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SLUTTRAPPORT FRONT 
 

SAMMENDRAG 
Omstillingsprogrammet FRONT gjennomførte strategi- og forankringsfasen over 2 år. Den 
foreslåtte strategi- og handlingsplan forelå etter et knapt år mens man brukte over ett år til å 
forankre programmet og etablere en programorganisasjon.  
 
Forankringsfasen lyktes ikke fullt ut overfor de fire kommuner. Spesielt har Namdalseid vært 
skeptisk til programmet og ønsket å påvirke utviklingen. Strategi- og handlingsplanen har i 
utgangspunktet vært rimelig ”rund” med få kvantifiserbare mål. En av årsakene til at FRONT 
kom over i gjennomføringsfasen var at det ble besluttet at det skulle foretas en evaluering 
etter 2 år. Det var imidlertid ikke stilt krav til hva som måtte være oppnådd for at programmet 
skulle videreføres de neste to år.  
 
Organiseringen av programmet virker ”topptung” og har ikke utvist spesiell proaktiv 
holdning. Forholdet til de to fylkeskommunene har også vært noe forskjellig: Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har vektlagt politiske føringer og Nord-Trøndelag fylkeskommune mer 
operative/administrative føringer.  
Organiseringen ble forsøkt forenklet etter ett år uten at dette ble gjennomført. Det ble 
gjennomført en viss spissing av handlingsplanen for 2006.  
 
FRONT har arbeidet aktivt og fått satt i gang en rekke prosjekter. Det har vært noe 
problematisk å få frem resultater tidlig nok til evalueringen etter 2 år. Resultater foreligger 
imidlertid nå ved utløpet av mars 2007. Det viser blant annet at i prosjekter FRONT har 
medvirket/bidratt til er det kommet 43 nye arbeidsplasser i løpet av 2005 og 2006 samtidig 
som 62 arbeidsplasser er sikret. Prognosen fremover viser forsiktig estimert ytterligere 57 og 
optimistisk 110 nye arbeidsplasser. I tillegg rapporteres det om økt kompetanse, og det er 
etablert flere aktive samarbeidsarenaer både innen offentlig og privat virksomhet. 
 
FRONT hadde lagt opp til en grundig evalueringsprosess. Namdalseid benyttet denne til 
egentlig å velge mellom et strategisk samarbeid med Midtre Namdalen regionråd (MNR) eller 
FRONT. Det var her naturlig å velge MNR ut fra en langsiktig satsing. De tre andre 
kommuner gjennomførte den evalueringsprosessen som FRONT hadde lagt opp til. I 
prinsippet var alle tre kommuner enige om en videreføring av utviklingsprogrammet, men 
Roan knyttet dette i sin endelige behandling til at alle 4 kommunene skulle videreføre 
programmet. Og da var løpet kjørt.  
 

1. INNLEDNING  
Omstillingsprogrammet FRONT omfatter kommunene Flatanger, Roan, Osen og Namdalseid 
i Trøndelagsfylkene. FRONT er et program som skulle gi en positiv næringsutvikling i 
kommunene basert på interkommunalt samarbeid i nært samarbeid med fylkeskommunene og 
Innovasjon Norge. Intensjonen var et program på 2x2 år. Etter de to første år har Namdalseid 
trukket seg fra samarbeidet og som konsekvens av det også Roan. Programmet vil bli avviklet 
i løpet av første kvartal 2007.  
Innovasjon Norge har gjennom sin samarbeidsavtale med de to fylkeskommunene (dok 2) et 
ansvar for oppfølging av programmet, og en sluttvurdering av programmet ligger som del av 
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denne avtale. Roald A Johansen, ifo – Institutt for organisasjonsutvikling DA, er engasjert og 
skal levere en sluttvurdering og –evaluering av arbeidet innen 15. mars 2007. Viktige 
oppgaver i denne sammenheng er dokumentasjon av prosessen og intervju med 28 sentrale 
aktører (dok 23) ut fra en detaljert intervjuguide (dok 22). Statistisk oppsummering av 
intervju er gjort og anvendt i rapporten (dok 24). 
 
Arbeidsformen har vært innsamling av aktuell dokumentasjon, konkretisering av hva som er 
gjort og gjennomføring av intervjuer med sentrale aktører. Denne rapport er således en kort 
oppsummering av hvordan planlegging, målsetting, organisering, gjennomføring og grad av 
måloppnåelse av omstillingsprosessen har funnet sted. Dokumentasjonsoversikten følger som 
vedlegg til denne rapport. 
 

2. ETABLERING AV FRONT 
Utgangspunktet for omstillingsprogrammet var konkret nedleggelse av lakseslakteriet i Osen, 
noe som medførte en reduksjon på over 30 arbeidsplasser. Sør-Trøndelag fylkeskommune 
ville imidlertid se et omstillingsprogram i en større sammenheng da også nabokommunene 
slet med en negativ befolknings- og sysselsettingsutvikling (dok 1). Kommunene Osen og 
Roan ligger i Sør-Trøndelag og Flatanger og Namdalseid i Nord-Trøndelag. 
Fylkeskommunene besluttet derfor å anbefale overfor de fire kommunene at de utarbeidet et 
felles omstillingsprogram. Det ble fra kommunenes side oppfattet at mulighetene lå i at alle 4 
måtte samordne seg for å kunne oppnå en omstillingsbevilgning. Det ble etablert en 
”interimsgruppe” som skulle utarbeide forslag til en felles strategi- og handlingsplan.  
 
I månedsskiftet mars/april 2003 inngikk de to fylkeskommunene og SND (nå del av 
Innovasjon Norge) en samarbeidsavtale om oppfølging av omstillingen i de fire kommuner 
(dok 2).  
 
Interimsgruppen fremla sin strategi- og handlingsplan i oktober 2003 (dok 5). Som 
dokumentasjon er følgende utredninger foretatt: 

- Regional utvikling på Nord-Fosen; Nord-Trøndelagsforskning, oktober 2002 (dok 1) 
- Konkurransefortrinn for næringsutvikling i Flatanger, Namdalseid, Osen og Roan; 

Agenda Utredning og Utvikling AS, 12. juni 2003 (dok 3) 
- Forstudie reiseliv; Kaizen AS, 1. september 2003 (dok 4) 

 
Interimsstyrets rapport ble gjenstand for flere drøftinger i kommunene. Det var stor usikkerhet 
om man ønsket å gå videre med dette, spesielt i kommunene Flatanger og Namdalseid. For 
Namdalseids vedkommende var det en stemmes overvekt som sikret deltakelse. 
 
Parallelt med dette arbeidet administrasjonen med samarbeidsavtale mellom kommunene og 
retningslinjer for fondsutbetalinger (dok 6).  
 
Samarbeidsavtalen ble godkjent av alle kommunene i september og oktober 2004 (dok 7).  
 
Tilsagn om fylkeskommunale midler ble gitt av Nord-Trøndelag fylkeskommune den 18. 
august 2004 (dok 8) og Sør-Trøndelag fylkeskommune den 4. november 2004 (dok 9).  
 
Oppsummering kommunenes behandling: 
Osen ønsket etablering av omstillingsprogrammet og har arbeidet aktivt for dette. 
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Roan har i stort fulgt Osen. 
Flatanger var mer i tvil om man skulle delta. Blant annet var det lokale næringsliv usikker.  
Namdalseid og Flatanger hadde under vurdering en sterkere tilknytning til Midtre Namdalen 
Regionråd og bruk av MNR utviklingskontor som ressurs for næringsutvikling. Resultatet ble 
at Flatanger takket nei mens Namdalseid takket ja til dette. Næringsutviklingsarbeidet skulle 
da ledes og koordineres gjennom utviklingskontoret. Engasjement gjennom FRONT ville 
vanskeliggjøre dette ved at man da måtte forholde seg til to næringsutviklingsorganisasjoner 
med tilhørende planer. Det antas at det var avgjørende for Namdalseids tilslutning at det ville 
være en evaluering etter bare 2 år. Dette ble bekreftet gjennom intervju. 
 
Oppsummering fylkeskommunenes behandling: 
Sør-Trøndelag tok føringen og var blant annet klar på at alle 4 kommunene måtte delta 
dersom det skulle bli et omstillingsprogram. Videre var man klar på at kommunene i sum 
måtte stille med like store midler som fylkeskommunene. Sør-Trøndelag var også klar på at 
organiseringen måtte skje ved strategigruppe, programstyre og prosjektleder da de hadde god 
erfaring med dette i et større program (”Bli lyst”). Nord-Trøndelag var mer ”tilbakelent” og 
syntes tilfreds med at Sør-Trøndelag tok styringen. 
 
Forankring 
Strategi- og handlingsplanen ble utarbeidet av et interimsstyre som syntes å være engasjert og 
motivert. Etter kommunevalget ble tre av ordførerne skiftet ut samtidig som videreføringen 
syntes å stoppe opp. Det må kunne sies at programmet fikk ”en trang fødsel” som faktisk gikk 
over nærmere ett år. I denne perioden var det mest administrasjonen som arbeidet med 
samarbeidsavtalen og kommunestyrene som skulle behandle program og samarbeidsavtale. På 
en skala fra 1 til 6 hvor 1 var ”ikke forankret” og 6 ”fullt ut forankret” scoret 
intervjudeltakerne i snitt 3,0 – ”noe forankret”. I kommentarene ble det påpekt at interessen 
dalte ut over 2004. Det var ikke noe ”aktivt innsalg” av programmet ut over politisk 
behandling. Den engasjerte prosjektleder og programstyret kom således til et program som 
ikke var spesielt godt forankret i næringsliv og kommuner.  
 
Det er vanskelig å få til en reell forankring i fire kommuner, særlig når utgangspunktet var til 
dels en oppfatning av at fylkeskommunene hadde ”pådyttet” kommunene et krav om 
samarbeid samtidig som det ble større endringer i det politiske lederskap. Næringslivet 
opplevde lite informasjon og motivasjon i 2004. Det meste ble holdt på politisk og 
administrativt plan etter at interimsstyret leverte sin rapport i oktober 2003.  
 
Forankringen i fylkeskommunene har vært forskjellig. Sør-Trøndelag fylkeskommune synes å 
ha hatt et konkret politisk ”grep”. Samtidig uttrykkes det at programmet er viet liten 
oppmerksomhet og oppfølging fra administrativ side. I Nord-Trøndelag synes det motsatte å 
være tilfelle.  
 

3. MÅL OG STRATEGIER 
I intervjuundersøkelsen (dok 22 – 24) var spørsmål om mål og strategier et sentralt tema. Det 
var universell enighet om at en reduksjon/stans i befolknings- og sysselsettingsnedgangen var 
de klart overordnede mål. Mindre enn halvparten konkretiserte målet til at en i løpet av 
omstillingsperioden på 4 år skal utviklingsprogrammet ha bidratt til å skape 100 nye 
arbeidsplasser på Nord-Fosen. De fleste var enige om at de viktigste innsatsområdene var 
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reiseliv/turisme, havbruk/fiske og landbruk. Få nevnte utviklingsområdene 
bygdemobilisering, stedutvikling og nettverks- og kompetansebygging.  
 
På spørsmålet ”i hvilken grad mener du at mål og strategier var ’de rette’” svarte de aller 
fleste 3 eller bedre på en skala fra 1 – 6. Gjennomsnittet ble 3,8 hvilket må anses som meget 
bra. Det var altså ikke noen uenighet om de valgte mål og strategier. På den annen side var det 
flere som pekte på behovet/ønsket om å spisse mål og strategier. Det var også forskjellig syn 
på om det kvantifiserte målet på 100 nye arbeidsplasser var realistisk eller ikke.  
 
Et av de vellykkede tiltakene var gjennomføring av SMB-utvikling. Valg av bedrifter var her 
ikke begrenset til prioriterte innsatsområder, men hvor man anså et realistisk 
utviklingspotensiale. 
 
Hvordan man skulle nå målene var heller uklart. Når det gjaldt målet om etablering av nye 
arbeidsplasser ble det fra flere påpekt av innsatsområdet ”Landbruk” egentlig ikke kunne 
bidra til økt antall arbeidsplasser, men heller til sikring av arbeidsplasser.  
 
Namdalseid har vært spesielt opptatt av innsatsområde Landbruk og at ressurser skulle 
anvendes der til tross for at man nok innså at dette ikke ville bidra til hovedmålet ”100 nye 
arbeidsplasser”. Det er usikkert om det underliggende mål var opprettholdelse av tradisjonelt 
landbruk eller nye tjenester/produkter/virksomhet relatert til landbruk. Hvis det var det siste 
vil jo reiseliv/turisme være en viktig del. Hvis det var det første, f eks gjennom samdrift, ville 
det medføre sikring av noen arbeidsplasser samtidig som man frigjorde andre til andre formål.  
 
Endring mål og strategier 2006 
Basert på programstatusvurderingen høsten 2005 (dok 10) ble handlingsplanen for 2006 
spisset. Denne ble godkjent av programstyret og endelig fastsatt av strategigruppen 30. januar 
2006. Handlingsplanen fremstår nå med klarere målformuleringer. Om den ble spisset nok er i 
beste fall usikkert. Samtidig synes ikke alle som vedtok planen å akseptere den dreining som 
fant sted. Noen angret på at de godkjente den (interjvu-utsagn).  
 
Oppsummering mål og strategier: 
Innsatsområdene omfattet de sentrale og prioriterte områder i området. Samtidig mente mange 
at FRONT hadde tatt tak i prosjekter hvor disse var å finne mer enn å prioritere (velge bort) 
prosjekter. I tillegg valgte FRONT å prioritere gjennomføring av SMB-utvikling (med 
bedrifter også fra andre bransjer enn de prioriterte) og reisemål Nord-Fosen. Gitt at målet var 
flere arbeidsplasser var dette fornuftig for å dokumentere at resultater kunne foreligge raskt.  
 

4. ORGANISERING 
Omstillingsprogrammet ble organisert som et program med en prosjektleder ansatt og med 
kontorsted i en vertskommune (Osen).  
Organisasjonsstrukturen er som følger: 
Strategigruppen består av ordførerne i de fire kommunene og en politiker fra hver 
fylkeskommune. Prosjektleder for FRONT er sekretær for strategigruppen og har møte- og 
talerett. Rådmennene i deltakerkommunene og leder i programstyret har møte- og talerett. 
Strategigruppen treffer avgjørelser vedrørende FRONT organisering og drift, herunder avtaler 
med vertskommunen, retningslinjer for administrasjon av prosjektmidler samt revisjon og 
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endringer i utviklingsprogrammet. Strategigruppen vedtar årlige rammebudsjett, godkjenner 
regnskap og rapporterer til eierkommunene. 
 
Programstyret oppnevnes av Strategigruppen. Programstyret består av 5 medlemmer 
bestående av leder Strategigruppen og en næringslivsrepresentant fra hver kommune. 
Fylkeskommunene og Innovasjon Norge er observatører med talerett i Programstyret. 
Strategigruppen oppnevner leder for Programstyret. Programstyret skal ivareta oppgavene 
med iverksetting og gjennomføring av utviklingsprogrammet. Programstyret fremmer forslag 
til årlige rammebudsjett og forslag til justeringer av utviklingsprogrammet til Strategigruppen. 
Programstyret disponerer budsjettet, herunder utviklingsprogrammets prosjektmidler. 
Programstyret har ansvar for kontakt mellom FRONT, næringslivet, kommunens faste 
næringsapparat og andre samarbeidspartnere. 
 
Administrasjon består av en prosjektleder for utviklingsprogrammet. Prosjektleder er sekretær 
for strategigruppen og programstyret og skal utføre de daglige administrative og faglige 
gjøremål som samarbeidsprosjektet og utviklingsprogrammet krever, unntatt oppgaver som 
utføres av vertskommunen. Prosjektleder har ansvaret for det operative tiltaksarbeidet. 
 
Organisasjonsformen er oppfattet som meget topptung og byråkratisk. En av aktørene 
karakteriserte det som om det var ”Norsk Hydro”. De aller fleste var meget kritisk til den 
valgte organisasjonsform. På spørsmålet ”hvor godt mener du organisasjonsformen var 
vellykket” på en skala fra 1 til 6 svarte 2,2 i gjennomsnitt. Det var en generell oppfatning at 
rolle- og ansvarsdelingen ikke ble praktisert på en konsekvent måte. Det ble påpekt at: 

- strategigruppen og programstyret arbeidet lite effektivt i forhold til hverandre 
- prosjektleder brukte alt for meget ressurser til byråkratiske oppgaver i forhold til de to 

organisasjonene 
- FRONT praktisering av strategier og innsats var ikke profilert og avgrenset i forhold 

til det ordinære næringsarbeidet i kommunene. FRONT ble av flere oppfattet som 
”enda et kommunalt næringsfond” 

- I tillegg til strategigruppe og programstyre ble også organisasjonen ”eierforum” og 
”aktørforum” anvendt. For noen ble dette såpass innfløkt at man i fikk problemer med 
å avklare hvor man var og altså hva man kunne beslutte. 

 
Slike forhold ble sammen med behovet for en spissing av strategiene tatt opp av Innovasjon 
Norge i brev av 6. februar 2006 (dok 12). Så vidt en har fått forståelse for var spesielt Sør-
Trøndelag fylkeskommune i mot en endring av organisasjon og man valgte da å fortsette den 
opprinnelige organisering fram til 2 års evaluering, altså ut 2006. Da ble det også tatt opp av 
programstyret som foreslo en forenklet organisasjonsform i videreføringen.  
 
Lokalisering av prosjektleder i rådhuset i Osen ble også sett på som et signal om kommunal 
styring.  
 
I 2006 ble nettverksbygging satt på dagsorden. ”Organisasjonsstrukturen” ble da økt med to 
viktige fora: ”Eierforum” (som var lik strategigruppen minus de to fylkespolitikerne) og 
”Aktørforum” bestående av de kommunale næringskonsulenter/tilsvarende og 
landbrukssjefer/tilsvarende. Eierforumet har avholdt ett møte. Det er vanskelig å skjønne 
hensikten med dette forum da det er nærmest til forveksling likt strategigruppen. Aktørforum 
derimot er et viktig nettverk inn mot kommunene samtidig som det både bidrar til 
rolleavklaring mellom FRONT og de kommunale næringsapparat og til bedre samarbeid 
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mellom de kommunale næringsapparat. Næringskonsulentene har uttrykt at dette fungerer 
godt.  
 
FRONT har videre ambisjoner om å få til flere nettverk som middel for å få initiativ, 
engasjement og kommunikasjon med andre aktører. Totalt er det definert 9 grupper/nettverk. I 
sum er det etablert et imponerende nettverk (dok 21). 
 
Det er utfordrende å få til en felles næringsutvikling mellom 4 kommuner hvorav 3 
kystkommuner og en ”innlandskommune”.  
 
Oppsummering organisering 
Organisasjonsformen fremstår som topptung og byråkratisk. Innovasjon Norges PLP-modell 
ble ikke benyttet i praksis i programorganiseringen. Rollene til eierne, representert ved 
strategigruppen, og programstyret med en ”programansvarlig” styreleder, synes ikke 
innarbeidet og avklart. De uklarheter dette skapte syntes å medføre større byråkratisk 
handlingsmønster enn en dynamisk og fleksibel næringsutvikling kjennetegnet ved en klar 
profil med klare strategiske og operative roller. I stedet for å ta tak i dette etter ett års drift ble 
det besluttet å videreføre dette i år 2. Ut fra samarbeidsavtalen skulle strategigruppen ha 
kontakten mot det politiske miljø og programstyret mot det administrative miljø, næringsliv 
og andre samarbeidsparter. Dette krever koordinering og proaktiv handling.  
 

5. ARBEIDSFORM OG PROSESS 
Arbeidsform i programorganisasjonen 
Med en så topptung organisasjon har det vært mye administrativt arbeid for prosjektleder. 
Dette er nok et resultat av flere forhold. For det første har prosjektleder selv store krav til 
kvalitetssikret dokumentasjon av alle forhold, og for det andre har det i programstyret vært til 
dels detaljerte krav om dokumentasjon.  
I løpet av 2006 har det vært gjort forenklinger i dette arbeidet, men det er av flere pekt på som 
fortsatt mye basert på en totalomsetning på 2,4 mill. At det har gått så bra skyldes nok også at 
prosjektleder grunnet pendlerstatus har kunnet arbeide lange dager. 
 
Som anført over har det vært en viss ”overlapp” mellom oppgavene til programstyret og 
strategigruppa.  
 
Strategigruppa har avholdt 3 møter i 2004, 2 i 2005 og 3 i 2006. Programstyret har avholdt 7 
møter i 2005 og 8 møter i 2006.  
 
Strategigruppen har ansvaret for ”innsalg” av utviklingsprogrammet til det politiske miljø og 
programstyret til de øvrige aktører. Dette synes bare gjort i begrenset omfang, og da primært 
ved å videresende de rapporter prosjektleder har utarbeidet. Profileringen av FRONT som 
program synes i stor grad overlatt til prosjektleder. Programstyrets leder synes ikke i stor grad 
å ha vært programmets ”talsmann” og frontet programmet utad mot kommunene, næringsliv 
og fylkeskommunene. Spesielt i et flerkommunalt samarbeid anses dette som særlig viktig.  
 
Arbeidsform i kommunene 
Kommunikasjonen til enkeltkommunene går via ordfører til det politiske miljøet og via 
programstyre til det administrative miljø og næringslivet.  
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Ordførerne har primært brukt prosjektleders detaljerte kvartalsrapporter (dok 11, 12, 13 og 
14) og videresendt disse til kommunestyrene.  
 
Medlemmer i det opprettede ”aktørforum” har tatt tak selv og dette forum har bidratt til en 
bedre forståelse av hverandres oppgaver og utfordringer samt rolle- og ansvarsdeling mot 
FRONT.  
 
Arbeidsform i næringslivet 
Gjennom opprettelse/initiering av flere nettverk har en lyktes i å få næringslivet til bedre å 
kjenne hverandre og se at her er visse oppgaver som kan gjøres i fellesskap. Det er aktive 
deltakere både innen etablerernettverket, SMB-utvikling, reiselivsforum, landbruksforum og 
fiskeriforum som har uttrykt interesse av å videreføre disse. Aktørforum har drøftet dette og 
vil følge opp. 
 
Oppsummering arbeidsform 
Programstyret har ikke klart å profilere seg som en handlekraftig og strategisk organisasjon 
med klare og aksepterte strategier og mål. Det er fortsatt en stor administrativ aktivitet som 
belaster prosjektleder i betydelig grad. 
 
Det har vært en del uenighet innen FRONT mht disponering/prioritering av ressurser, særlig 
mellom strategigruppen og programstyret. Dette synes spesielt å være tilfelle rundt 
landbrukssatsingen. Programstyret har vært mye fokusert på søknadsbehandling og kanskje i 
mindre grad på strategisk utvikling av næringslivet.  
 
Fra en nokså tung start har FRONT klart å skape en viss interesse for videre samarbeid hos en 
rekke aktører i næringslivet. Det er klare indikasjoner på et nærmere samarbeid mellom 
reiselivsaktører, landbruksaktører og innen fiskeri/havbruk. I tillegg har flere av aktørene fra 
etablerermiljøet og SMB-miljøet ”funnet” hverandre. 
 

6. RAPPORTERING, INFORMASJON OG DISTRIBUSJONSKANALER 
Ved siden av organisasjonsformen er det formidlingsoppgavene som scorer dårligst. På en 
skala fra 1 til 6 scorer de intervjuede 2,7 i snitt på spørsmålet: Hvor godt mener du 
måloppnåelsen er formidlet og akseptert? Dette området antas å ha hatt stor betydning for 
beslutningen om stopp av utviklingsprogrammet.  
 
Da prosjektleder startet i november 2004 ble det avholdt en rekke presentasjoner i alle fire 
kommuner. Strategigruppa og programstyret er holdt fortløpende orientert. I tillegg har han 
utarbeidet detaljerte kvartalsrapporter om aktiviteter i utviklingsprogrammet. For 2005 er det 
også laget en årsrapport. For 2006 foreligger kvartalsrapport for første og tredje kvartal samt 
en halvårsrapport. Årsrapporten for 2006 vil bli en del av prosjektleders sluttrapport.  
Rapportene er detaljerte, men det savnes sammenstillinger tilrettelagt for viktige 
aktørgrupper. Ansvaret for kommunikasjon mot de viktige aktørgruppene fremgår av 
samarbeidsavtalen og er referert over i kapittel 4 Organisering.  
 
Innovasjon Norge har gjennomført 2 programstatusvurderinger; høsten 2005 (dok 10) og 
høsten 2006 (dok 16). Disse er presentert for Strategigruppa og Programstyret samt oversendt 
kommunene. Oversendelsen er gjort uten bearbeiding/forklaring/kommentarer fra FRONT.  
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FRONT har ikke prioritert utarbeidelse av egen web-side med informasjon. Det er heller ikke 
lagt til rette for at FRONT kunne presentere seg og sine tilbud gjennom de kommunale web-
sider. I det hele har FRONT vært vanskelig tilgjengelig for ”allmuen”. Kommunene har egne 
informasjonsblad. Heller ikke her har FRONT hatt spalteplass for orientering om muligheter 
og begrensninger i tilbudet. FRONT har avklart pressekontakter internt (prosjektleder, 
programstyrets leder og strategigruppas leder). Dette har imidlertid primært vært for å gi 
uttalelser basert på henvendelser, ikke å markedsføre/profilere FRONT.  
 
Overfor næringslivet har FRONT primært kommunisert med de virksomheter som har deltatt, 
f eks gjennom SMB-utvikling.  
 
Oppsummering rapportering 
Det er gitt detaljerte og godt dokumenterte (”sporbare”) rapporter over hva FRONT har deltatt 
i og hvilke ressurser FRONT har tildelt de enkelte prosjekter og andre tiltak. For alle som 
ville holde seg oppdatert over hva som ”de facto” er gjort og brukt er rapportene god. Det 
krever imidlertid at rapportene er gjort tilgjengelig for alle interesserte og at disse kan trekke 
ut nødvendig data. 
 
Rapportene gir imidlertid ikke noe konkret vurdering av ”grad av måloppnåelse” og en 
vurdering/prognose av hvordan utviklingen vil bli. Dette krever på den ene side at 
utviklingsprogrammets mål er kvantifisert og periodisert på en realistisk måte. Og på den 
annen side at man kan synliggjøre bakgrunnen for prognoser, f eks gjennom 
Prosjektlederrapporten. Dette er først gjort i 2007 og derfor ikke en del av 
rapporteringsgrunnlaget for 2005 og 2006. Prosjektlederrapporten ble først innført som 
system fra og med 2006, noe som bidro til at man vanskelig kunne dokumentere resultater før 
prosjekter iverksatt i 2006 var gjennomført. 
 
I samarbeidsavtalen er ansvaret for informasjon til administrasjon, næringsliv og befolkning 
tillagt Programstyret. Det kan ikke ses at styret har vært spesielt aktiv i dette arbeid. 
 

7. OPPNÅDDE RESULTATER 
På spørsmålet ”På en skala fra 1 til 6 hvor godt mener du programmet har oppnådd sine mål?” 
(1=ikke og 6= fullt ut) svarte respondentene i gjennomsnitt 3,4. Svaret her må også ses i 
relasjon til i hvilken grad resultater er formidlet (intervjuguidens spm 9) som gav et 
gjennomsnitt på bare 2,7. En oppsummering av de verbale svar fra spørreundersøkelsen er 
som følger: 
Arbeidsplasser: 

- Meget varierende svar – de fleste vet ikke – høyeste estimat er 50 
Næringsliv: 

- Bedre kjennskap til hverandre over kommunegrensene – også mer samarbeid og 
samhandling 

- God hjelp til etablerere – økt kompetanse og flere samarbeider gjennom felles 
møteplass 

- ”visket ut” en del grenser mellom landbruk, reiseliv, havbruk/fiske 
- Også tatt inn andre bransjer som industri, handel 
- Reiselivsforum etablert og fungerer 
- SMB-utvikling har medført at deltakende bedrifter har fått en positiv utvikling 
- Landbruksprosjekt med sikte på samordning og utvikling iverksatt 
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Kommuner: 
- Bedre kjennskap til hverandre og felles utfordringer, spesielt kystkommunene 
- Økt næringsmessig samarbeid (”aktørforum”) mellom næringskonsulenter og 

landbrukssjefer etablert og i drift 
- Mer fokus på samordning innen reiseliv, landbruk og havbruk/fiskeri 
- Gode resultater innen bygdemobilisering og stedutvikling 

 
I 2006 og 2007 har prosjektleder samlet inn ”prosjektlederrapporter” fra alle større prosjekter. 
Resultatet her er usedvanlig godt sammenlignet med det man trodde høsten 2006; i 2005 ble 
det etablert 17 arbeidsplasser og i 2006 ytterligere 26 arbeidsplasser. Det er en prognose på 
mellom 57 (forsiktig) og 110 (optimistisk). I tillegg har FRONT bidratt til sikring av 62 
arbeidsplasser i perioden 2005 – 2006. Rapportene er aktørenes egen vurdering og refererer 
også i hvilken grad FRONT har bidratt til resultatet. Prosjektleder har en nærmere beskrivelse 
og forklaring.  
 
På den annen side har ikke programmet over de to første år innfridd de mål som var satt mht 
prioritering av områder. Det har vært tungt å komme i gang med landbruksprosjekter. Dette 
kan skyldes flere ting; manglende prosjektideer, prosjekter som ikke bidrar til nye 
arbeidsplasser, mv. På den annen side har man kommet i gang med prosjekter som ikke hører 
inn under de prioriterte områder. Spørsmålet er da om målene var feil, eller om man ikke var 
”spiss nok” i prioritering av tiltak. Den spissing man gjorde i 2006 var i rett retning, og man 
hadde fortsatt 2 år igjen på ytterligere konkretisering og prioritering av innsatsen. 
 
Utviklingsprogrammets midler skulle primært anvendes i forstudier (konkretisering, 
vurdering og forankring av prosjektmuligheter) og utarbeidelse av 
forretningsplaner/tilsvarende. Så skulle det ordinære virkemiddelapparat overta. Flere av 
informantene har pekt på at deltakelse i programmet skulle medføre en hurtig og velvillig 
behandling i Innovasjon Norge, hos fylkesmennene og fylkeskommunene. Gjennom den 
ekstra innsats på næringsutvikling skulle også anvendelsen av det ordinære 
virkemiddelapparat øke. En gjennomgang av Innovasjon Norges virkemiddelbruk i FRONT-
kommunene viser at virkemiddelbruken var dobbel så stor i toårsperioden 2005 – 2006 som i 
toårsperioden 2003 – 2004 (dok 25).  
 
Næringsutvikling er en tung og vanskelig prosess som må gå over tid. FRONT har i sin 
strategi- og handlingsprogram i utgangspunktet lite konkrete målsetninger ut over ”100 nye 
arbeidsplasser”. I begge gjennomførte programstatusvurderinger ble behovet for 
konkretisering og periodisering av mål understreket. Uten mål er det vanskelig å rapportere 
grad av måloppnåelse. ”Ting tar tid” – og resultater fra iverksatte tiltak vil først materialisere 
seg over tid. En periode på 2 år er meget kort tid, og målene oppnås ikke over en lineær skala. 
En tenkt utvikling av 100 arbeidsplasser i 4 kommuner kunne f eks pr kommune være 2 første 
år, 5 andre år, 8 tredje år og 10 fjerde år, altså i sum 8 + 20 + 32 + 40 = 100. I et slikt 
perspektiv kan man vurdere at utviklingsprogrammet ville oppnådd sine mål selv om man 
ikke kan påregne en ”matematisk fordeling” mellom kommunene. Periodisering ble foreslått 
av prosjektleder, men ikke akseptert av programstyret. 
 
”Robusthet i næringslivet” kan omfatte mange områder. Sikring av arbeidsplasser, etablering 
av nye lønnsomme produkter og tjenester, kompetanseoppbygging, nye markeder, bedre 
soliditet, nettverksbygging, etc, er viktige elementer.  
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Oppsummering måloppnåelse 
Generelt sett er resultatene klart bedre enn den alminnelige oppfatning. Men målene er bare i 
noen grad oppnådd i prioriterte områder. Det er også vanskelig å dokumentere grad av 
måloppnåelse da målene i liten grad er kvantifisert og periodisert.  
 

8. HVORFOR BLE FRONT AVSLUTTET 
I utgangspunktet ble de 4 kommunene valgt fordi de hadde store likhetstrekk i utviklingen; 
befolkningsnedgang og tap av arbeidsplasser. ”Historisk” var imidlertid Roan sterkt fokusert 
sørover på Fosen mens Namdalseid var fokusert på samarbeid gjennom Midtre Namdalen 
regionråd. Dette medførte at samarbeidet måtte starte ”fra bunnen av”. En slik prosess er 
vanskelig, tar tid og krever en kontinuerlig oppbygging av tillit og avklaring av roller og 
ansvar i utførelsen. Nedenfor er listet opp forhold som har bidratt til avslutning av FRONT. 
 
Evalueringsrunden 
- FRONT la i september 2006 opp til en høringsrunde med presentasjon av oppnådde 

resultater samt en rekke spørsmål mht videreføring av utviklingsprogrammet (dok 18) 
- Namdalseid kommune kan ikke ses å ha behandlet FRONTs evalueringsopplegg, men 

har i stedet vurdert sin posisjon ut fra et valg om næringsutvikling gjennom MNR eller 
gjennom FRONT. I et valg mellom enten MNR eller FRONT synes rådmannens 
innstilling naturlig (dok 17).  

- De tre øvrige kommuner har besvart FRONTs evalueringsopplegg (dok 18).  
- Ved endelig behandling i desember 2006 besluttet Namdalseid å avstå fra videre 

deltakelse. I utgangspunktet la de øvrige tre kommuner opp til en fortsettelse av 
FRONT. For Roans del var dette imidlertid avhengig av at Namdalseid også var med 
videre (dok 19). 

- FRONT sonderte også mulighetene for videreføring med de to fylkeskommunene (dok 
20). Dette er fortsatt ikke endelig avklart.  

Oppsummering fra intervjurunden: Det synes som om forventningene og gjennomføringen av 
evalueringen har vært forskjellig hos aktørene. Samtidig er det også kommet fram at en bedre 
beskrivelse av hva som var oppnådd hadde vært ønskelig. Det er også hevdet at Roans 
forutsetning om videreføring i alle 4 kommuner kanskje ikke var ment så kategorisk som det i 
ettertid har blitt oppfattet.  
Konklusjon: Namdalseid synes å ha tatt en beslutning basert på et strategisk grunnlag mht 
fremtidig næringssamarbeid og organisering. Den synes også rett i en slik sammenheng. De 
tre øvrige kommuner har større felles utfordringer og det synes som om mulighetene til 
fortsatt samarbeid er til stede.  
 
Forankring og eierskap 

- 4 kommuner ble oppmuntret til samarbeid med en ”gulrot”; fylkeskommunene skulle 
”matche” kommunenes innskudd i prosessen 

- Kommunene engasjerte seg i varierende grad – det var nye ledere etter valget i 2003 
- Namdalseid sin strategi var rettet mot samarbeid med Midtre Namdalen og organiserte 

sitt næringsapparat tilsvarende 
- Næringslivet ble ikke tilstrekkelig engasjert i strategi- og forankringsfasen – etter at 

interimsgruppen hadde levert sitt forslag var det større fokus på samarbeidsavtalen og 
retningslinjene for bruk av midler 

- Kort tidshorisont – 2 år uten å konkretisere hva man minimum skulle ha oppnådd 
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- Fylkeskommunenes rolle og myndighet ble oppfattet forskjellig – også mellom den 
politiske og administrative delen av fylkeskommunene 

Oppsummering fra intervjurunden: Forankringen ble oppfattet som ”halvhjertet”, med liten 
vilje til å skape noe sammen, for liten ”raushet” (for mye ”millimeternøyaktighet” i fordeling 
av midler), for mye fokus på ”byråkrati”. 
Konklusjon: Programmet ses ikke på som områdets felles program (”oss”), men mer hva kan 
jeg få ut av programmet. Det er lite ”ekte forankring”. 
 
Organisering 

- For topp tung organisering i forhold til ressursinnsatsen 
- Kravene til deltakere var for mye rettet mot ”representativitet” og for lite mot 

kompetanse og personlige egenskaper 
- Det ble fra flere oppfattet som ”pålagt organisasjonsform” enn som ”egnet 

organisasjonsform”. Rolle og ansvarsfordeling iht. Innovasjon Norges PLP-modell ble 
ikke fulgt 

- Det virket som om det var uklarhet/uenighet i rolle og ansvarsforståelsen mellom 
Strategigruppa og Programstyret 

- Forslag til endret organisering for å sikre større fokus, kraft og innsats i programmet 
ble ikke realitetsbehandlet, men utsatt til evalueringstidspunktet  

Oppsummering fra intervjurunden: Programstyret var for mye ”fondsstyre” og for lite 
”næringsutviklingsstyre”, det vil si gi retningslinjer og kraft til en positiv næringsutvikling. 
Det profilerte ikke utviklingsprogrammet utad i kommunene. Verken Strategigruppa eller 
Programstyret fremsto som ”FRONT-kjempere”.  
Konklusjon: Manglende vilje til endring i organisering bidro til større sannsynlighet for 
dårligere resultat til evalueringen. 
 
Utviklingsprogrammet 

- Strategi- og handlingsprogrammet ”lå” et helt år etter at interimsstyret hadde fremlagt 
det. 

- Målene var lite konkrete med unntak av antall nye arbeidsplasser. Det var ingen krav 
til hva som måtte være oppnådd til evalueringstidspunktet. Dette fremkom etter at 
planen var fremlagt, men ble ikke fokusert av eiere eller programorganisasjon. 

- Mange pekte på at utviklingsprogrammet var en prosess, og at resultat og effekt av 
iverksatte prosjekter først ville komme over tid. Dette stiller ytterligere krav til en 
bevisst holdning til periodisering. 

Oppsummering fra intervjurunden: Arbeidsplassmålet ble av noen karakterisert som 
urealistisk, av andre som klart oppnåbart. Ellers var det forbausende lite krav til resultater, det 
var mer fokus på hva midlene skulle brukes til (innsatsområdene). Det var en gjennomgående 
liten bevissthet omkring robusthet og hva dette kunne medføre for området. 
Konklusjon: ”Ting tar tid”. Manglende periodisering og konkretisering av delmål bidrar til 
meget forskjellige forventinger.  
 
Profilering og rapportering 

- I starten av Programstyrets virksomhet (årsskiftet 2004/2005) ble det avholdt møter i 
alle kommuner hvor FRONT ble presentert. Det ble også avholdt et informasjonsmøte 
med prosjekteiere og media ifm SMB-samling 6. mars 2006.  

- Strategigruppa og får kvartalsrapporter fra prosjektleder. Disse er detaljerte rapporter 
som omfatter virksomhet og regnskap. Rapportene er også i kopis form sendt 
kommunene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge.  
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- Drøftelser og avklaringer er gjort i programmøter og det er ikke gjennomført noen 
informasjonsprosess ut over oversendelse av samme rapporter til kommunene og 
fylkeskommunene 

- Programstatusvurderingene er behandlet i programmøter og oversendt eierne 
(kommunene) uten ytterligere kommentarer eller vurderinger 

- Det er ikke nyttet noen mediestrategier for bevisst presentasjon av programmet og dets 
utvikling 

- Det er gjennomført eget opplegg for evalueringen mot kommunene – formannskap, 
kommunestyre og administrasjon, omtalt nedenfor. 

Oppsummering fra intervjurunden: ”De gode historier” er ikke fortalt. Programstyret og 
programledelsen for øvrig har ikke profilert programmet. Næringsaktørene har kun hørt om 
programmet gjennom de prosjekter de har deltatt i. 
Konklusjon: Det er ikke lagt noe vekt på å profilere og markedsføre programmet ut over 
oversendelse av rapporter til kommunal behandling.  
 

9. LÆRING FOR ANDRE OMRÅDER 
Omstillingsprosessen deles inn i fire faser: avklaringsfasen, strategi- og forankringsfasen, 
gjennomføringsfasen og avslutningsfasen. 
Avklaringsfasen ble gjennomført i 2002.  
 
Strategi- og forankringsfasen gjennomføres vanligvis over 6 – 8 måneder. I Nord-Fosen tok 
det 24 måneder (01.01.03 til 31.12.04), ref dok nr 5, side 5. I denne fase er det spesielt viktig 
at strategier og mål er konkretisert og forankret innen det politiske og administrative miljø 
samt innen næringsliv og befolkning for øvrig. I dette tilfelle var det nærmest ”kampvotering” 
i Namdalseid samtidig som spesielt næringslivet i Flatanger i utgangspunktet var negativt. 
Dette var klare indikasjoner på at forankringen måtte forsterkes og konkretiseres.  
 
Læring strategi- og forankringsfasen: 

- Forankring/eierskap må dokumenteres hos de sentrale aktørgrupper – det er ikke nok 
med ”vedtak”.  

- Mål i strategiplanen må være periodisert og kvantifisert. Det må være klare krav til 
hva som skal oppnås for å sikre at forventningene er realistiske 

- Organiseringen bør være iht. de krav Innovasjon Norge setter i ”Veiledningshefte i 
omstillings og nyskapningsarbeid” 
(http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Regional_Omstilling/Omstillingsbrosjyre.pdf)  

- Det er viktig at organisasjonen primært bemannes ut fra krav til kompetanse og ikke 
”representativitet” 

 
Læring gjennomføringsfasen: 
Den strategiske planen iverksettes gjennom konkrete prosjekter/tiltak. Det er et lokalt ansvar å 
gjennomføre omstillingsarbeidet.  

- Det må stilles klare krav til kvalitet i rapporterings- og informasjonsarbeidet. 
Rapportering og informasjon må skje i relasjon til forventet måloppnåelse. Det bør 
foreligge en klar informasjonsplan med definerte aktørgrupper som får informasjon 
tilrettelagt for disse. Forventninger må ses i relasjon til måloppnåelse. 

- Regnskapsoppstillinger er viktig og skal selvsagt rapporteres til eiere. Men det må 
skilles mellom målrealisering og regnskap. 

http://www.innovasjonnorge.no/TP_fs/Regional_Omstilling/Omstillingsbrosjyre.pdf
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- Styret må være proaktivt i sitt arbeid for å sikre forståelse for de utfordringer man står 
overfor og de resultater man oppnår. 

- Aktørgruppene må engasjeres. Eksempelvis har FRONT lyktes i å engasjere 
næringskonsulentene i de tre kystkommunene. Disse tar nå ansvar også i 
videreføringen av arbeidet, ref de avveininger som gjøres nå mht videre utvikling.  

 



Nr Benevnelse Utgiver Dato Kommentar 
01 Regional utvikling på Nord-Fosen, 

rapport 2002-5 
Nord-Trøndelagsforskning Okt 

2002 
Demografisk 
konsekvensanalyse 

02 Samarbeidsavtale mellom de to 
fylkeskommuner og SND 

Fylkeskommunene og SND Mars 
2003 

 

03 Konkurransefortrinn for 
næringsutvikling i Flatanger, 
Namdalseid, Osen og Roan 
Rapport 4192 EHO 

Agenda Utredning og 
Utvikling AS 

Juni 
2003 

Konkurranse-
fortrinnsanalyse 

04 Forstudie reiseliv Nord-Fosen Kaizen AS 1. sep 
2003 

Komparative 
fortrinn for 
reiselivssatsing 

05 Strategi- og handlingsplan for Nord-
Fosen 

Interimsstyret 31.10.03 
og 
15.01.05 

Strategiplan, 
handlingsplan og 
rev. handl.plan 

06 Samarbeidsavtale – vedtekter iht. 
kommuneloven §27 nr 2. samt 
Retningslinjer for bruk av 
prosjektmidler 

Utarbeidet av kommunene 
under ledelse av Strategigruppa 

Høsten 
2004 

Samarbeidsavtalen 
mellom de 4 
kommuner 

07 Vedtak av samarbeidsavtale og 
retningslinjer i de fire 
kommunestyrer 

Kommunestyrevedtak Høsten 
2004 

Organisering og 
retn.linjer godkjent 
med tilsagn 

08 Tilsagn  Nord-Trøndelag 
fylkeskommune 

18.08.04 Tilsagn gitt 

09 Tilsagn Sør-Trøndelag fylkeskommune 04.11.04 Tilsagn gitt 
10 Programstatusvurdering 2005 Innovasjon Norge 21.10.05  
11 Årsrapport 2005 FRONT Jan 

2006 
 

12 Forslag til endring av 
styringsstrukturen i FRONT 

Innovasjon Norge 06.02.06 Brev til 
fylkeskommunene 

13 Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 FRONT   
14 Halvårsrapport 2006 FRONT   
15 Kvartalsrapport 3. kvartal 2006 FRONT   
16 Programstatusvurdering 2006 Innovasjon Norge 14.09.06  
17 Evaluering av videreføring FRONT Namdalseid kommune – 

innstilling fra rådmannen 
19.10.06 Behandlet og 

vedtatt i 
formannskapet 

18 Saksfremlegg Strategigruppa – 
resultat av høringer i kommunene 

FRONT 30.10.06 Både saksfremlegg 
og presentasjoner 
av resultat fra 
høringer 

19 Kommunestyrevedtak i de 4 
kommuner 

Kommunestyrevedtak Des. 
2006 

 

20 Saksfremlegg Strategigruppa – 
videreføring FRONT 

FRONT 08.01.07 Formell beslutning 
om avvikling av 
FRONT 

21 Oversikt over FRONT nettverk FRONT Mars 
2007 

 

22 Intervjuguide Ifo  Mars 
2007  

 

23 Oversikt over intervjuobjekter Ifo  Mars 
2007  

 

24 Statistikk spørreundersøkelsen Ifo Mars 
2007  

 

25 Virkemiddelbruk i de 4 kommuner Innovasjon Norge Mars 
2007 

Oversikt over virke-
midler i de 4 kom-
muner 2003 – 2006 

 


