ni måneder gikk 

virksomheten med overskudd. Evjeklinikken har vært en inspirasjon for andre virksomheter i 

kommunen, og betegnes som ”et lokomotiv” for Evjemoen Næringspark. Klinikken tjener 

også som eksempel på at det er mulig å etablere konkurransedyktige og kompetansebaserte 

arbeidsplasser i kommunen.  

 

Evjeklinikken, som er en klinikk for vektreduksjon har i dag 50 behandlingsplasser. Klinikken 

har en stor og variert arbeidsstokk (ca. 25 ansatte) med en høy andel av høyt utdannet 

personell, bl.a. administrasjon, klinikkoverlege, gruppeterapeut, ernæringsfysiolog, 

fysioterapeut, sykepleiere, ergoterapeut, aktivitører og kokker. Psykiater og gastroentrolog er 

også knyttet til klinikken. Evjeklinikken er basert på å oppnå livsstilsendring, og gjennom 

endring i livsstil oppnå en reduksjon i vekt som et ”biprodukt”. Klinikken legger opp til en 

modell hvor pasienter kan komme til dem flere ganger, flere oppfølginger, og de kan også få 

oppfølging hjemme (på telefon og gruppeaktiviteter). Behandlingen på Evjeklinikken har vist 

dokumentert effekt på livsstilsendring og vektreduksjon i flere vitenskapelige studier. 

Klinikkens tilbud er kunnskapsbasert og har et forskningssamarbeid med Helse Sørøst. 

Klinikkens modell er anbefalt av Sosial- og helsedirektoratet. Klinikken har inngått en avtale 

med NAV om rehabiliteringstilbud til sykemeldte, og NAV henviser sykemeldte til dem. 

Klinikken behandler også personer med andre problemer, som utbrenthet og har avtaler med 

større bedrifter (www.Evjeklinikken.no). I nær framtid skal klinikken utvide sin virksomhet 

på Evjemoen og vil øke kapasiteten til 100 behandlingsplasser. Det skal også bygges et 

svømmebasseng i tilknytning til klinikken.  

 

Setesdal Mineralpark 

Setesdal Mineralpark er et eksempel på en aktivitet som er tuftet på lokale gründere, lokal 

historie og lokale naturressurser. Parken har også blitt en attraksjon i regionen og bidrar 

således til å styrke Evje som attraktivt bosted og som reiselivsdestinasjon. Omstillings-

programmets rolle og bidrag har vært tilførsel av kapital og ”myke” investeringer for å utvikle 

og konsolidere virksomheten. Bedriften var i en omstillingsfase og vurderte alternative 

muligheter for å utvikle virksomheten og skape vekst da omstillingsprogrammet ble iverksatt. 
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Gjennom omstillingsprogrammet fikk bedriften finansiell støtte til utvikling og også støtte til 

markedsføring og nettverksarbeid. Daglig leder deltok også i SMB-utviklingsprosjektet som 

er et kompetansehevende tiltak. Programmets bidrag til kapital og de ”myke” investeringene 

har vært avgjørende for utviklingen av virksomheten, hevder prosjekteier. Daglig leder mener 

også at programmets støtte til å styrke samarbeid og nettverk innad blant reiselivsbedriftene 

har hatt stor betydning. Reiselivsbedriftene er i denne sammenheng svært fornøyd med Evje 

Utvikling AS fordi de har fått bevilget nettverksstøtte i tråd med bedriftenes egne behov. 

Samhandlingen blant reiselivsbedriftene har blitt betydelig styrket gjennom omstillings-

perioden, og bedriftene har nå nylig satt i gang et arbeid med å bygge Evje som merkevare og 

å tydeliggjøre profilen til stedet. Nedenfor beskriver vi nærmere Setesdal Mineralpark.  

 

Mineralparken er en unik attraksjon med en av Europas største samlinger av steiner og 

mineraler. Parken hadde 30 000 besøkende i 2007. Parken hadde i 2008 3,5 ansatte. Det er 

Vegard Hansson som er gründer og ansvarlig for driften av parken. Han tok over farens, 

Arnar Hanssons, unike, private samling av steiner og mineraler. Mineralparken ligger i et 

naturskjønt fredelig område på Hornnes, kalt Paradis, ved elva Otra. Dette er en attraksjon 

som er synlig for alle som reiser opp gjennom Setesdal. Parken har flere tilbud og 

attraksjoner. Inne i fjellhallen er mer enn 1200 m2 sprengt ut inne i fjellet for å romme 

utstillingen på over 1000 mineraler fra alle verdensdeler og de fleste land. Her finnes en 

enorm fargeprakt og spektakulære former og krystaller naturen selv har skapt, utstilt i særegne 

montre og i perfekt samspill med gammelt utstyr fra gruvevirksomheten i nærområdet. Det 

finnes også en skulpturpark med skulpturer utarbeidet i stein. Et stort frilufts- og 

utendørsområde finnes i tilknytning til parken, med et grønt og blomsterrikt parkområde. Elva 

Otra som renner forbi gir mulighet for fiske og kanoturer. Det er også mulighet for skattejakt i 

gamle mineralgruver i området (Håverstad Gruver). Området Iveland og Evje er kjent for et 

stort antall kvarts- og feltspatforekomster og pegmatittmineraler, og en nikkelkobbergruve. 

Besøkende tilbys overnatting i laftehus fra 1700-tallet. Med mineralparken ønsker man å 

skape et kulturtilbud som utnytter historie, tradisjoner og naturgitte forhold. Parken har også 

en steinbutikk med stort utvalg av smykker og gaveartikler, figurer og skulpturer i alle 

størrelser (www.mineralparken.no).  
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Trebyggeriet  

Prosjektleder og gründer av prosjektet har en bakgrunn (oppvekst) fra Evje og Hornnes 

kommune og hadde et ønske om å flytte tilbake til hjemkommunen etter mange år i offshore 

industrien. Vedkommende ønsket også å benytte metoder og prosedyrer knyttet til 

prosjektering fra offshore og overføre disse til treforedlingsindustrien, som vanligvis bruker 

tradisjonelle metoder. Det eksisterte ingen treforedlingsbedrift i Evje og Hornnes kommune 

da bedriften ble etablert rett før omstillingsprogrammet startet opp. Bakgrunnen for etablering 

av bedriften var nedleggelse av forsvaret som ga tilgang på bygningsmasse, og gründeren fikk 

kjøpe et tidligere lager av forsvaret lokalisert utenfor Evjemoen. Prosjektleder arbeidet ca. 1 

år med en prosjektbeskrivelse og forretningsplan samt innsalg til aktuelle investorer. Evje 

Utvikling AS, Setesdal Regionråd og Innovasjon Norge bidro alle med et første tilskudd på 

1,5 mill. kroner til oppstart. Denne startkapitalen gjorde det enklere å selge inn prosjektet til 

andre investorer og for å få lån i den lokale banken. Prosjektet hadde et samlet kapitalbehov 

på 7-8 mill. kroner som blant annet inkluderte investeringer i produksjonsutstyr og 

produksjonsanlegg.  

 

I januar 2003 sto produksjonslokalene ferdige og bedriften startet opp med 6-7 ansatte. Drift 

og omsetning har hatt en positiv utvikling siden den gang og per i dag har bedriften 32 ansatte 

og hadde en omsetning på 32 mill. kroner i 2006. Allerede noen få år etter oppstart satte 

bedriften i gang et nytt investeringsprosjekt med nytt produksjonsanlegg og utvidelse av 

produksjonen til 12-13 mill. kroner. Trebyggeriet fikk nye tilskudd til denne produksjons-

utvidelsen som også inkluderte utvikling av nye produkter. Denne nye investeringen satte 

bedriften litt tilbake når det gjelder resultat, pga. store omkostninger og etablering av nye 

rutiner. Opplæring av de ansatte og organisasjonsutvikling har vært en stor utfordring for 

bedriften. I den forbindelse har bedriften fått støtte fra omstillingsprogrammet til 

kompetansehevende tiltak, til opplæring av de ansatte og ekstern assistanse for kvalitets-

forbedring av produksjonsprosessene.  

 

Bedriften har måttet starte med ”blanke ark” når det gjelder både leverandør- og kunde-

forhold. Prosjektleder ønsker å bruke lokale bedrifter og leverandører så sant de er 

konkurransedyktige, og bruker per i dag lokalt regnskapskontor, IT-leverandør og 

transportfirma. Trebyggeriet har således skapt oppdrag og kundegrunnlag for lokale bedrifter. 

Når det gjelder leverandører av tremateriale har bedriften leverandører både nasjonalt og 

internasjonalt. Nedenfor beskriver vi nærmere virksomheten til Trebyggeriet.  
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Bedriften er involvert i bygging av hytter og hus. Trebyggeriet har utviklet seg til en 

konkurransedyktig, kvalitetsbevisst og fleksibel produsent av skreddersydde elementer og 

avansert pre-kutt for trebygg. Kundene er i hovedsak entreprenører, byggmestre eller 

utbyggere som ønsker en hurtig og effektiv montasje av det utvendige bygget. Trebyggeriet 

har som formål å bidra til å gi slike kunder økt konkurransekraft og lønnsomhet i egen drift. 

Forretningskonseptet er at Trebyggeriets egne kunder selv monterer råbygget etter illustrerte 

montasjeanvisninger (3-dimensjonale). Kunden fullfører bygget både utvendig og innvendig 

selv. Individuell kundetilpasning er også et basis forretningskonsept. Trebyggeriet tilpasser 

byggpakken i elementform til kunder som har individuelle planlagte byggeprosjekt 

(www.trebyggeriet.no).  

 

Setesdal Mat AS  

Setesdal Mat AS er et eksempel på en bedrift med utgangspunkt i lokal gründer som satser på 

bearbeiding og foredling av lokale råvarer og med fokus på lokale og regionale markeder, 

herunder reiselivsbedrifter.  

 

Setesdal Mat AS startet opp i 2002 med 100 000 kroner i egenkapital. Gjennom hjelp og 

tilskudd fra omstillingsprogrammet fikk de opp kapital til å gjennomføre investeringer i den 

tidligere mannskapsmessa på Evjemoen. Bedriften fikk finansiell støtte fra omstillings-

programmet, Innovasjon Norge og den lokale banken (30 % hver). Bedriften ble etablert i 

tidlig fase av programmet før kompetansehevende kurs eller tilbud var iverksatt. Daglig leder 

brukte et konsulentselskap til å forbedre forretningsplanen for virksomheten som bidro til at 

prosjektet fikk støtte fra programmet. I en senere fase av virksomheten deltok daglig leder på 

flere kurs, blant annet PLP-kurs i regi av omstillingsprogrammet/Innovasjon Norge og 

Innovasjon Norge sitt Fram-program. Den faglige delen og ikke minst nettverkseffekten av de 

kompetansehevende tilbudene har vært veldig viktige hevder representanten for bedriften. 

Programmet har således bidratt til å bygge nettverk lokalt og regionalt med positive 

ringvirkninger for virksomheten.  

 

Underveis har det vært tøffe perioder med lav lønnsomhet og behov for refinansiering med 

bistand fra programmet. Evje Utvikling AS har i denne sammenheng bidratt med drahjelp og 

støtte av stor betydning for bedriften. En person fra administrasjonen i Evje Utvikling satt 

også som styremedlem i virksomheten, og brukte sitt nettverk til å få inn lokale, langsiktige 
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eiere og kapital til virksomheten. Først i 2007 gikk virksomheten med overskudd. Under 

beskriver vi bedriften nærmere.  

 

Setesdal Mat AS er en lokal matprodusent som leverer til serveringssteder innenfor Horeka 

segmentet, institusjoner og kantiner, Bed and Breakfast hoteller, samt til stevner og større 

arrangementer. Bedriften har blant annet faste leveranser til Dyreparken i Kristiansand. 

Bedriften har investert i moderne produksjonslokaler med høykapasitets storkjøkken og 

rasjonelle produksjonslinjer og er lokalisert på tidligere Evjemoen militærleir. Bedriften 

leverer høykvalitets mat av ferske og lokale råvarer, etter tradisjonsrike og markedstilpassede 

oppskrifter. Eksempler på lokale retter er Setesdalsuppe (fisk), tradisjonell risgrøt og salt 

lammekjøtt med kålrotstappe og komle. Gode råvarer er en viktig forretningsfilosofi og 

bedriften har langsiktige samarbeidsavtaler med kjøtt- og fiskeleverandører. Bedriften 

benytter lokale fiskeslag, som abbor, ørret og bleke (en liten lokal innlandsfisk i 

Byglandsfjorden) i produksjonen (lokalt fisket, renset og pakket). Av produkter har Setesdal 

Mat spesialisert seg på ferdigmat (à la Fjordland).  

 

Setesdal Mat AS har som filosofi å etablere langsiktig samarbeid med kunder og på å være en 

profesjonell medspiller for å bedre samarbeidspartneres økonomi og langsiktig lønnsomhet. 

Bedriften har utviklet et eget lønnsomhetskonsept for å oppnå optimale resultater, ML 

Konseptet (Matglede og lønnsomhet). Setesdal Mat AS forretningsidé er at "vi i samarbeid 

skal utvikle trivsel, velvære, høy kompetanse, kvalitet og trygghet og formidle dette som 

bærende elementer gjennom hele verdikjeden". (www.setesdalmat.no).  

 

Setesdal Trykk 

Setesdal Trykk er en bedrift som er videreutviklet fra et enmannsforetak innen grafisk design 

(fra 2000) og et eldre trykkeri (20 år tilbake). Den nye virksomheten startet opp i 2006. 

Bedriften fikk støtte fra omstillingsprogrammet til kjøp av maskiner og til å kjøpe det 

eksisterende trykkeriet i kommunen. De fikk også støtte til opplæring (ekspertise fra 

Østlandet) knyttet til en oppdatering av programvare for å bruke maskinene. Daglig leder 

mener at støtten fra programmet har vært en forutsetning for at de senere foretok betydelige 

investeringer, og for at man derfor har et trykkeri i regionen i dag. Daglig leder har deltatt på 

diverse kompetansehevende kurs, herunder PLP-kurs i regi av omstillingsprogrammet/-

Innovasjon Norge. Vår respondent hevder også at deltakelse på kurs har bidratt til å styrke 
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både hans kompetanse og nettverk. Kursene har vært en viktig møteplass for næringslivsfolk i 

regionen, og har gitt nyttige nettverk til samarbeidspartnere og mulige kunder.  

 

På sikt har bedriften bygd opp kompetanse og har per i dag 3 ansatte samt en lærlingplass 

(kun 3 i regionen). Bedriften omsatte for 3,3 mill. kroner i fjor, 2,8 mill. kroner det første året. 

Siden bedriften er basert på tidligere foretak har man kunnet bygge på tidligere kundeforhold i 

markedsføringen. Virksomheten har modernisert og utvidet produksjonen, fra rent trykkeri til 

trykk på andre materialer som folie (bildekor, skilting), trykk på klær, og utarbeiding av 

internettsider. Økt kompetanse i bedriften samt utvikling av produkter og tjenester har bidratt 

til å styrke konkurransedyktigheten til trykkeriet.  
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Kapittel 5 Resultater fra programmets aktiviteter 

 

5.1 Om måleutfordringer 

En evaluering har som formål å avdekke viktige resultater av et tiltak. Sentrale mål for 

omstillingsprogrammet for Evje og Hornnes har vært: å skape 200 nye konkurransekraftige 

arbeidsplasser innen 2008, øke kompetanse på nyskapingsarbeid og prosjektgjennomføringer, 

og å skape økt aksept for Evje som det naturlige regionsenter. Den første målsettingen er mer 

konkret og følgelig relativt enkel å måle. Utviklingen i antall arbeidsplasser er også mye brukt 

som resultatindikator i omstillingsarbeid (Jakobsen m.fl., 2001). Det vil likevel være 

vanskelig å si hvor robuste de nye arbeidsplassene vil være på sikt. Vanligvis vil omlag 50 

prosent av nyetablerte arbeidsplasser forsvinne etter 5 år (Spilling, 2000).  

 

De to andre målsettingene er mer problematiske i forhold til det å vurdere måloppnåelse, blant 

annet fordi det vil ta tid før man kan dokumentere positive og langvarige effekter av arbeidet. 

Vil man f.eks. ha utviklet en økt kompetanse på nyskapingsarbeid og prosjekt-

gjennomføringer som har varige, positive effekter for næringsutvikling i kommunen, eller vil 

virkemiddelet ha en begrenset effekt knyttet til omstillingsprogrammet? Målsettingen om å 

øke attraktiviteten eller aksepten til Evje som regionsenter er sannsynligvis en ambisiøs 

målsetting i et 6-årig perspektiv, i hvert fall hvis man skal kunne måle konkrete resultater. I 

evalueringer er det også vanskelig å isolere effekten av et virkemiddel. Det finnes en rekke 

andre faktorer som virker sammen med virkemidlene, som f.eks. generell økonomisk vekst og 

utviklingen i aktuelle markeder.  

 

5.2 Styrking av kompetansen 

Å øke kompetanse på nyskapingsarbeid og prosjektgjennomføring har vært et viktig satsings-

område i omstillingsprogrammet. Det er iverksatt 8 prosjekter på totalt ca. 1 mill. kroner på 

området: Kompetansegivende fellesprogram, i løpet av prosjektperioden. For programmet har 

det vært viktig å øke kompetansen i de eksisterende bedriftene for å gjøre disse mer 

levedyktige og attraktive i markedet. I tillegg har man tilbudt alle prosjekteiere 

kompetansehevingskurs. Man kan også anta at personer som har vært tilknyttet programmet, 

enten som prosjekteiere, i samhandling med andre virksomheter eller gjennom styrearbeid, 

har blitt tilført kompetanse. I spørreskjemaundersøkelsen spurte vi deltakerne i omstillings-
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programmet hvorvidt de har opparbeidet seg prosjektkompetanse, nettverkskompetanse 

og/eller virkemiddelkompetanse. Tabell 5.1 gir en oversikt over resultatene.  

 

Tabell 5.1: Deltakelse og kompetanse 
 
Hvordan har deltakelse i omstillingsprogrammet påvirket respondentens kompetanse? 
(respondentene har vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i 
svært stor grad))  
 Alle  
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5 N 
Prosjektkompetanse    
Har fått økt kompetanse på det å 
planlegge og å beskrive prosjekter 

3.16 16, (49 %) 31 

Har fått økt forståelse av 
viktigheten av å drive med 
utviklingsarbeid 

3.30 17, (52 %) 33 

Har fått økt kompetanse på det å 
gjennomføre prosjekter 

3.16 15, (46 %) 31 

Har fått økt kompetanse på det å 
lede prosjekter 

2.87 14, (43 %) 31 

Nettverkskompetanse    
Har fått bedre oversikt over mulige 
samarbeidspartnere  

2.94 13, (39 %) 31 

Har fått økt kompetanse på det å 
jobbe i nettverk med andre 

2.97 14, (42 %) 32 

Virkemiddelkompetanse    
Har fått økt kompetanse om det 
offentlige virkemiddelapparatet 

2.97 15, (46 %) 31 

 
 

Gjennomgående ser vi at omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke kompetanse hos 

deltakerne. Om lag halvparten av de spurte mener at deltakelsen i stor eller svært stor grad har 

bidratt til å styrke deres kompetanse på det å planlegge og beskrive prosjekter (tabell 5.1). En 

like stor andel sier at de har fått økt forståelse av viktigheten av å drive med utviklingsarbeid. 

Nesten halvparten hevder de har fått økt kompetanse på å gjennomføre prosjekter og å lede 

prosjekter. Om lag 40 prosent mener at de i stor eller i svært stor grad har fått tilført økt 

nettverkskompetanse gjennom å delta i programmet. Virkemiddelkompetansen har økt hos 46 

prosent av de spurte.  

 

Våre samtaler med informanter understøtter tallene i tabellen. Flere av informantene 

understreker den positive betydningen av kompetanseprogrammene, og mener at det er spesielt 

kompetansetilbudene innen SMB-utvikling på prosjektledelse og andre kompetansefelt som 

har hatt en positiv effekt for det lokale næringslivet. Bedrifter som fikk støtte til 
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utviklingsprosjekt ble også oppfordret til å delta i kompetansehevingsprogram. Kombinasjonen 

av kompetanse-heving og støtte til utviklingsprosjekter har vært positiv for 

næringslivsutviklingen, mener flere. Informanter hevder at bedrifter som har deltatt i SMB-

kompetanseprogrammet har blitt bedre til å fokusere på vekstmuligheter, strategi og ledelse, 

egen lønnsomhet, og det å arbeide i prosjekt. Omstillingsprogrammet har også bidratt til å 

profesjonalisere utviklingsarbeidet i kommunen i den forstand at man har fått økt forståelse for 

viktigheten av utvikling og endring. En informant fremhever verdien av prosjekttenkning: 

 

”Det har vært en opplæring i forhold til prosjekttenkning - det er det jeg vil trekke fram og det 

jeg håper det sitter mest igjen av. Det å få næringsliv og lokale aktører til å kjøre et prosjekt 

på noe før de etableres…var ikke vanlig her før. Også ikke minst i det kommunale systemet har 

vi begynt å tenke prosjekt og er også blitt forankret i hele regionen. Vi har hatt samarbeid med 

Setesdal Regionråd, og der er det også blitt mer fokus på dette med prosjekttenkning”  

 

Etablerertjenesten har også stått sentralt i omstillingsprogrammet for å stimulere og styrke 

næringslivsutvikling. Denne tjenesten har Evje Utvikling AS kjøpt av et selskap som heter 

Tankekraft hvor man har kunnet trekke på flere personer med ulik kompetanse. Tankekraft har 

hatt nær tilknytning til Evje Næringsbed4 som består av flere bedrifter spesielt innen IKT som 

er etablert her: Nettkroken, Agder Breidband, AVOIP, Netthandelshotellet, o.a.). I all hovedsak 

har denne etablerertjenesten vært utført av et par personer fra Tankekraft. Formålet ved 

tjenesten er rådgivning til personer som har en forretningsidé og som vurderer å etablere egen 

bedrift. 

 

Denne tjenesten har fungert bra og har ifølge mange vært et vellykket tiltak. Det har vært kurs 

utviklet av Innovasjon Norge innen prosjektledelse og styring (PLP-kurs). Evje Utvikling har 

selv lagd et eget opplegg for sertifisering av gründere som bestod både av prosjektleder-/-

prosjektplanlegging og coaching kompetanse, hvor 4 personer ble sertifisert. Målet med 

gründercoachene er å sikre at nyetablerte bedrifter kunne få tilbud om en person som kunne 

bistå i en utfordrende oppstarts- og utviklingsfase. SMB-kompetanseprogram er også utviklet 

av Evje Utvikling. Programmet baserer seg på eksisterende bedrifter med konkrete 

kompetansebehov, og hvor bedriftene da har fått tilskudd til, og hjelp til å finne riktig ekstern 

                                                
4 Evje Næringsbed tilbyr etablering i et kontormiljø med vekt på samlokalisering av IT-baserte bedrifter. Evje 
Næringsbed har søkt SIVA om midler for å bli oppgradert til næringshage, men søknad er i første omgang 
avslått (Rambøll 2007). 
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kompetanse, eller til å utnytte egen intern kompetanse. Det har vært avholdt fellessamlinger 

underveis i disse programmene som har vært kjørt 3 ganger, hver med et tidsperspektiv på ca. 

et år. 

 

5.3 Utvikling av nettverk 

Gjennom de mange prosjektene og aktivitetene som gjennomføres i omstillingsprogrammet 

knyttes aktører fra ulike institusjoner, sektorer og organisasjoner til hverandre. Det er derfor 

interessant å se hvorvidt programmet har bidratt til å etablere og/eller styrke disse 

tilknytningene. Tabell 5.2 viser hvilke nettverk og kontakter organisasjonene og bedriftene 

har opprettet og videreutviklet gjennom deltakelse i omstillingsprogrammet.  

 

Tabell 5.2: Nettverk og kontakter 
 
Hvilke nettverk og kontakter har bedriften/organisasjonen opprettet og videreutviklet 
gjennom deltakelse i omstillingsprogrammet? (respondentene har vurdert de ulike utsagnene 
på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad))  
 Alle 
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5 N 
Har styrket våre kontakter med 
Setesdal Regionråd 

2.97 13, (39 %) 31 

Har styrket våre kontakter mot 
næringslivet 

3.26 13, (39 %) 28 

Har styrket våre kontakter med 
kommunale myndigheter 

3.16 10, (30 %) 29 

Har styrket våre kontakter med 
Fylkeskommunen 

2.66 7, (24 %) 30 

Har styrket våre kontakter med 
Universitetet i Agder 

2.47 5, (15 %) 28 

 

Av de spurte oppga nesten 40 prosent at de hadde styrket sine kontakter mot næringslivet og 

mot Setesdal Regionråd (score 4 eller 5). Tallene viser at det er kontakten mot næringsliv og 

Setesdal Regionråd som i størst grad har blitt styrket. Om lag 30 prosent oppgir at deres 

kontakt med kommunale myndigheter er bedret, mens kun 24 prosent oppgir at kontakten 

med Fylkeskommunen har blitt bedre. Det er kun ca. 15 prosent som oppgir at kontakten med 

Universitetet i Agder har blitt styrket.  

 

Mer samhandling i det lokale næringsliv  

Flere informanter fremhever at det har blitt bedre kontakt innad i næringslivet. En informant 

hevder at det foregår mye uformelt samarbeid innenfor ulike bransjer og at samarbeidsviljen 

er blitt større. En effekt av omstillingsprogrammet er at bedriftene erkjenner at de må 
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samhandle mer for å skape en attraktiv region. Denne type samhandling kommer først og 

fremst til syne gjennom gode prosjekter. Det er spesielt innen reiseliv at man har styrket 

samarbeidet. En prosjektleder i en reiselivsbedrift sier følgende:  

 

”Samholdet har blitt bedre blant annet fordi bedrifter har deltatt i flere fellesprosjekter. Vi er 

en reiselivsbedrift og bedrifter innen reiseliv har styrket samarbeidet betraktelig. Programmet 

har bevilget midler til samarbeidstiltak og fora, og flere av denne typen prosjekt har blitt 

definert og iverksatt etter våre ønsker og behov”.  

 

Evje Utvikling AS og Setesdal Regionråd har under hele omstillingsperioden hatt et tett og 

godt samarbeid. Partene har også ved flere anledninger samarbeidet i ulike type prosjekter 

rettet mot både næringsliv og reiseliv. Det er også kjørt fellesprosjekter i regi av begge parter 

for eksempel SMB-prosjektet (kompetanseheving) og Høgskolenode (desentralisert 

utdanning). 

 

Lite engasjement fra UiA 

I programperioden er det gjennomført få prosjekter som er knyttet til Universitetsmiljøet i 

Agder (UiA) Flere mener det har vært vanskelig å få opp et engasjement fra UiA i forhold til 

omstillingsprogrammet. I omstillingsperioden har man likevel gjennomført Høgskolenode- 

prosjektet hvor hovedsamarbeidspartner har vært UiA. Høgskolenodeprosjektet har som 

hovedmål å tilby desentralisert høyskoleutdanning. UiA har hatt en representant i 

Høgskolenoden sin styringsgruppe. Utfordringen har vært å få kontinuitet fra UiA, og 

forpliktende samarbeid. Dette er nå på plass, og fungerer i all hovedsak bra. I perioden har det 

med støtte fra omstillingsprogrammet blitt kjørt kurs innen videreutdanning: som spesial 

pedagogikk og forberedende, sykepleierutdanning, idrett på Hovden, norsk språk, utefag, hvor 

disse har hatt en oppslutning lokalt. Hovedformålet har vært å tilby kurs til enkeltpersoner slik 

at de slipper å reise til landsdelshovedstedene. 

 

Gjennom programmet har det ikke blitt utviklet spesielle kurstilbud tilpasset lokale 

kompetansebehov eller for å utnytte spesielle fortrinn og ressurser. Man har heller ikke 

utviklet kurstilbud spesielt myntet på næringslivets behov. Det lokale næringslivet har heller 

ikke etterspurt en høgskoleutdanning, men har uttrykt et mer praktisk rettet kompetansebehov 

som i all hovedsak er forsøkt tilfredsstilt via SMB-programmet. Kursene som er utviklet er 

basert på behov for kompetanseheving i regionen innen ulike felt.  
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Ifølge våre informanter har ikke UiA vist tilstrekkelig interesse og prosjektene har ikke vært 

forankret hos dem. Flere mener at UiA har vært passive og har sittet på sidelinjen. UiA sin 

lokalisering i forhold til Evje og Hornnes kommune kan være en del av forklaringen. I 

omstillingsprogrammet for Åmot kommune viste Høyskolen i Hedmark, avdeling Rena, et 

stort engasjement og var i stor grad involvert i utviklingsprosjekter for kommunen (Jakobsen 

2007). Gjennomgående er imidlertid erfaringene fra tilsvarende næringsrettede virkemidler at 

det er svært krevende å påvirke den strategiske tenkningen i utdanningsinstitusjoner. Erfaring 

tilsier at man i første rekke må jobbe inn mot enkeltpersoner ved disse institusjonene som er 

opptatt av å styrke koblingene mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene (Jakobsen 

m.fl. 2007). 

 

5.3.1 Nettverk til aktører i ulike geografiske områder  

Gjennom omstillingsprogrammet har det blitt iverksatt flere prosjekter som involverer 

personer og bedrifter fra et større geografisk område enn Evje og Hornnes kommune, som 

Setesdal- og Kristiansandsregionen. En positiv effekt av disse prosjektene er at personer og 

bedrifter får utviklet og utvidet sine nettverk. I tabellen nedenfor beskriver vi i hvilken grad 

kontakten med andre aktører i ulike geografiske områder av regionen har blitt styrket.  

 

Tabell 5.3: Programmets bidrag til å styrke lokale nettverk  
(respondentene har vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i 
svært stor grad))  
 Alle  
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5 N 
Kontakter og nettverk mot andre 
personer, organisasjoner og bedrifter i 
Evje og Hornnes og Bygland 

2.91 13, (39 %) 33 

Kontakter og nettverk mot andre 
personer, organisasjoner og bedrifter i 
Kristiansandsregionen (Kristiansand, 
Sogndalen, Søgne, Vennesla, Lillesand, 
Iveland, Birkenes og Marnadal) 

2.09 6, (19 %) 32 

Kontakter og nettverk mot andre 
personer, organisasjoner og bedrifter i 
Nordre Setesdal (Valle og Bykle) 

2.12 5, (15 %) 32 

Kontakter og nettverk mot andre 
personer, organisasjoner og bedrifter 
andre steder i Norge 

1.94 4, (12 %) 32 

Kontakter og nettverk mot andre 
personer, organisasjoner og bedrifter i 
Indre Vest-Agder (Audnedal, 
Hægebostad og Åseral) 

1.84 2, (6 %) 32 
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Tallene viser at respondentene først og fremst har styrket sine kontakter og nettverk i Evje og 

Hornnes og Bygland. Her oppgir 39 prosent i stor eller i svært stor grad (score 4 eller 5). 

Dette viser at programmet i første rekke har styrket de lokale nettverkene. Dette samsvarer 

med funn fra andre omstillingsprogram (Jakobsen m.fl. 2001, Jakobsen 2007).  

 

Om lag 19 prosent sier de har styrket kontakt og nettverk med Kristiansandsregionen. Av 

konkrete prosjekter og nettverk kan nevnes samarbeidet med Kristiansand Dyrepark og 

enkelte reiselivsbedrifter. Samarbeidet har gått ut på å markedsføre opplevelser og aktiviteter 

også i Evje og Hornnes-området, noe som bidrar til å styrke hele regionen som attraktivt 

ferieområde. Gjennom å styrke mangfoldet i aktiviteter og opplevelser i regionen oppholder 

turister seg lenger i området. Det er derfor først og fremst prosjekter knyttet til reiseliv, 

opplevelser og aktiviteter som har nytt godt av et samarbeid her. Det er få respondenter som 

oppgir at de har fått bedret sine nettverk til aktører i områdene Nordre Setesdal, Indre Vest-

Agder og til andre steder i Norge. Her oppgir kun 6 -16 prosent av respondentene at de har 

fått bedret sine nettverk til aktører i disse områdene.  

 

Det at man i første rekke styrker de lokale nettverkene kan skyldes at programmet i mindre 

grad har lykkes med å etablere utviklingsprosjekter av mer regional karakter, dvs. har 

involvert bedrifter og personer fra et større geografisk område. En informant mener at 

Akkvisisjonsstrategien slik den ble iverksatt i tidlig fase av programmet skapte dårlige 

samarbeidsvilkår på tvers av kommunene i regionen. I denne perioden jobbet programmet 

med å få virksomheter fra nabokommunene til å lokalisere seg i Evje og Hornnes. En annen 

utfordring er de store geografiske avstandene i regionen som vanskeliggjør nettverksbygging 

og naturlige møteplasser mellom næringslivet i sør og i nord. Flere informanter påpeker 

potensialet med å få etablert større reiselivsprosjekter regionalt. Gjennom Setesdal Regionråd 

har man utviklet en felles reiselivsportal hvor reiselivsbedrifter i regionen blir markedsført. 

De tre reiselivslagene i regionen har i mindre grad samarbeidet utover dette, blant annet fordi 

de har ønsket å ha kontrollen over aktivitetene selv. Når det gjelder reiseliv og det man kan 

kalle opplevelsesnæringene så har man i nordre Setesdal et fokus på vinter-aktiviteter mens 

man i sør har sommer-aktiviteter. Man har dermed to ulike markeder og markedsføringen kan 

i mindre grad koordineres.  

 

SMB-prosjektet og Høgskolenoden er to regionale prosjekter som har involvert aktører i ulike 

deler av regionen. Informanter som har deltatt på disse tilbudene påpeker at kompetanse- 
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kursene har bidratt til å utvikle nettverk til andre aktører i regionen og at dette har vært veldig 

nyttig for dem.  

 

5.4 Nye arbeidsplasser og økt verdiskaping 

Et viktig mål for omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes er å etablere arbeidsplasser og 

således kompensere for nedleggingen av forsvarsaktiviteten. Det konkrete målet for antall 

arbeidsplasser var 200. Ifølge de siste tallene (februar 2008) har omstillingsprogrammet vært 

med på å tilrettelegge for netto 138 arbeidsplasser, og brutto 162 arbeidsplasser. Netto 

arbeidsplasser er definert som arbeidsplasser som fortsatt eksisterer og brutto arbeidsplasser 

er de som fortsatt eksisterer pluss arbeidsplasser som enten er forsvunnet eller flyttet til andre 

steder. Flere av prosjektene i omstillingsprogrammet videreføres i 2008 og de endelige tallene 

kan derfor bli noe høyere. Pr dato er tallene noe lavere enn det opprinnelige målet.  

 

Tabell 5.4: Antall arbeidsplasser etablert gjennom omstillingsprogrammet 

 Antall nye arbeidsplasser Måltall Avvik (i forhold 
til brutto-tall) 

Strategier Brutto Netto   
1) Utvikling og 
nyskaping i 
industrien/ 
næringslivet 

82 80 75 +7 

2) Akkvisisjon 
 

65 51 100 -35 

3) Evje som 
regionsenter 

14,5 7 25 -11,5 

Sum 161,5 (162) 138 200 -39,5 
 

Tabell 5.4 viser at Utviklings- og nyskapingsstrategien har generert flest arbeidsplasser. 

Akkvisisjonsstrategien har også generert en del arbeidsplasser, mens det ikke overraskende er 

færrest arbeidsplasser knyttet til Regionsenterstrategien. Under Regionsenterstrategien har 

mange prosjekter gått til infrastrukturtiltak innen kultur og idrett, og som ikke i 

utgangspunktet handler om å skape arbeidsplasser men heller styrke attraktiviteten til Evje 

som senter. I Strategisk omstillingsplan lå det inne at Akkvisisjonsstrategien skulle generere 

100 arbeidsplasser, Utviklings- og nyskapingsstrategien 75 arbeidsplasser og Regionsenter-

strategien, 25. Resultatene avviker noe fra måltallet, og vi kan konkludere med at Utviklings- 

og nyskapingsstrategien i størst grad har lykkes med å generere arbeidsplasser. Midtveis i 

omstillingsperioden ble også fokuset mot ”utvikling og nyskaping i næringslivet” intensivert, 

nettopp på grunn av at det var her man så de største mulighetene for å skape nye arbeids-
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plasser. Den manglende strategiske styringen av innsatsen tidlig i omstillingsperioden (jf. kap. 

2.4) bidro også til at den nye administrasjonen og styret måtte ha et sterkere fokus på å skape 

flere arbeidsplasser.  

 

Flere forklaringer kan ligge til grunn for at målet om 200 arbeidsplasser ikke ble nådd. En 

årsak kan være de problemer omstillingsarbeidet erfarte de første årene. I denne tidlige 

perioden ble det satt i gang mange prosjekt som i liten grad ga noen konkrete resultater. Et 

mer målrettet omstillingsarbeid med god prosjektstyring helt fra starten kunne ha bidratt til å 

skape flere arbeidsplasser. En annen årsak kan være den store satsingen på Akkvisisjons-

strategien som ikke førte frem. Selv om man midtveis endret fokus i satsingen, hadde man 

allerede brukt store midler. Regionsenterstrategien genererte også færre arbeidsplasser enn 

forventet fordi flere av prosjektene skulle bidra til infrastruktur som ungdomshus og 

idrettsbygg og fordi man ikke lyktes med enkelte av de andre tiltakene i perioden.  

 

Selv om antall arbeidsplasser er en vanlig resultatindikator for omstillingsprogram er det 

generelt vanskelig å si noe om hvor viktig omstillingsprogrammet er for etableringen av de 

nye arbeidsplassene. En generell positiv økonomisk vekst i samfunnet kan også i stor grad 

bidra til positive resultater. Flere av respondentene var også oppmerksomme på dette, og 

mente at konjunkturoppgangen i norsk næringsliv generelt, hadde bidratt til en positiv 

utvikling for næringslivet i kommunen. Omstillingsprogrammet ble således gjennomført i en 

gunstig periode når det gjelder de økonomiske rammebetingelser.  

 

En annen problemstilling er hvorvidt programmet har lykkes i å skape varige og robuste 

arbeidsplasser. I dette omstillingsprogrammet har vi brutto- og nettotall som kan si noe om 

dette. For Utviklings- og nyskapingsstrategien er det lite avvik mellom brutto- og nettotall, 

kun 2 arbeidsplasser, og dette indikerer at arbeidsplassene er varige og robuste i den forstand 

at de er lokalt forankret. For Akkvisisjonsstrategien er avviket mellom brutto- og nettotall noe 

høyere, hele 14 arbeidsplasser. Dette kan tyde på at arbeidsplasser generert av denne 

strategien er mer utsatt for utflytting. Regionsenterstrategien har skapt få arbeidsplasser og 

halvparten av disse har flyttet ut av kommunen. Denne strategien har derfor skapt lite varige 

og robuste arbeidsplasser for kommunen. Studier og tall fra andre omstillingsprogram viser at 

det ikke er uvanlig at en del av de nyetablerte arbeidsplassene forsvinner etter noen år (se 

Jakobsen, 2007).  
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Gjennom spørreundersøkelsen har vi også forsøkt å avdekke konkrete resultater på 

bedriftsnivå. 23 av våre respondenter hadde vært involvert i omstillingsprosjekter hvor noe av 

formålet var å opprette eller videreutvikle en bedrift. I tabell 5.5 under har deltakerne vurdert 

konkrete resultater fra disse bedriftsrettede prosjektene.  

 

Tabell 5.5: Resultater av bedriftsrettede prosjekter 

 Ja 
prosent 

Nei 
prosent 

N 

Har bidratt til opprettelsen av 
nye arbeidsplasser 

20, (87 %) 2, (9 %) 22 

Har sikret eksisterende 
arbeidsplasser 

20, (87 %) 3, (13 %) 23 

Har styrket bedriftens 
lønnsomhet 

17, (74 %) 4, (17 %) 21 

Har bidratt til utvikling av nye 
produkter og/eller tjenester 

16, (70 %) 6, (26) % 22 

Har bidratt til etablering av  
en bedrift 

14, (61 %) 8, (35 %) 22 

 

Tallene viser at de bedriftsrettede prosjektene i stor grad har bidratt til å opprette nye 

arbeidsplasser (87 %), sikre eksisterende arbeidsplasser (87 %), styrke bedriftens lønnsomhet 

(74 %), bidra til utvikling av nye produkter og/eller tjenester (70 %) og bidra til å etablere 

bedrift (61 %).  

 

5.5 Samlede resultater fra omstillingsprogrammet 

I avsnittene foran har vi beskrevet resultater fra omstillingsprogrammet knyttet til den enkelte 

deltaker og til bedriften. I spørreskjemaundersøkelsen spurte vi også respondentene om å gi 

en vurdering av hvor viktig omstillingsprogrammet var for kommunen som helhet.  
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Tabell 5.6: Oppfatninger om omstillingsprogrammet 
 
På bakgrunn av din kjennskap til omstillingsprogrammet, hva mener du er de viktigste 
resultatene for Evje og Hornnes kommune? (respondentene har vurdert de ulike utsagnene på 
en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad))  
 Alle N 
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5  
Har bidratt til å sikre de eksisterende 
arbeidsplassene 

3.87 23, (70 %) 31 

Har bidratt til å skape nye 
arbeidsplasser 

3.94 21, (64 %) 32 

Har gjort det lettere å starte ny 
virksomhet i kommunen 

3.56 19, (58 %) 32 

Har bidratt til å styrke 
næringsutviklingen i kommunen 

3.73 19, (58 %) 33 

    
Har styrket markedsføringen av 
regionsenteret Evje 

3.50 17, (52 %) 32 

Har gjort Evje og Hornnes til et 
bedre og mer attraktivt sted å bo 

3.34 15, (46 %) 32 

Har bidratt til økt samhandling 
mellom ulike personer, bedrifter og 
organisasjoner i kommunen 

3.19 13, (39 %) 31 

Har bidratt til at innbyggerne er blitt 
mer opptatt av entreprenørskap og 
etablering av nye virksomheter 

3.19 13, (39 %) 32 

 

Tabell 5.7 over viser at det å sikre eksisterende arbeidsplasser og det å skape nye arbeids-

plasser vurderes som de viktigste resultatene av omstillingsarbeidet. Å etablere og å sikre 

arbeidsplasser har også vært et viktig satsingsområde for omstillingsprogrammet, og 

resultatene gjenspeiler således programmets prioriteringer. En betydelig andel av 

respondentene mener også at programmet har bidratt til å gjøre det lettere å drive med 

bedriftsetablering. 58 prosent av respondentene sier at det nå i stor eller svært stor grad er blitt 

lettere å etablere ny virksomhet i kommunen (score 4 eller 5). Å bidra til nyskaping og 

utvikling i næringslivet, herunder satsing på gründere og kompetanseheving har også vært et 

viktig satsingsområde i programmet.  

 

Informantenes oppfatninger om etablering av nye arbeidsplasser og den lokale næringslivs-

utviklingen generelt underbygger disse tallene. Følgende sitater illustrerer dette.  

 

”Evje Utvikling har kanskje skapt 150 arbeidsplasser, men så har det private næringsliv skapt 

like mange, inspirert av aktiviteten og at de ser at det er mulig å få til noe” (Informant i 

næringslivet) 
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”Programmet har greid å skape totalt et visst antall arbeidsplasser og har dermed hindret 

den fraflyttingen man fryktet innledningsvis. Dette har motvirket en dårlig utvikling i 

eiendomsmarkedet, både innen næring og bolig” (Informant i styret) 

 

”Det er blitt skapt flere arbeidsplasser. Det er ingen arbeidsledighet her lenger, vi er ikke 

lenger bare et handelssenter, men har også andre arbeidsplasser. Vi har fått et atskillig mer 

variert næringsliv, det er det ikke tvil om, litt kompetansearbeidsplasser er det også kommet ut 

av det… ”(Informant i næringslivet) 

 

På spørsmålet om innbyggerne generelt har blitt mer opptatt av entreprenørskap og nyskaping 

er det nesten 40 prosent som svarer i stor eller i svært stor grad. Det at programmet her oppnår 

noe lavere score kan skyldes at entreprenørskap og nyskaping ikke er like relevant for alle, 

men noe som særlig personer i næringslivet er opptatt av.  

 

I intervjuer med informanter kom det også fram at det har blitt mer fokus på entreprenørskap 

og etablering av nye virksomheter. Omstillingsprogrammet har gjennom aktiviteter og 

prosjekter skapt et nytt klima for nye satsinger og for samhandling. Følgende sitater illustrerer 

dette:  

 

”For næringslivet har omstillingen vært en tøff prosess, de mistet jo en stor kunde i og med at 

forsvaret forsvant. Det var en del frustrasjon og misnøye i starten, men med nye prosjekter og 

utviklingsarbeid har holdningene endret seg til det positive” (Informant i styret)  

 

”Per i dag har mange en større gnist enn for fem år siden, det er mer positive holdninger, 

mer samhandling, en bedre dialog, osv.” (Informant fra næringslivet) 

 

”Det faktum at flere har lykkes med sine bedrifter og utviklingsprosjekt har vært en viktig 

inspirator til gründervirksomhet og entreprenørskap i kommunen.” (Informant fra 

næringslivet) 

 

”Omstillingen har bidratt med noe positivt. Det har blitt litt større åpenhet og det er lov å 

etablere noe og prøve å få det til. Men du har bygdedyret her også altså, det er en bitteliten 

kommune, i utgangspunktet skal du egentlig ikke få til noe” (Informant fra næringslivet)  
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”En av visjonene for programmet var å få til en entusiasme, en tro og vilje til å skape noe 

langsiktig og bærekraftig for kommunen. Programmet har bidratt til dette i stor grad. 

Bedrifter viser for eksempel en større vilje til å satse”. (Informant fra styret)  

 

Det er noe delte meninger om hvor godt forankret programmet har vært i det lokale 

næringslivet. Det lokale næringslivet har for eksempel kun deltatt med 2 representanter i det 

første styret og 1 representant i det andre styret til Evje Utvikling AS. Flere hevder at 

omstillingsprogrammet burde ha arbeidet hardere for å få større deler av næringslivet mer 

aktivt involvert i programmet. En observatør mener imidlertid at det lokale næringsliv selv 

burde vært mer delaktig, proaktivt og vist mer engasjement i programmet. Andre mener at 

programmet kunne vært flinkere til å informere om hvilke muligheter som ligger i 

omstillingsprogrammet, slik at flere kunne deltatt. Med utgangspunkt i strategiene har 

programmet vært åpent for alle bedrifter og sektorer/bransjer, selv om man ikke har satset like 

sterkt på alle sektorer. Flere informanter nevner landbruket og handelsstanden som sektorer 

som i liten grad har vært satsingsområde. Handelsstanden har imidlertid nå nylig blitt 

satsingsområde med prosjektet Evjemoen Nord (presentasjon datert 10.04.08), hvor man 

ønsker å utvikle et handelssenter i Evjemoen Næringspark.  

 

Følgende sitater illustrerer oppfatning om grad av deltakelse fra det lokale næringsliv og 

mulige årsaker: 

 

”I næringslivet har de nok ikke sett de mulighetene som var der, de har vært for lite delaktige 

etter min mening. Kanskje fordi de har hatt det greit fra før, for få gründere til å ta 

muligheten som lå der… derfor er det skapt mer utenifra, mer akkvisisjon enn jeg hadde 

trodd” (Informant fra styret) 

 

”Jeg tror at næringslivet er blitt involvert, men kanskje i for liten grad. Det er noe en ser 

etterpå - jeg tror ikke folk har vært klar over hvilke muligheter som lå i omstillings-

programmet. Det er muligens dårlig innformasjon fra vår side. Mange aktører som kunne 

utviklet mye her tror jeg, mer enn det er blitt gjort. Men det er klart vi hadde et veldig svakt 

næringsliv fra før, vi var bare et handelssenter og hadde ikke mange bedrifter, det var 

forsvaret som var den store, og når den forsvant så var det ikke mye igjen” (Informant fra 

styret)  
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En prosjektleder mener at bedriftene burde ha medvirket sterkere gjennom et mer bottom-up 

styrt program, hvor bedrifter jevnlig kunne komme med tilbakemeldinger eller ble invitert til 

høringer. For å sikre større grad av næringslivsforankring kunne for eksempel lokale bedrifter 

vært medeiere i Evje Utvikling AS i tillegg til kommunen. Kommunen har også manglet en 

velfungerende næringsforening som kunne presentert det lokale næringsliv overfor 

omstillingsprogrammet. Spesielt tidlig i omstillingsperioden var det noe misnøye blant de 

lokale bedriftene, blant annet på grunn av satsingen på Akkvisisjonsstrategien.  

 

En prosjektleder mener også at man har satset for mye på å rekruttere eksterne bedrifter og 

sier følgende:  

 

”Det er for svak satsing på lokale bedrifter og ressurspersoner – satsingen på eksterne 

”lykkejegere fra kysten” er dømt til å mislykkes” (Informant fra næringslivet) 

 

De ansvarlige for omstillingsprogrammet delte dette synet, og som tidligere nevnt reduserte 

Evje Utvikling AS satsingen på Akkvisisjonsstrategien i siste del av omstillingsperioden.  

 

Tabell 5.7 viser også at en del av respondentene mener at samhandlingen ”mellom personer, 

bedrifter og organisasjoner i kommunen” er blitt styrket. Nesten 40 prosent sier at 

programmet i stor eller svært stor grad har bidratt til økt samhandling mellom ulike personer, 

bedrifter og organisasjoner i kommunen, mens flertallet altså oppgir at programmet bare til en 

viss grad (score 3, 30 %) eller i begrenset grad (score 1 eller 2, 24 %) har bidratt til slik 

samhandling. Dette er lavere score enn hva man eksempelvis hadde i omstillingsprogrammet i 

Åmot (67 % oppga 4 eller 5). Noe av forklaringen kan være at man i Evje og Hornnes i 

mindre utstrekning enn i Åmot har iverksatt større kollektive prosjekter som involverte 

deltakelse både fra næringslivet, kommunen og andre sentrale aktører i kommunen.  

 

En observatør hevder at programmets forankring i kommunal sektor har blitt bedre i perioden. 

Innledningsvis undervurderte man informasjonsbehovet og markedsføringen av programmet 

og Evje Utvikling ble av mange oppfattet som en ”lukket klubb”. I løpet av de siste årene av 

programmet har forankringen blitt betydelig bedre. Det er spesielt kommunens ordfører som 

har bidratt til dette gjennom sin rolle som observatør i styret. Det har også vært et formål i 

programmet at kommunen skal bli bedre, herunder å bli mer næringsvennlig, mer service-

orientert og få til et tettere samarbeid utad. Flere hevder at det har blitt mer kommunikasjon 
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og dialog, og at kommunen har fått innsyn i næringslivet og mer kunnskap om hva 

næringslivet egentlig holder på med.  

 

Hvorvidt Evje har blitt et mer attraktivt sted å bo er det mer delte oppfatninger om. Her oppgir 

ca. 46 prosent høye verdier, mens over halvparten oppgir lave verdier. Disse tallene kan tyde 

på at stedsutvikling kan ta noe lenger tid enn de 6 årene som et omstillingsprogram varer, 

eller at Regionsenterstrategien i mindre grad oppfattes som vellykket. Videre er det 52 prosent 

som mener at programmet har styrket markedsføringen av Evje som regionsenter. 

 

En observatør mener at man gjennom programmet har oppnådd noen positive resultater for 

Evje som regionsenter: 

 

”Resten av regionen ser at de trenger Evje. Det siste året nå ser de at de er avhengig av oss på 

nye måter. Jeg tror vi har fått mer legitimitet for Evje som regionsenter.” (Informant i styret)  

 

”Evje som regionsenter har blitt styrket. Evje har blitt et knutepunkt i regionen. Flere personer 

og bedrifter etablerer seg her, og med disse etableringene er det grobunn for regnskapsbyrå, 

markedsførere, trykkeri og et handelssenter.” (Informant fra næringslivet) 

 

Andre mener reiselivsprosjektene i stor grad har økt attraktiviteten til senteret Evje, og da 

spesielt prosjektene Mineralparken og satsing på det lokale hotellet. Investering i idrettshall for 

ungdom har også bidratt til å sette Evje på kartet. Likevel er det en del arbeid som gjenstår for 

å bygge Evje som regionsenter og for å gjøre Evje til et attraktivt sted å bo. En profilering av 

Evje som regionsenter gjennom et merkevareprosjekt har nylig startet opp. Det er spesielt 

reiselivsbedrifter som ønsker å samarbeide om en sterkere profilering av Evje.  

 

I omstillingsperioden har man ikke kommet helt i mål med å utvikle Evje til et attraktivt 

handelssenter. I perioden har det likevel blitt åpnet nye butikker, både gjennom Evje 

Utvikling og uten hjelp fra programmet. Flere nøkkelinformanter mener at det har vært noe 

motstand fra eksisterende butikker som ikke ønsker nyetableringer og som ser nye butikker 

som konkurrenter.  

 

Det har også tatt lang tid med å få opp nye boligtomter og boligfelt i kommunen. Her har man 

ikke fått til en god nok samordning mellom kommunen (treg saksbehandling) og planene for 
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næringsetablering. En viktig forutsetning for å kunne skape en attraktiv region er samarbeid 

mellom kommune, næringsliv og lokalbefolkningen. I Evje og Hornnes har denne potensielle 

konstellasjonen vært for fragmentert. Men det kan synes som om man med programmet har 

startet en prosess som på sikt vil styrke samarbeidet mellom kommune og næringsutvikling. 

Samlet sett kan man konkludere med at programmet har hatt en positiv effekt på flere viktige 

områder i kommunen.  

 

5.6 Addisjonalitet 

Addisjonalitet handler om hvor viktig tilskuddet fra omstillingsprogrammet er for 

gjennomføringen av det aktuelle prosjektet5. I utgangspunktet bør naturligvis offentlige 

virkemidler ha addisjonalitet. Er addisjonaliteten lav burde prosjektene vært gjennomført uten 

offentlig støtte, og de offentlige midlene kunne vært anvendt på et område hvor det var større 

behov for dem. Blant våre respondenter var det 21 som hadde deltatt i utviklingsprosjekter i 

programmet. Vi spurte derfor disse om hva som ville skjedd med det aktuelle prosjektet om 

det ikke hadde fått støtte fra omstillingsprogrammet.  

 

Tabell 5.7: Omstillingsprogrammets betydning for utviklingsprosjekt 
 
Hvordan ville det gått med utviklingsprosjektet som du har vært involvert i dersom det ikke 
hadde fått støtte fra omstillingsprogrammet?  
 Alle 
 Antall Prosent 

Andel 
Lav addisjonalitet 
Prosjektet ville blitt gjennomført uten 
spesifikke endringer og til samme tid 

4 19 % 

Middels addisjonalitet 
Prosjektet ville blitt gjennomført 
senere, men i samme form/omfang 

4 19 % 

Middels addisjonalitet 
Prosjektet ville blitt gjennomført 
senere og i en annen form/omfang 

8 38 % 

Høy addisjonalitet 
Prosjektet ville ikke blitt gjennomført 

5 24 % 

N 21  
 

                                                
5 I litteraturen skilles det gjerne mellom innsatsaddisjonalitet (tilskuddets betydning for iverksettelse av 
aktiviteten), resultataddisjonalitet (tilskuddets betydning for de oppnådde resultatene) og adferdsaddisjonalitet 
(tilskuddets betydning for holdnings- eller adferdsendringer i bedriften). Ved måling av effekter av offentlige 
tiltak har man i første rekke fokusert mot innsatsaddisjonalitet, og det er også det vi vektlegger i denne 
evalueringen. 
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Tabell 5.8 viser at 19 prosent, eller 4 av 21 utviklingsprosjekter hadde lav addisjonalitet. Når 

det gjelder middels addisjonalitet har denne to dimensjoner, den første går ut på at prosjektet 

ville blitt gjennomført senere, men i samme form og omfang, her oppgir 19 prosent at dette er 

tilfelle for deres prosjekt/prosjekter. 38 prosent oppgir middels addisjonalitet som går ut på at 

prosjektet ville blitt gjennomført senere og i en annen form og omfang. Dette tyder på at 

programmet har bidratt til å utvikle prosjekter i en annen retning enn det som hadde vært 

mulig uten støtten. 5 av 21 prosjekter (24 %) oppgir at deres prosjekt(er) ikke ville blitt 

gjennomført uten støtte. Samlet er det altså 16 av 21 prosjekter (81 %) som oppgir middels 

eller høy addisjonalitet. Dette kan vurderes som relativt tilfredsstillende. Det er også på nivå 

med det vi har avdekket i andre omstillingsprogrammer (Jakobsen m.fl. 2001, Jakobsen 

2007). Samtidig bidrar et lavt antall observasjoner (21) til at vi her ikke må tolke 

prosentfordelingen alt for bokstavlig. Likevel indikerer våre funn at utviklingsprosjektene i 

omstillingsprogrammet har relativt god addisjonalitet.  

 

Tallene fra tabellen kan utdypes gjennom følgende sitat fra informant fra styret:  

 

”Programmet har hatt en svært positiv effekt på enkelte nøkkelbedrifter, som for eksempel 

Trebyggeriet, Mineralparken og Evjeklinikken som jo antakeligvis ikke hadde sett dagens lys 

hadde det ikke vært for omstillingsprogrammets finansielle støtte og også kompetanse ikke 

minst. Men det har også vært en rekke andre ting særlig mot små og mellomstore bedrifter, 

hvor omstillingsprogrammet har hatt en helt sentral rolle”  

 

5.7 Deltakernes tilfredshet med programmet 

Spørreskjemaundersøkelsen hadde også spørsmål om deltakernes generelle tilfredshet med 

programmet. Undersøkelsen viser at en stor andel av respondentene er tilfreds med 

programmet. Mer spesifikt oppgir nesten 60 prosent at programmet har vært vellykket for 

personen og/eller bedriften (score 4 eller 5). 58 prosent mener programmet har gitt dem 

mulighet til å gjennomføre utviklingsarbeid de ellers ikke ville fått gjort, altså høy 

addisjonalitet. Hele 70 prosent hevder programmet har vært et godt tiltak for Evje og Hornnes 

kommune.  

 

 

 

 



SNF-rapport nr. 08/08 

53 
 

Tabell 5.8: Samlet vurdering av omstillingsprogrammet 
(respondentene har vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 (ikke i det hele tatt) til 5 (i 
svært stor grad))  
 Alle  
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5 N 
Programmet har alt i alt vært et 
godt tiltak for Evje og Hornnes 
kommune 

4.00 23, (70 %) 32 

Deltakelse i programmet har alt i 
alt vært vellykket for meg og/eller 
min bedrift/organisasjon 

3.78 19, (58 %) 31 

Deltakelse i programmet har gitt 
oss muligheten for å gjennomføre 
utviklingsarbeid som vi ellers ikke 
ville fått anledning til 

3.48 17, (52 %) 31 

 

En annen måte å måle tilfredshet på er å spørre om deltakerne ville ha deltatt i et tilsvarende 

program hvis de fikk anledning til det. I spørreskjemaundersøkelsen spurte vi respondentene 

om dette. Tabell 5.9 viser at rundt totredjedeler oppgir at det er høy sannsynlighet for at de vil 

delta i liknende tiltak (score 4 eller 5) om de fikk anledning til det, mens i underkant av 20 % 

sier at det er lite sannsynlig at de vil delta i tilsvarende tiltak.  

 

Tabell 5.9: Fremtidig deltakelse i omstillingsprogram 
 
 Svært lite 

sannsynlig 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

Svært 
sannsynlig 
5 

 
Andel 
4 og 5 

N 

Alle 
 

3, (9 %) 3, (9 %) 7, (21 %) 6, (18 %) 14, (42 %) 61 % 33 

 

Andel som oppgir at det er høy sannsynlighet for at de vil delta i tilsvarende tiltak er noe 

lavere enn i hva vi fant i evalueringen av omstillingsprogrammet i Åmot (84 %) (Jakobsen 

2007). Selv om det altså er et flertall av deltakerne som er tilfredse med programmet, så 

oppnår man altså en noe dårligere vurdering enn hva omstillingsprogrammet i Åmot gjorde. 

En mulig årsak til dette kan være den turbulens og uroen man hadde i programmets tidlige 

fase.  
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Tabell 5.10: Vurdering av omstillingsprogrammet 
 
På bakgrunn av din kjennskap til omstillingsprogrammet, hva mener du kunne ha vært gjort 
annerledes i programmet? (respondentene har vurdert de ulike utsagnene på en skala fra 1 
(ikke i det hele tatt) til 5 (i svært stor grad))  
 Alle  
 Gjennomsnitt Andel 4 og 5 N 
Satsinger    
Større fokus mot å utvikle 
regionsenteret Evje som bosted  

3.61 22, (67 %) 31 

Større fokus mot å skape vekst for det 
etablerte næringslivet i Evje og Hornnes 

3.53 20, (61 %) 32 

Større fokus mot å utnytte den lokale 
kompetansen i Evje og Hornnes  

3.31 16, (49 %) 32 

Større fokus mot utvikling av nye 
næringer 

2.97 11, (33 %) 32 

Mer satsing på tilflytning av bedrifter 2.29 5, (15 %) 31 
Større fokus mot å få til etablering av 
større virksomheter  

2.23 1, (3 %) 31 

Organisering    
Større fokus mot regionalt samarbeid 
for å skape næringsutvikling 

3.17 13, (39 %) 30 

Økt informasjon om 
omstillingsprogrammet for å gi flere 
anledning til å delta 

3.03 11, (33 %) 31 

Større deltakelse av lokalt næringsliv i 
ledelse og styring av 
omstillingsprogrammet 

2.97 10, (30 %) 31 

Større samordning av Evjemoen 
Næringspark AS og Evje Utvikling AS 

3.03 9, (27 %) 32 

Økt formidling av resultater av 
omstillingsprogrammet  

2.71 5, (15 %) 31 

 

Deltakerne i programmet ble også spurt hva som kunne vært gjort annerledes i programmet. 

Tabell 5.10 viser at mange ønsket et større fokus mot å utvikle regionsenteret Evje som bosted 

(67 % oppga en score på 4 eller 5), en sterkere satsing for å skape vekst for det etablerte 

næringslivet (ca. 61 %), og et økt fokus på å utnytte den lokale kompetansen (49 %). Det var 

også et ønske fra en del respondenter (mellom 27 - 39 prosent) om å få til en større 

samordning av Evjemoen Næringspark AS og Evje Utvikling AS, større deltakelse av lokalt 

næringsliv i ledelse og styring i omstillingsprogrammet, økt informasjon om omstillings-

programmet for at flere kan delta, større fokus mot å utvikle nye næringer og økt satsing på 

regionalt samarbeid for å skape næringslivsutvikling.  

 

Når det gjelder muligheten for å få til etablering av større virksomheter og mer satsing på 

tilflytning av bedrifter så mener få respondenter (3 %) og (15 %) at man burde satset mer på 
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dette. Flere av informantene forfekter heller at Programmet først og fremst burde ha brukt 

midlene til bedriftsutvikling og kompetanseheving innen regionen. Flertallet mener altså at 

programmet ikke har lykkes med Akkvisisjonsstrategien. En informant mener at Akkvisisjons-

strategien i utgangspunktet er en dårlig idé fordi forutsetningen for å etablere seg i Evje er at du 

har en kobling til stedet, en forankring som du kan bygge på. Flere av informantene hadde liten 

tro på å hente inn eksterne personer og bedrifter for å bidra til næringslivsutvikling. Denne 

oppfatningen er illustrert gjennom følgende sitat.  

 

”Eksterne folk er mer ute etter gratispenger og vil ikke nødvendigvis bli her. De har ikke 

samme commitment til stedet” (Informant fra næringslivet)  

 

Andre mener at det var gjennomføringen av Akkvisisjonsstrategien og ikke selve idéen som 

var problemet. En informant etterlyser mer konkrete tiltak innenfor dette strategiområdet, og 

sier at det særlig burde vært et fokus mot markedsføring av regionen.  

 

Flere mener at samarbeidet med Setesdal Regionråd har fungert bra, de har bidratt aktivt i 

omstillingsarbeidet. De burde likevel ha vært mer offensive for å få i gang regionale 

prosjekter og da spesielt rettet mot reiseliv.  
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Kapittel 6 Oppsummerende diskusjon 
 

6.1 Måloppnåelse 

Målsettingen for omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes var å bidra til at: ”Evje og 

Hornnes kommune og de nærliggende områdene skal gjennom omstillingsprosjektet på en 

profesjonell og inkluderende måte sørge for at disse områdene blir vekstområder med et 

offensivt næringsliv som gjør regionen til et godt og trygt sted å bo, og at Evje styrker sin 

rolle som regionsenter.” Det skisseres også noen operative mål for programmet: ”200 nye 

konkurransekraftige arbeidsplasser innen 2008, økt kompetanse på nyskapingsarbeid og 

prosjektgjennomføringer, aksept for regionsenterfunksjonen i de områder som skal betjenes 

og i landsdelen.”  

 

I hvilken grad har omstillingsprogrammet hatt måloppnåelse? Sluttevalueringen gir noen svar 

på dette, men det er vanskelig å gi helt presise svar i forhold til alle resultatdimensjonene. Når 

det gjelder mål om nye arbeidsplasser hadde programmet innledningsvis et operativt mål på 

200, mens programmet har bidratt til 162 (brutto), dvs. et tall som ligger noe lavere enn 

måltallet. For de andre målene (kompetanseheving på nyskapingsarbeid og prosjekt-

gjennomføring, skaping av et mer offensivt næringsliv, øke attraktiviteten til Evje som sted å 

bo og som regionalt senter) er det vanskeligere å gi en presis vurdering av måloppnåelse. Her 

vil man i større grad trekke på mer kvalitative vurderinger.  

 

Det har ikke vært gjennomført noen systematisk registrering av utviklingen (for eksempel 

lønnsomhet, omsetning, nyskaping) i de lokale bedriftene for å avdekke i hvilken grad disse er 

blitt styrket. Bedriftene og prosjektdeltakerne har gjennom egenrapportering i spørreskjema-

undersøkelsen oppgitt i hvilken grad de har hatt nytte av programmet, når det gjelder 

finansiell støtte og kompetansestøtte og hvilke resultater de har oppnådd. Hvilken betydning 

omstillingsprogrammet har hatt for disse resultatene i forhold til andre forklaringsfaktorer 

som økonomisk utvikling og bransjeforhold er vanskelig å vurdere nøyaktig.  

 

Resultatene fra vår survey tyder på at omstillingsprogrammet har bidratt til: å øke kompetanse 

på nyskapingsarbeid og prosjektgjennomføring, herunder prosjektkompetanse, nettverks-

kompetanse og virkemiddelkompetanse. Omtrent halvparten av respondentene oppgir høye 

verdier på disse områdene og intervjuene bekrefter også dette. Deltakelse på PLP-kurs har 
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også bidratt til at mange lokale bedrifter har fått en felles terminologi for prosjektutvikling og 

prosjektgjennomføring. Kombinasjonen av finansiell støtte med kompetansehevende tiltak til 

prosjektdeltakere mener mange også har gitt gode resultater.  

 

Programmet har bidratt til økt samhandling, nettverk og kontakt i det lokale næringsliv, og 

spesielt mellom reiselivsbedrifter. Deltakere i programmet hevder at bedriftens lønnsomhet 

har blitt styrket, at programmet har bidratt til nye arbeidsplasser og sikret eksisterende 

arbeidsplasser, samt bidratt til utvikling av nye produkter og tjenester. Mange mener også at 

næringsutviklingen lokalt har blitt styrket, at det har blitt lettere å starte ny virksomhet og at 

man har fått økt fokus på entreprenørskap. Tilskuddene fra programmet har også vært 

avgjørende for gjennomføringen av en stor andel av prosjektene, dvs. at mange oppgir 

middels og høy addisjonalitet. Et flertall oppgir at deltakelse i programmet har vært vellykket 

for dem eller deres bedrift, og at programmet har vært et godt tiltak for kommunen.  

 

Deltakernes samlede vurdering av programmet tyder på at programmet oppfattes som positivt 

for Evje og Hornnes kommune, og at deltakerne er tilfredse i forhold til de forventninger de 

hadde i forkant.  

 

Vår samlede vurdering er at omstillingsprogrammet har vært et positiv tiltak for Evje og 

Hornnes kommune, både i form av en del nye arbeidsplasser, men ikke minst fordi 

programmet har bidratt til et mer konkurransedyktig og variert næringsliv, mer samhandling i 

næringslivet, økt kompetanse på prosjektstyring og økt fokus på nyskaping i kommunen. 

Dette er viktige forutsetninger for den videre næringslivsutviklingen i området. Vi 

oppsummerer derfor med at programmet har hatt relativt god måloppnåelse.  

 

6.2 Videreføring av omstillingsarbeidet 

Det er besluttet at næringsutviklingsarbeidet skal videreføres etter omstillingsperioden. 

Organisasjonen skal fortsatt hete Evje Utvikling AS, men skal nå endres til et 

næringsutviklingsselskap. Det er blitt valgt nytt styre, og tidligere styreleder fortsetter. I det 

nye styret skal det sitte 4 representanter fra lokalt næringsliv og en ekstern 

næringslivsrepresentant (styreleder er den eksterne). I det videre næringsutviklingsarbeidet får 

dermed det lokale næringslivet en mer framtredende rolle. 
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Det er også (i 2008) etablert en ny møteplass for næringslivet i kommunen som har fått 

betegnelsen Evje i vekst. Dette forumet skal være en møtearena hvor lokale bedrifter kan 

komme med innspill og hvor det skal være rom for debatt knyttet til næringsutviklings-

arbeidet. Det skal også være en arena hvor bedrifter skal få faglig påfyll (eksterne 

foredragsholdere) og bli inspirert til nyskaping og gode idéer. Det har allerede blitt organisert 

et forummøte med stor oppslutning blant lokale bedrifter. Flere informanter hevder at denne 

typen næringslivsforum først har vært mulig å gjennomføre i dag etter omstillingsperioden 

fordi det lokale næringslivet nå er langt mer oppegående og engasjert enn for seks år siden.  

 

I den nye næringsutviklingsorganisasjonen vil det være et felles styre for Evjemoen 

Næringspark AS og Evje Utvikling AS. Evjemoen Næringspark AS representerer i dag en 

ressurs og kan bidra til å styrke det videre utviklingsarbeidet. Flere av informantene mener at 

en sterkere samordning mellom Evjemoen Næringspark AS og Evje Utvikling AS er en 

nødvendighet for videreføringen av næringsutviklingsarbeidet. 

 

I omstillingsarbeidet har man satset på prosjekter som sikrer en varig, lokal kompetanse på 

næringsutvikling. Viktige satsinger og prosjekter for å sikre en videreføring har vært 

kompetansehevingsprosjekter, som SMB-prosjektet og utdanning av gründercoacher.  

 

Kommunen er også innstilt på at næringsutviklingskompetansen må føres videre, og at den 

bør skje gjennom Evje Utvikling AS. I en foreløpig finansieringsplan for det videre arbeidet i 

2008 bidrar kommunen med 750 000 kroner og det er overført midler (2.150.000 kroner) fra 

omstillingsprogrammet. Kommunen er eier av selskapet men ønsker å få flere aktører inn på 

eiersiden. Gjennom omstillingsarbeidet er det opparbeidet mye relevant kompetanse av stor 

betydning for det videre arbeidet. I det nye selskapet har man sikret kontinuitet i form av at 

styreleder fortsetter, likeledes en person i administrasjonen og daglig leder for Evjemoen 

Næringspark.  

 

6.3 Viktige resultater av omstillingsarbeidet 

I tidligere diskusjon har vi redegjort for problemer knyttet til vurdering av måloppnåelse pga. 

mangelen på måltall (med unntak av antall arbeidsplasser). Det finnes heller ingen 

nullpunktsanalyse i forkant av etableringen av omstillingsprogrammet med tall om 

kompetansenivå i bedrifter, omfang av samhandling og nettverk i kommunen, o.a. Videre vil 

det også forekomme resultater som i utgangspunktet vil ligge utenfor målformuleringene, og 
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som ikke nødvendigvis var planlagt eller forventet, men som likevel er viktig i forhold til en 

mer positiv utvikling for næringslivet i kommunen. Ved et ensidig fokus på målrealisering, 

ville man risikere å ekskludere slike tilleggseffekter. Under oppsummerer vi en del viktige 

resultater av omstillingsarbeidet i Evje og Hornnes, uten at vi nødvendigvis kopler disse 

resultatene mot programmets målformuleringer og eventuelle måloppnåelse.  

 

• Omstillingsprogrammet har bidratt til kompetanseheving i bedriftene, og da spesielt i 

forhold til prosjektledelse og styring, etablering av bedrift og andre relevante 

kompetanseområder. Dette har blitt realisert gjennom flere typer kompetansehevings-

program og prosjekter, som SMB-kompetanseprogram utviklet av Evje Utvikling, 

Innovasjon Norges PLP-kurs, Etablerertjenesten og utdanning av gründercoacher. 

Kompetanseheving i kombinasjon med finansiell støtte til bedrifter har vært et 

vellykket tiltak, og kan anses som en langsiktig investering i det lokale næringslivet.  

 

• Omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke det etablerte næringslivet i området. 

Programmet har bidratt til å sikre eksisterende arbeidsplasser og å skape nye 

arbeidsplasser. Det har også styrket den interne kompetansen i en del av de 

eksisterende bedrifter, og dermed bedret deres overlevelsesmuligheter.  

 

• Omstillingsprogrammet har bidratt til å styrke mangfoldet i det lokale næringslivet. 

Programmet har blant annet bidratt til etablering av Evjeklinikken, Trebyggeriet, 

Setesdal Mat og Regnskapsfabrikken, som alle opererer innenfor forretningsområder 

som er relativt nye eller lite utviklet i området.  

 

• Omstillingsprogrammet har bidratt til å skape en positiv holdning til nyskaping og 

entreprenørskap. Prosjekter iverksatt gjennom programmet har inspirert det lokale 

næringsliv til å sette i gang med ny virksomhet.  

 

• Omstillingsprogrammet har bidratt til økt samhandling i det lokale næringsliv og 

spesielt blant reiselivsbedriftene. De lokale bedriftene har også fått økt bevissthet om 

nødvendigheten av å samarbeide for å skape en attraktiv region.  
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• Omstillingsprogrammet har satt i gang en positiv prosess med å etablere Evje som et 

regionsenter og knutepunkt i regionen. Den positive utviklingen i næringslivet har 

bidratt til etableringen av nye arbeidsplasser til regionsenteret. Oppgradering av 

idrettshall og satsing på flere reiselivsprosjekter har også bidratt til å øke 

attraktiviteten. Det gjenstår likevel en del arbeid for å utvikle Evje til et attraktivt 

regionsenter.  

 

Hva programmet ikke har oppnådd 

Til tross for at programmet har oppnådd flere gode resultater har man ikke lykkes på alle 

områder. Under beskriver vi noen av disse områdene.  

 

• Omstillingsprogrammet har ikke lykkes med Akkvisisjonsstrategien slik den var 

utformet i Strategisk omstillingsplan og i henhold til målene for antall arbeidsplasser. 

Med denne strategien ønsket man å utnytte den sterke veksten i Kristiansandsregionen. 

Det var også et delmål å få lokalisert statlige arbeidsplasser til Evje. Dette viste seg 

vanskelig å få til. Erfaringer med omstillingsarbeidet viste at lokal forankring hos 

prosjektledere er viktig for å få til langsiktige næringslivssatsinger. Programmet har 

også lykkes med enkelte akkvisisjonsprosjekter hvor prosjektlederne har hatt en lokal 

tilknytning, som for eksempel Evjeklinikken og Trebyggeriet.  

 

• Omstillingsprogrammet har i mindre grad lykkes med å utvikle og etablere nye 

utdanningstilbud på høyskolenivå i regionen. Det har også vært vanskelig å få opp et 

engasjement hos universitetet i regionen (Universitetet i Agder). Flere faktorer kan 

forklare dette. En faktor kan være at det lokale næringslivet ikke har en tilstrekkelig 

størrelse og spesialisering til å etterspørre tilbud på høgskole/universitetsnivå. En 

annen faktor er at UiA ikke har avdeling i Evje (avstand både i geografi og i 

tilknytning) og derfor ikke har hatt et tilstrekkelig engasjement. 

 

• Omstillingsprogrammet har i liten grad lykkes med å etablere større regionale 

prosjekter hvor flere bedrifter er involvert. Dette kunne ha styrket den regionale 

samhandlingen mellom bedrifter i Setesdalregionen. Spesielt innen reiseliv mener 

flere at det er et potensial for større regionale samarbeidsprosjekter. Det finnes 

imidlertid enkelte kompetansehevingsprosjekter som har hatt en regional innretning, 
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eksempelvis Høgskolenoden og SMB-prosjektet. Disse prosjektene har bidratt til å 

utvide kontakter og nettverk til bedrifter i regionen.  
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