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FORORD 
 
 
Nordlandsforskning har fått i oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og 
Nærings- og handelsdepartementet å evaluere den statlige omstillingsinnsatsen i 
regi av Østfold IndustriOffensiv, forkortet ØIO og Vekst i Grenland forkortet ViG.  
 
Nordlandsforskning er bedt om å: 
 
a) Beskrive arbeidsformer, organisering, ansvarsfordeling, arenaer, ramme-

betingelser og lignende som må ligge til grunn for den videre evalueringen. 
b) Evaluere omstillingsområdenes resultatoppnåelse. Områdene må evalueres på 

bakgrunn av de mål og strategier de har hatt for sitt arbeid. Det er her viktig å 
se på om ulik innretning på arbeidet gir ulike resultater på kort og lang sikt. 
Resultater skal være av både kvantitativ og kvalitativ art. 

c) Har områdene gjennom omstillingsinnsatsen blitt bedre i stand til å takle nye 
utfordringer? 

 
Oppdragsgiverne etterspør altså både en prosess- og en resultatevaluering. Selv om 
prosessevalueringer og resultatevalueringer gjerne betegnes som adskilte deler, har 
vi prøvd å se disse delene i en sammenheng. Slik sett håper vi at våre analyser vil 
gi innsikt i hvordan man har kommet fram til de resultater som avdekkes. 
 
Kontaktpersoner i Nærings- og handelsdepartementet har vært Gry D. Hamarsland 
og i Kommunal- og regionaldepartementet, Gunnhild Aasmo. Senere gikk Gry D. 
Hamarsland ut i permisjon slik at Brynjulv Steines ble vår kontaktperson i 
Nærings- og handelsdepartementet. Vi vil takke Jan R. Danielsen og Gunnar 
Bergstrand ved Østfold Industrioffensiv samt Ståle Tveit og den øvrige 
administrasjonen ved Vekst i Grenland, for å ha forsynt oss med dokumenter, for å 
ha stilt sine arkiver til disposisjon og for deres generelle imøtekommenhet. Vi vil 
også takke Paul Olav Berg ved Nordlandsforskning for kommentarer til rapport-
utkastet.  
 
Bodø oktober 2000 
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SUMMARY 
 
 
The region Grenland and the county of Østfold are both relatively old 
manufacturing regions in Southern Norway. Process industry characterises the 
regions, though other industries are increasing and diversifying regional economy. 
 
These regions experienced redundancies in the manufacturing sector in the early 
1990’s. Both the Ministry of Labour and Local Government and the Ministry of 
Industry and Commerce have financed and implemented extensive measures for 
industrial restructuring in the regions. The restructuring grants have two aims: 
 
a) to stimulate the creation of permanent jobs through increased industrial 

production. 
b) to increase local and regional competence within industrial development and 

restructuring. 
 
During the period 1993-1999 the regional industrial agency, Vekst i Grenland, 
received 81 mill. NOK from the two ministries. The project organisation Østfold 
IndustriOffensiv received 37 mill. NOK during the period 1994-98.  
 
Vekst i Grenland was already established as an organisation that emerged from a 
regional mobilisation process. ViG has put a great amount of energy into 
maintaining relations with other important regional actors. Østfold IndustriOffensiv 
was however just an ad.hoc. organisation for handling the grants. The former 
organisation was more embedded into the regional politics, institutions and 
networks, while the latter was disembedded from local and regional authorities. 
 
In both cases the strategies were innovation, marketing of the region, competence 
development, co-operation and soon also infrastructure. There was a mixture of 
projects directed towards firms and projects directed towards the respective region, 
where the former dominated, and the latter received increasingly more attention.  
 
The efforts of ViG and ØIO have contributed towards the restructuring of the 
regional industry and towards securing local jobs. Both organisations have also 
helped to improve the regional conditions for industrial development on a long 
term basis. Today ØIO is closed as an agency for industrial development, while 
VIG is still a vital organisation. Thereby the regional competence in industrial 
development and restructuring is to a much larger extent maintained in Grenland 
than in Østfold. 
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SAMMENDRAG 
 
 
Østfold fylke ble i norsk sammenheng tidlig industrialisert. Her var tre vassdag 
som gav grunnlag for tømmerfløting, kraftutnyttelse og industriell treforedling. 
Flere store industriselskaper har siden vokst fram med utgangspunkt i Østfold som 
fortsatt er et utpreget industrifylke med treforedlings-/prosessindustri, verksted-
industri, næringsmiddelindustri med mere. 
 
Østfold ligger gunstig til kommunikasjonsmessig. Her er stor pendling inn til Oslo. 
Fylket består av 18 kommuner med svært varierende størrelse der de fire byene 
langs kysten dominerer også i industriell sammenheng. Tidlig på 1990-tallet ble 
fylket rammet av arbeidsløshet og fall i yrkesfrekvens, noe som var bakgrunnen for 
sentralmyndighetenes omstillingsinnsats. På 1990-tallet har det vært tre statlig 
programmer med Østfold som nedslagsfelt. Industrioffensiven, som vi tar for oss 
her, retter seg som navnet sier mot industrien i fylket. I perioden 1994-1998 har 
Østfold Industrioffensiv mottatt til sammen nesten 37 mill. kr. i omstillingsmidler 
fra staten. Dessuten har Østfold fylke finansiert ØIO’s aktiviteter med nærmere 8 
mill. kr.  
 
Selv om Østfold har hatt en betydelig nedgang i industrisysselsetting, har man i 
fylket sett et betydelig utviklingspotensiale hva gjelder næringen. ØIO’s 
hovedmålsetting er formulert slik: 
 
”Basert på styrken i eksisterende industri og potensialet for videreutvikling, 
omstilling og nyetablering, skal verdiskapningen og industrisysselsettingen ha en 
positiv vekst før utgangen av 1990-tallet.” 
 
Industrioffensiven har konsentrert seg om følgende fire strategier: 

• Styrke kompetanse 
• Nyskaping og nyetablering 
• Profilering 
• Styrket samarbeid  

 
Etter en fylkestingsbehandling hvor det var bred politisk oppslutning om en 
industrioffensiv, fikk fylkesordføreren et politisk oppdrag om å sette et styre 
sammen for prosjektorganisasjonen Østfold Industrioffensiv (ØIO). Sammen med 
seg i styret fikk fylkesordføreren tunge næringslivsledere fra fylkets industri. NHO 
og SND har også møtt i styret. Til tross for den formelle forankringen i 
fylkeskommunen, kom ØIO i sin operative drift til å distansere seg noe fra 
fylkeskommunen, bl.a. ved å flytte ut i egne lokaler. 
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Innenfor rammene av ØIO ble det organisert et prosjekt som gikk ut på å utvikle en 
modell for styring og drift av regional industri og næringsutvikling, og dernest å 
skape bred oppslutning om valgt modell. Prosjektet ble gjennomført av Indre 
Østfold Bedriftssenter. Etter en høringsrunde i kommunene ble imidlertid 
prosjektet lagt bort på grunn av motstanden. Ved slutten av ØIO-perioden ble 
daglig leder ved ØIO bedt om å utarbeide et notat om hvordan man skulle fortsette 
de tre programmene i Østfold, basert på erfaringene man hadde gjort seg de siste 
fem år. Responsen på høringsutkastet fra kommunene i Østfold var ytterst sparsom. 
Da saken kom opp i fylkestinget, ble den henlagt og beslutningsprosessen inntil 
videre utsatt for ett år. Vi tolker begge disse bestrebelsene på å konstruere 
organisatoriske modeller som mislykket på grunn av manglende forankring i 
relevante offentlige institusjoner.  
 
Prosjektdriften ved ØIO var preget av noe prøving og feiling i starten. Årene 1995-
96 ble det kjørt en del nettverks- og samarbeidsprosjekter som i stor grad var 
initiert av konsulenter og FoU-miljø. På grunn av negative signaler fra 
næringslivet, kom profilen til å bli dreid. ØIO skulle heller rette engasjementet mot 
bedriftenes uttrykte behov. Heretter ble prosjektene forankret i enkeltbedrifter. 
Rundt 1997 fant styret for ØIO ut at man oppnådde ikke næringsutvikling uten å 
satse på infrastruktur. Man la ned betydelig arbeid i å få etablert Rygge som sivil 
flyplass. ØIO fant det unødvendig å skjele til de definerte satsningsområdene i 
prosjektdriften. Prosjektene har nok i stor grad kommet i stand på grunnlag av 
gunstig timing mellom næringsaktører med problemer og aktører som kunne bidra 
til å løse dem.  
 
ØIO har hatt et svært lite sekretariat med tre personer. Den begrensede størrelsen 
på administrasjonen er blitt kompensert gjennom å ha rundt seg et styre med tunge 
næringslivsledere og gjennom å bruke konsulenter. Slik sett har mange 
kompetansemiljøer og rådgivere deltatt i prosjektaktivitetene. ØIO’s midler er 
fordelt på svært mange prosjekter. Totalt har 200 bedrifter deltatt i mer 125 
spesifikke ØIO-prosjekter. ØIO har hatt et ryddig forhold til prosjektene og 
oppfølgingen av dem. 
 
Blant satsningsområdene er det produktutvikling og kompetansehevende tiltak som 
dominerer. Nyskaping, leverandørutvikling og infrastruktur og samlepotten, 
kontinuerlige forbedringer, er noe lavere prioritert. Prosjektene er spredt på mange 
bransjer og de er fordelt på alle de geografiske delene av fylket. Det er det som kan 
kalles mellomstore bedrifter som dominerer i ØIO’s engasjementslister. ØIO hadde 
egne ambisjoner om å måle resultater av sin innsats og tok initiativ til flere 
evalueringer. Men etter hvert erkjente man at det er vanskelig å måle effektene av 
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Industrioffensiven. I årsberetningen for 1998 oppsummerer man at omstillings-
arbeidet må sees i et langsiktig perspektiv.  
 
I vår case-orienterte resultatevaluering har vi fulgt opp 24 prosjekter som utgjør 26 
prosent av de samlede prosjektmidlene. Vi gjengir her en skjematisk 
oppsummering: Av de store prosjektene har fem fått karakteren ”dårlig” eller 
”middels” på gjennomføring og kun ett av dem har fått karakteren ”god”. Dette 
synes å ha sammenheng med at de er dårlig forankret i bedriftene. Følgelig er det 
disse prosjektene som også scorer dårligst på måloppnåelse og resultater. Det 
motsatte er tilfelle for de bedriftsrettede prosjektene. Det er rimelig å tro at flere av 
prosjektene er blitt forsert på grunn av ØIO-midlene – altså at ØIO-støtten har 
fungert som en god anledning for en tidligere iverksetting. Vel halvparten av 
prosjektene synes å ha oppfylt mål som er satt. I tillegg er det noen få prosjekter 
som delvis har oppfylt målene. Det er kun om lag en firedel av prosjektene som 
kan vise til at prosjektet allerede har manifestert seg i endringer bedriftenes 
økonomiske resultat. Allikevel vurderer vi det slik at minst halvparten av 
prosjektene har et stort potensiale for å gi økonomiske resultater på lengre sikt. 
 
Østfold Industrioffensiv har hatt en tett dialog med bedriftene og sikret prosjektene 
en forankring i disse. De gir på sin side ØIO gode skussmål og mener at ØIO fyller 
et tomrom i virkemiddelapparatet. ØIO har i rimelig grad oppnådd det overordnede 
målet med omstillingsbevilgningen: 
 
a) å fremme etablering av varige, lønnsomme arbeidsplasser gjennom økt 

verdiskaping i næringslivet 
b) å øke lokal og regional kompetanse innenfor næringsutvikling og omstilling. 
 
Det siste målet har med utvikling og vedlikehold av institusjoner, møteplasser og 
nettverk å gjøre. På grunn av at ØIO fikk en løs forankring i offentlig forvaltning så 
ble det ikke dannet en institusjonelt fundament for en videreføring av det arbeidet 
som ble bygd opp og utviklet av ØIO. Slik sett klarte man ikke helt ut å oppfylle 
den siste målsettingen. 
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1 BAKGRUNN, STRATEGI OG ORGANISERING 
 
 
1.1 UTGANGSPUNKT FOR INNSATSEN 
 
Østfold er et lite fylke i utstrekning. Med sine 248.000 innbyggere er det imidlertid 
blant de fylker som har høyest befolkningstetthet. Fylket består av 18 kommuner 
av svært varierende størrelse der kommunene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg 
(fylkets administrasjonssenter) og Halden dominerer. Byene Fredrikstad-Sarpsborg 
har nærmest vokst sammen og utgjør med til sammen 100.000 innbyggere, et 
tyngdepunkt i fylket. Det tales om fem regioner, nemlig Halden-, Sarpsborg-, 
Fredrikstad- og Mosseregionen, foruten Indre Østfold.   
 
Kommunikasjonsmessig har fylket et relativt gunstig beliggenhet. Det ligger nær 
hovedstaden samtidig som det er Norges innfallsport til Sverige og Europa. Det gir 
stor nærhet til markeder, kompetansemiljøer og annen næringsvirksomhet. Det 
innebærer også stor nettopendling fra fylket til Oslo og betydelige varetransporter 
gjennom fylket. 
 
Av lokaliseringsmessige grunner ble Østfold tidlig industrialisert. Her var tilgang 
på tømmer og tre vassdrag gav grunnlag for tømmerfløting, kraftutnyttelse og 
industriell treforedling. Det vokste fram storselskaper som Borregaard, Saugbrugs, 
Peterson, m.fl. som har satt sitt preg på sine respektive byer og store deler av 
regionen. NIBR (1995) har kartlagt flere industrielle miljøer i Østfold innenfor: 
matproduksjon, emballasje, kjemi, IT, energi og miljø. 
 
Industrien sysselsetter omlag 22.000 arbeidsplasser. Det utgjør om lag en firedel av 
den totale sysselsettingen, noe som er vesentlig høyere enn på landsbasis. Østfold 
har i likhet med andre områder opplevd tilbakegang i sysselsettingen i industrien, 
men i sterkere grad en andre områder. Dette har medført at Østfold tidlig på 1990-
tallet også ble mer rammet av arbeidsløshet og fall i yrkesfrekvens.  
 
Dette var mye av bakgrunnen for at sentralmyndighetene bevilget en særskilt 
omstillingssatsning til Østfold og Grenland i 1994. Områdene falt imidlertid 
utenfor den type statsningsområder man tradisjonelt hadde hatt overfor kommuner 
med ensidig næringsliv. I forbindelse med forhandlingene om EU-medlemskap, 
fant norske myndigheter at disse to regionene, kunne være berettiget til særskilte 
omstillingsmidler fra EU’s strukturfond på basis av strukturproblemene knyttet til 
nedgangen i industrisysselsettingen. Regionene passet inn i den regionaliseringen 
man hadde lagt til grunn i EU-systemet. På 1990-tallet er det hele tre statlige 
programmer som har Østfold som nedslagsfelt.  Kommunaldepartementet omtaler 
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dette som ”Østfoldoffensiven”. Den omfatter INTERREG-midler, Østfold 
Byoffensiv og Østfold Industrioffensiv. Det er en arbeidsdeling ved at 
Byoffensiven retter seg mot privat og offentlig service samt håndverksbedrifter, 
mens Industrioffensiven retter seg mot industribedrifter.  
 
Kommunaldepartementet (KRD) og Næringsdepartementet (NHD) skulle dele på å 
finansiere ØIO-satsningen. I St.prp. nr. 1 (1995-96) ble det varslet økt innsats for å 
oppnå en næringsmessig revitalisering av Østfold og Grenlandsregionen og 
programmene skulle bli tildelt midler i en fireårsperiode. Dette er siden fulgt opp 
med noe varierende størrelse på bevilgningen fra de to departementene. De stilte på 
sin side krav om en viss regional medfinansiering. Som tabellen nedenfor 
illustrerer skulle Østfold fylkeskommune (ØFK) komme dem i møte: 
 

Tabell 1 Bevilgninger til ØIO i mill. kroner 
År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SUM 
KRD 5,0 4,2   0 10,0 5,0  24,2 
NHD 2,5   0 4,2   3,0 2,9  12,6 
ØFK 1,2 1,5 1,5   1,5 1,5 0,5   7,7 
TOTALT 8,7 5,7 5,7 14,5 9,4 0,5 44,5 

 
ØIO’s aktiviteter er finansiert med offentlig støtte fra Østfold Fylkeskommune på 
7,7 mill. kr., Kommunal- og regionaldepartementet på 24,2 mill. kr. og Nærings- 
og handelsdepartementet på 12,6 mill. kr. For 1999 stilte departementene krav om 
regional medfinansiering av halvparten. Dette klarte ikke Østfold fylkeskommune å 
stille opp med og programmet ble  derfor terminert første del av 1999.  
 
 
1.2 PROBLEMFORSTÅELSE 
 
I Østfold Industrioffensiv sitt strategidokument fra 1994 vurderes fortrinn Østfold 
har for industriutvikling. Det slås fast at Østfold er et utpreget industrifylke. Her er 
større konsentrasjoner innenfor verkstedindustri, treforedlings-/prosessindustri og 
næringsmiddelindustri. Fylke har lange og sterke industritradisjoner.  
 
Det har en geografisk gunstig beliggenhet i forhold til viktige nasjonale og 
internasjonale markeder. Det er stor tilgjengelighet til ulike kommunikasjons-
systemer. Fylket er lite og kompakt. I realiteten er det et samlet bo- og arbeids-
marked, med korte avstander mellom konsentrerte befolkningssentra.  
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Strategidokumentet vurderer også fylkets svakheter som utgangspunkt for 
ambisjonsnivå og valg av strategier. Det slås fast at industrifylket i liten grad klarer 
å tiltrekke seg og beholde høyt kvalifisert arbeidskraft. Det er vesentlig færre i 
Østfold med høyere utdanning enn i landet som gjennomsnitt (5,4 % i landet mot 
3,9 %) i Østfold. Tilgang på tilpasset fagarbeidskraft til industrien er ikke god nok. 
Det pekes på at her er lite tradisjon for samarbeid. Samarbeidet mellom 
høyskole/FOU-miljø og næringsliv er ikke godt nok utviklet, bedriftene 
samarbeider for lite, det offentlige veilednings-/rådgivningsapparatet er ikke godt 
nok, osv. Fylket forbindes med negative kjennetegn ved industri. Det har fått et 
urettferdig image som litt akterutseilt og nedslitt industrifylke med store 
forurensningsproblemer, heter det. Til tross for betydningen av store 
industrilokomotiver så gjør avhengigheten til disse, sysselsettingsgrunnlaget 
sårbart. Dette problemet dukker med opp ved flere korsveier knyttet til nedtrapping 
og nedleggelser av slike hjørnesteinsbedrifter. Strategidokumentet begrunner sitt 
fokus på utviklingen i industribedriftene:  
 
 ”Dette er naturlig sett på bakgrunn av den kraftige reduksjonen i 

industrisysselsettingen de siste 10-20 årene. Men industrien har også 
behov for et godt ”støtteapparat”, i form av underleveranser, nærhet til 
kompetansemiljø, osv. I Industrioffensiven blir det derfor nødvendig å 
fokusere både på utviklingen i industribedriftene, og i næringer/bransjer 
med stor indirekte betydning for utviklingen i industrien.” 

 
Selv om Østfold har hatt en negativ utvikling i industrisysselsetting de siste årene, 
holdes det fast på at fylket har et betydelig utviklingspotensiale hva gjelder denne 
næringen. 
 
 
1.3 MÅLSETTINGER OG STRATEGIER 
 
En bred sammensatt prosessgruppe arbeidet med å komme fram til enighet om 
strategidokumentet. Personer fra fylkeskommunen (politisk/ administrativt), lokal 
næringsapparat, NHO, bedrifter, LO, Stiftelsen Østfoldforskning og SND har 
deltatt. Firmaet Johansen & Hammerfjeld AS ble engasjert for å lede prosessen.  
 
I strategidokumentet formuleres følgende visjon for ØIO: 
 
 ”Østfold skal på lang sikt være blant de ledende industrifylkene i Norden, 

og ha en bedre industriutvikling enn i sammenlignbare regioner.” 
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ØIO’s hovedmålsetting skal være: 
 
 ”Basert på styrken i eksisterende industri og potensialet for 

videreutvikling, omstilling og nyetablering, skal verdiskapningen og 
industrisysselsettingen ha en positiv vekst før utgangen av 1990-tallet.” 

 
Industrioffensivens ambisjon er: 
 
 ”I løpet av 2 år (1996) skal vi ha bidratt til å legge grunnlaget for en 

positiv industriutvikling i Østfold. Vår rolle er å gripe fatt i strategisk 
viktige områder for industriens utvikling, og å mobilisere mange til felles 
innsats. Vi skal iverksette tiltak som på sikt skal realisere 
hovedmålsettingen og visjonen. Industrioffensiven skal videre legge et godt 
grunnlag for en videreføring av dette arbeidet etter 1996.” 

 
Strategidokumentet har en ambisjon om å bidra til å snu den negative utviklingen 
for verdiskaping og sysselsetting i Østfolds industri, til en positiv utvikling.  
 
Det slår oss strategidokumentet er ambisiøst. Listen legges høyt hva gjelder 
Østfolds fremtidige posisjon som industrifylke og hva gjelder tempo i utviklingen.  
 
Det formuleres noen krav til styret i Industrioffensiven: 
 
 ”Styret har ansvaret for gjennomføringen av Østfold Industrioffensiv. Et 

hovedkrav til styret er at de fire strategiene og de enkelte tiltak/prosjekt 
skal ha klare målsettinger og evalueringskriterier, slik at arbeidet kan 
underlegges en mest mulig objektiv resultatmåling.” 

 
Som vi kommer tilbake til senere, blir det problematisk å måle resultatene av 
innsatsen i forhold til disse målene som er uttrykt i økonomiske termer. Dette 
skyldes blant annet innsatsens profil med betydelige satsninger både på 
kompetanseutvikling, nettverk og infrastruktur. Denne formen for innsats kan ikke 
enkelt måles i slike termer. 
 
Strategidokumentet trekker opp noen forhold av stor betydning for at offensiven 
skal lykkes i å bidra til en slik ønsket utvikling i Østfold: 
 
 ”Vi må sikre offensiven en god forankring 

- Vi må arbeide målrettet. 
- Vi må ha klar rolle- og ansvarsfordeling 
- Vi må ha få og klare prosjekter. 
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- Vi må evne å lære av andres erfaring. 
- Vi må bidra til en positiv PR av industrien i Østfold. 
- Vi må tilpasse oss de ressursene vi har til rådighet, i form av folk, tid og 

penger.” 
 
Med bakgrunn i situasjonsanalysen og hovedmålsettingen skal Industrioffensiven 
konsentrere seg om følgende fire strategier: 
 
Strategi A: Styrke kompetansen 
ØIO skal heve, vri og øke tilgangen på kompetanse i industrien. Det påpekes at 
egen evne til å fornye, endre og utnytte kompetanse i stor grad vil avgjøre 
industriens suksess i framtida. Primært skal det arbeides med å styrke/endre 
kompetansen i industrien og sekundært arbeides med å bedre tilgangen på 
kompetanse til industrien. Aktører i det offentlige støtteapparatet, FOU, 
undervisning osv, vil kunne være viktige støttespillere i å få dette til, men utgjør 
ikke den sentrale målgruppen for offensiven. Det er bedriftenes egne 
kompetansebehov som skal stå i sentrum for offensiven, og i dette perspektivet skal 
prosjekter og ressurser settes inn, heter det. 
 
Strategi B: Nyskaping og nyetablering 
ØIO skal bidra til industriell nyskaping i eksisterende og nye bedrifter. Utvikling 
av ny industriaktivitet kan skje både med basis i eksisterende industri og uavhengig 
av denne. ØIO skal bli flinkere til å finne fram til og bakke opp livskraftige ideer.  
 
Strategi C: Profilering 
ØIO skal bidra til å endre Østfolds image og skape nye holdninger både blant 
østfoldinger og andre. Man mener at oppgaven først og fremst er å skape et riktig 
bilde av Østfold og av fylkets industri. I neste omgang vil et slikt styrket/endret 
selvbilde danne en sterkere plattform for en mer offensiv profilering av Østfold i 
resten av landet og utlandet. Da vil det for Industrioffensiven også være aktuelt å 
bidra til konkret akkvisisjonsarbeid, dvs. å trekke bedriftsetableringer til Østfold 
utenfra. 
 
Strategi D: Styrket samarbeid. 
ØIO skal mobilisere bredt og skape engasjement og deltakelse i Industrioffensiven. 
Det viktigste blir å vise samarbeidsevne i praksis, i løsningen av konkrete 
oppgaver/prosjekter. Men Industrioffensiven skal også bidra til gjennomføring av 
direkte samarbeidsfremmende tiltak.  
 
Tar vi for oss strategiene så ser vi at de er ladet med teorier som har vært aktuelle i 
fagdebatten på 1990-tallet. Flere av strategiene bygger på en betraktning av at 
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bedrifter er avhengige av sine omgivelser. Oppmerksomhet rettes mot bedriftenes 
rammebetingelser. Betydningen som tillegges næringsmiljøer er kjent tankegods 
fra nyere regionalforskning. Regionen blir på mange måter betraktet som en ramme 
for næringsutvikling. Bedriftsnettverk, bransjesamarbeid, leverandørutvikling og 
verdikjeder er kjente begreper fra fagdebatten. Det gjelder også troen på 
næringsutvikling gjennom kompetanseutvikling. Også i den generelle regional- og 
næringspolitikken har nyetableringer og nyskapning med vekt på FoU kommet i 
fokus. Den økte oppmerksomheten mot infrastruktur de siste årene har også 
kommet til uttrykk i Østfold. Generelt ser vi at strategiene i Østfold er påvirket av 
noen bredere strømninger. 
 
Vi kan dessuten legge merke til at det er industribedriftene som utpekes som den 
primære målgruppe for innsatsen. Dette er nok bakgrunnen for ØIO sin forankring 
i næringslivet. 
 
 
1.4 ORGANISERING AV ØIO 
 
Utgangspunktet for Østfold Industrioffensiv var ikke industriutvikling, men dårlig 
økonomi i såvel Østfold kommunene  og i fylkeskommunen i Østfold. Situasjonen 
med høy arbeidsledighet i 1992 førte til at man fra Østfold arbeiderparti rettet en 
direkte henvendelse til statssekretæren ved statsministerens kontor. Men da det 
ikke var så lett å gjøre noe med rammebetingelsene for kommuneøkonomien, ble 
Østfold utfordret på om regionen fortsatt skulle være et industrifylke. Ville man det 
burde man kanskje se på et program som spesielt rettet seg mot denne sektor.  
 
Utfordringen gikk dermed tilbake til Østfold. Høsten 1993 ble det etablert en bredt 
sammensatt styringsgruppe på 10 personer og en administrasjon på fire personer 
fra nærings- og ressursavdelingen i Østfold fylkeskommune, hvorav to var 
nyansatte med spesielt engasjement i prosjektet. Vinteren 1994 fikk prosjektet 
problemer med organiseringen. 
 
Etter en fylkestingsbehandling, hvor der var bred politisk oppslutning til en 
industrioffensiv, fikk fylkesordføreren et politisk oppdrag om å sette et styre 
sammen for prosjektorganisasjonen: Østfold Industri Offensiv. Intensjonen med 
styret var at det i hovedsaken skulle være et næringslivsstyre. Etter en runde sa 
Borregård AS, Petterson Emballasje AS, Fellesslakteriet AL, Norild AS, 
distriktssekretær i LO seg villig til å delta i et styre, men fra industri-
representantenes side ble det gitt klart uttrykk for at fylkeskommunen også måtte 
prioritere dette arbeide. De ønsket at fylkesordføreren skulle være styreformann 
også på bakgrunn av hans innsats både i styringsgruppen og i prosessen for øvrig. 
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Fylkesordføreren ble dermed med i styret og har i hele prosjektperioden vært 
styreformann. I tillegg til disse har regiondirektøren i NHO Østfold møtt med tale - 
og forslagsrett og SND har vært representert med observatør på styremøtene.  
 
Sett fra et bransjeperspektiv representerte dette styret sentrale bransjer for Østfold 
som prosess- og næringsmiddelindustri. Sett i forhold til størrelses- og 
eierstrukturen representerte styret dog en klar dominans av store konsernbedrifter. 
Bare en SMB-bedrift var representert. Det må antas at styresammensettingen har 
hatt en viss innflytelse på den profil og retning som Østfold Industri Offensiv har 
hatt. Angående fylkeskommunens rolle i styret så følte fylkesordfører en viss 
konflikt mellom rollen som ordfører og rollen som styreleder:  
 

”På den ene siden som fylkesordfører så sitter man som oppdragsgiver og 
leder av fylkesutvalget og på den andre siden skulle man som styremedlem 
sitte og rapportere til oppdragsgiver.”  
 

Det kan dog ikke herske tvil om at en så vesentlig næringspolitisk og nærings-
utviklingssatsning som Industrioffensiven fordret en forankring i fylkeskommunen 
og det både politisk og administrativt. Denne forankring blir i særdeleshet viktig 
når søkelyset rettes mot de mer langsiktige effekter og resultater av industri-
satsingen. For det å stille spørsmål til resultater på lengre sikt forutsetter en tanke 
om hvordan satsingen skal videreføres og hvordan vi lærer av erfaringene fra 
Industrioffensiven. Man kan derfor også si at fylkeskommunens deltakelse i ØIO 
sitt styre er en måte å markere såvel eierskapet og forpliktelsen til programmet på.  
 
Til tross for denne formelle forankringen i fylkeskommunen, kom ØIO i sin 
operative drift til å distansere seg noe fra fylkeskommunen. I starten hadde ØIO 
kontor sammen med fylkets næringsavdeling. Kort tid etter at daglig leder ble 
ansatt i 1994, flyttet ØIO ut i egne lokaler i et mer næringslivsorientert miljø 
sammen med Østfold bedriftsrådgivning samt noen konsulenter og etter hvert 
SND’s regionale kontor. ØIO besto da av daglig leder samt to medarbeidere som 
tidligere hadde hatt kontorer i fylkeskommunen og som dermed representerte 
kontinuiteten. ØIO fant ut at når de hold til i fylkeshuset, så fikk de ikke 
konsentrert seg om sin egen satsning – man ville ha mer tid til rådighet og armslag 
i forhold til fylkeskommunalt byråkrati. Dessuten var det nok et ledd i en egen 
profilering av ØIO for å opparbeide seg troverdighet i næringslivet. ØIO fikk 
ordnet sin egen logo. De ville markere at de var næringslivets apparat og ikke 
fylkeskommunens. 
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Som vi skal se i avsnittene nedenfor er det noen dilemma knyttet til dette med 
organisatorisk løsriving og reforankring. Dette spørsmålet dukket opp ved flere 
korsveier, men ble særlig aktuelt rundt avslutningen av ØIO-programmet. 
 
Den noe løse tilknytningen til offentlig forvaltning kan også ha strukturelle årsaker. 
ØIO sto overfor hele 18 kommuner, med store interessemotsetninger seg imellom. 
Østfold oppleves ikke som noen naturlig enhet ute i kommunene. I 
fylkeskommunen er det kun avsatt en og en halv stilling som fungerer i forhold til 
næringsutviklingsarbeide.  
 
SND har hatt en sentral rolle overfor ØIO. SND har bistått faglig og finansielt, 
samtidig som SND har fungert som et kontrollorgan overfor ØIO. Industri-
offensiven var på mange måter en prøveklut for SND når det gjaldt dette med å 
innføre en mal for prosjektledelse (PLP) og årlige revisjoner. De var partnere for å 
utvikle kontrollverktøy over prosjekter. SND hadde en egen oppdragsleder for 
Østfoldsatsningene som deltok på styremøtene i ØIO med uttalerett. 
Vedkommende sørget for en god koordinering mellom ØIO og SND-støttesystem. 
Partene gir uttrykk for at de har hatt tett dialog og full tillit.  
 
Prosjekt 337: Organisering av det regionale næringsutviklingsarbeid 

i fylket 
Dette prosjektet inngår i ØIO’s sin prosjektportefølje og burde slik sett være omtalt 
sammen med de andre prosjektene lengre bak. Det har imidlertid en helt annen 
karakter enn de andre prosjektene som er av mer operativ karakter. Organisering av 
næringsutviklingen i fylket har nemlig strategisk betydning for ØIO. Slik sett kan 
det virke noe underlig at dette organiseres som et prosjekt, altså har en 
tidsavgrenset karakter og at arbeidet settes ut til eksterne aktører. Ideelt sett burde 
et slik strategisk arbeid ha en viss kontinuitet og være forankret i det regionale 
institusjonelle miljø herunder fylkeskommunen. Nedenfor presenterer vi prosjektet 
og arbeidet med å utforme organisasjonsløsninger. 
 
Spørsmålet om hvordan en fremtidig næringsutviklingssatsing best kan ivaretas og 
hvordan Østfold Industri Offensiv kan bidra til generelt å skape en større 
oppmerksomhet om næringsutvikling i fylket, har da også vært tematisert helt fra 
programmets start. I strategidokumentet fra september 1994 formuleres det, som 
tidligere nevnt, i strategi D et behov for å styrke samarbeidet både i privat og i 
offentlig sektor. Det anses som ”viktig å skape et sterkere og bedre 
kommuniserende industrimiljø i fylket”. 
 
Denne strategien blir konkretisert i handlingsplanen for Østfold Industrioffensiv 
1996-98, hvor problemstillingen om organiseringen av et fremtidig næringsapparat 
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for fylket blir gjenstand for et prosjekt. Med dette prosjekt ønsket man å ”legge 
grunnlaget for et enhetlig system og heve kompetansen for det totale 
næringsapparatet i Østfold.” (ØIO-handlingsplan 1996-98) og prosjektets hoved-
mål blir formulert som det å:  
 
 “- Utvikle modell for styring og drift av den regionale industri- og    
      næringsutvikling  
  - Skape bred tilslutning til valgt modell.” 
 
Organisatorisk utgangspunkt 
For å kunne utvikle en modell beskriver prosjektet først hvordan den lokale og 
regionale næringsutvikling var organisert i begynnelsen av 1996 i Østfold.  
- Noen kommuner deltok i interkommunale samarbeidsorganer, men hadde 

også et virke rettet mot næringsutvikling innen egen kommunal 
organisasjon. 

- Noen kommuner ivaretok næringsutviklingsarbeidet alene gjennom de 
regionale næringsorganer. 

- Noen kommuner hadde alt næringsarbeid organisert innen egen kommunal 
organisasjon.   

 
Videre var det kommunale næringsarbeid også ulikt organisert. I noen kommuner 
hadde man egen næringssjef eller -konsulent; i andre kommuner var nærings-
arbeidet underlagt funksjoner som plansjef eller rådmannen. De fleste kommuner 
hadde eget budsjett for arbeidet med næringsutvikling enten gjennom et 
næringsfond eller direkte på budsjett, men kun få kommuner hadde utarbeidet 
strategiske næringsplaner. 
 
På det regionale nivå oppramses tre interkommunale organer: Indre Østfold 
bedriftssenter A/S, Moss regionens utviklingsselskap (MORU), Nedre Glomma 
Etableringssenter samt Østfold bedriftsrådgivning A/S (ØBR) som er et heleid 
fylkeskommunalt selskap, som bl.a. driver med veilednings- og rådgivningstjeneste 
til små og mellomstore bedrifter. Tidligere var Østfold Bedriftsrådgivning en del av 
det statlige INKO-systemet. Fra 1998 opphørte imidlertid denne ordningen å 
eksistere. De tjenestene som ØBR skulle yte gjennom denne ordningen som de fikk 
en finansiell godtgjørelse for fra Kommunaldepartementet, kom dermed også til å 
opphøre. I Østfold fylkeskommune diskuterte man om det var riktig av 
fylkeskommunen å være eier av ØBR som med dette ble en kommersiell bedrift. I 
mars måned 1999 fattet fylkestinget et vedtak om at fylkeskommunen skulle selge 
seg ut av Østfold Bedriftsrådgivning. Samtidig med denne diskusjonen om eierskap 
har ØBR også opplevd en kraftig nedbemanning. I løpet av de siste årene er man 
blitt redusert fra 10 ansatte til 2 ansatte i dag. 
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Det bildet som tegnes av situasjonen for det lokale og regionale nærings-
utviklingsarbeid er at det var organisert på svært ulikt vis i fylket, samt at 
rollefordelingen aktørene imellom ble opplevet som ukoordinert og uoversiktlig. 
Det pekes bl.a. på at arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning, sysselsetting og ren 
bedriftsutvikling, har vært blandet sammen på en måte, som har gitt markedet 
uklare oppfatninger og uklare signaler om hvem som kan hva og hvem som vil 
kunne gjøre hva.  
 
Forslag til ny modell 
Med dette utgangspunkt formuleres en ny modell for organiseringen av det 
lokale/regionale næringsutviklingsarbeidet. Det blir således i prosjektet foreslått at 
det skulle etableres et overordnet næringsselskap AS med avdelinger eller sterke 
eierinteresser i regionale næringsutviklingsselskap organisert som AS. For å oppnå 
en klar arbeidsdeling i forhold til andre aktører og institusjoner blir det understreket 
at oppgaver knyttet til forvaltning og sysselsetting, ikke er tenkt tillagt denne 
strukturen, men det er de rene etablerings- og bedriftsrettede arbeidsoppgaver som 
skal utføres i NN A/S. Rammebetingelser og forvaltningsmessige arbeidsoppgaver 
skal ivaretas av andre instanser så som fylkets næringsavdeling og kommunale 
næringskonsulentstillinger. 
 
Det nye næringsutvik lingsorgan skulle rendyrke sin profil og skulle konsentrere 
seg om å bidra til bedrifts- og etableringsutvikling i regionen og tilstrebe en 
optimal koordinering og profilering av arbeidet. Man skulle bl.a. dekke behovet for 
veiledning, rådgiving og kontaktskapende virksomhet i forhold til oppfinnere og 
andre som tenkte på å etablere næringsvirksomhet. 
 
Nedenfor er vist den modell som ble foreslått som en mulig fremtidig organisering 
av næringsutviklingsarbeidet i Østfold. 
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NN A/S Samarbeider/inngår avtale r med fylkesdekkende, nasjonale aktører    
(Fylkeskommunen, Fylkesmann, SND, Utdanningsinstitusjoner, LO, NHO, STØ, 
ØBR, TI) 
 
 
 
Avdeling eller regionalt A/S Samarbeider/inngår avtaler med regionale aktører 
som Kommuner, Industriforeninger, Arbeidskontor 
 
 
 
1.linje Kommunalt/lokalt nivå Samarbeider/inngår avtaler med kommunale  
/lokale aktører 
 
 
Figur 1. Modell for fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Østfold 
 
 
Den overordnede NN som paraplyorgan skulle ivareta kontroll og samordnings-
funksjonen, kvalitetssikring såvel økonomisk som kompetansemessig, samt være et 
talerør mot myndigheter. De regionale avdelinger eller selskaper skulle derimot ha 
en klar profil mot og ivareta den direkte kontakt med markedet i sitt geografiske 
område. Begrunnelsen for denne arbeidsdelingen var at det ville være på 
avdelingsnivå, at man ville ha den mest grunnleggende kjennskap til og erfaring 
med det lokale næringsliv og dets aktører. Modellens avdelingsstruktur var tenkt å 
bygge videre på den eksisterende struktur med Nedre Glomma Etableringssenter, 
MORU AS og Indre Østfold Bedriftssenter. 
 
I forhold til omgivelsene skulle denne selskapsstrukturen inngå i partnerskap med 
en rekke institusjoner, som kommuner i Østfold, arbeidsformidlingens kontorer, 
SND, Østfold  fylkeskommune og fylkesmannen i Østfold. I tillegg tildeles Østfold 
Bedriftsrådgivning (som nevnt er et heleiet fylkeskommunalt rådgivnings og 
veiledningsselskap) en spesiell stabsfunksjon. Deres rolle skulle være å holde seg 
orientert om og videreformidle mangfoldet av programmer som ulike institusjoner 
tilbyr. Disse programmer representerer ressurser og kompetanse som det regionale 
næringsliv bør benytte seg av, men som etablerere og bedrifter erfaringsmessig har 
vansker ved å forholde seg til. Å gjøre ulike programmer tilgjengelig for det 
regionale næringsliv bør ifølge modellen skje gjennom Østfold Bedriftsrådgiving 
AS.  
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Mens eierstrukturen i næringsselskapet var tenkt å ha følgende fordeling: 50% 
bedrifter/næringsinteresser, 25% finansforetak, 25% kommuner/offentlige insti-
tusjoner, så var driftsstrukturen ikke klarlagt på annen måte enn at selskapet skulle 
selge sine tjenester til kommuner og bedrifter.  
 
Som kritiske suksessfaktorer for en gjennomføring av den skisserte modell 
nevnes følgende hovedpunkter: 

- at modellen har tilslutning fra premissgivere, opinionsdannere 
-  at arbeidet er langsiktig og permanent 
-  at eierne har en klar forståelse for næringsutviklingsarbeidets egenart 
-  at styrene besettes av motiverte medlemmer med nødvendig innsikt og 

innflytelse kompetent leder og organisasjon 
-  at strukturen skiller mellom forvaltning, sysselsetting og næringsutvikling 

 
Prosjektet ble gjennomført i regi av Indre Østfold Bedriftssenter AS. Denne 
organisasjonen representerer et regionalt næringsutviklingsorgan som fungerer som 
interkommunalt selskap. Ialt 10 kommuner er knyttet til dette bedriftssenteret, som 
ble etablert i 1986. Indre Østfold Bedriftssenter kan derfor sies å ha opparbeidet 
seg en del erfaring med regionalt næringsarbeid. På den andre siden trekker den 
modellen som utvikles i prosjektet store veksler på den organisasjonsform som 
Indre Østfold Bedriftssenter har utviklet, hvilket blir synlig såvel i form som profil. 
At forslaget møtte en del kritikk i den etterfølgende fasen, hvor det var igjennom 
en høringsrunde hos sentrale offentlige aktører i fylkeskommunen og i kommuner, 
avspeiler da også dette forhold. Ved å binde modellen for tett opp mot egen 
organisasjonsform var det vanskelig å sikre seg den nødvendige klangbunn av 
legitimitet, og dermed falt modellen i og for seg på den første kritiske 
suksessfaktor: å vinne tilslutning fra premissgivere og opinionsdannere. Men i 
dette ligger også det forhold at oppdragsgiver underveis gav lite input og støtte, og 
syntes ikke å prioritere prosjektet nevneverdig.  
 
Vurderinger av modellen 
Kommentarene illustrerer også den generelle vanskeligheten med det å organisere 
et regionalt næringsutviklingsarbeid: Utgangspunktet for oppgaven med å utarbeide 
en fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i Østfold, var å utvikle en 
modell som skulle fremme et enhetlig og forpliktende samarbeid  mellom aktørene i 
fylket. Dette peker på at man må ha et reflektert forhold til hvordan kommunale 
oppgaver som relaterer seg til næringsutvikling, blir tenkt inn i et sådant for-
pliktende samarbeid. For næringsutvikling er som flere av høringsnotatene påpeker 
mer enn de rene bedriftsutviklingsoppgaver.  
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Næringsutvikling må også ta med forhold som omfatter: 
-  offentlig tilrettelegging ikke bare av direkte bedriftsrelaterte oppgaver, men 

også oppgaver som utvikling av bomiljø, rekreasjonsmuligheter, kultur, 
barnehager 

-  rammebetingelse i form av infrastruktur, skoleverk, videreutdanning osv. 
-  finansieringsordninger, konsesjonsregler, sysselsettingstiltak med mer. 

 
Meningen med dette er naturligvis ikke å si at et regionalt organ for 
næringsutvikling skal ivareta eller beskjeftige seg med alle disse oppgaver. Det 
som er vesentlig å formidle er at når man skal argumentere for en hensiktsmessig 
rollefordeling mellom ulike aktører, når man skal utforme en målsetning for et 
arbeidsområde som næringsutvikling, så gjør man det ikke ved å redusere 
næringsutvikling til det å gjelde bedriftsrådgivning knyttet til bedriftsetablering. 
Gjennom en sådan innsnevring står man heller i fare for å skape større avstand 
mellom de som legger viktige rammebetingelser og de som skal utføre oppgavene. 
En viktig forutsetning for å skape regional næringsutvikling er at man ikke svekker 
det lokale arbeidet som utføres i hver enkelt kommune, men heller skaper mulighet 
for å utvikle en direkte kommunikasjon mellom næringslivet og kommunenes 
politiske og administrative ledelser. Strukturen i et regionalt nærings-
utviklingsarbeid, må derfor skape reelle kommunikasjonsstrukturer som i praksis 
sikrer en felles forståelse av den brede næringsutvikling innenfor de respektive 
institusjoner, dvs. både innen de kommunale organisasjoner, herunder fylkes-
kommunen og innen det regionale næringsutviklingsorgan. Å forankre 
næringsutvikling bredt vil bl.a. medføre at de kommunale og fylkeskommunale 
byråkrater også tenker næringsutvikling, når de utvikler boområder, når de 
planlegger infrastruktur og når utdannelsestilbud tilrettelegges. På den annen side 
må også næringsutvikleren tenke samfunnsutvikling, når bedrift- og nærings-
utviklingen er i fokus.   
 
Relasjonen mellom kommuner og den regionale næringsutviklingsorganisasjon er 
selvsagt også av finansiell art og er et forhold som NN modellen ikke diskuterer 
nevneverdig. Ettersom det er det offentlige, som skal finansiere brorparten av den 
direkte drift av næringsutviklingsorganisasjonen, så må dennes ytelser oppleves å 
gi stor nok reell nytte i forhold til de enkelte kommuners behov. Om dette vil være 
tilfellet er ikke bare et spørsmål om effektivitet, men i høyeste grad også et 
spørsmål om tillit og dermed et spørsmål om samarbeid på felles premisser. 
Samtidig reiser følgende spørsmål seg: Hvordan skal de ressurser som Østfold 
fylkeskommune og flere kommuner forvalter som rene bedriftsutviklingsoppgaver, 
eksempelvis etablererstipendordning, omstillingsprogram og kommunale nærings-
fond, inngå i en fremtidig organisering og drift? Å oppnå en felles forståelse av 
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dette vil utgjøre en av de store utfordringer for et regionalt næringsutviklings-
samarbeid.  
 
I forlengelsen av argumentasjonen ovenfor blir spørsmålet om selskapsform også 
sentral. I NN AS modellen ble det således mer eller mindre tatt for gitt at et 
næringsutviklingsorgan bør organiseres som et aksjeselskap. Dette gjøres uten at 
dette valg begrunnes noe særlig. Men som høringsnotatet til fylkeskommunen 
påpeker, så behøver næringsutviklingsarbeid ikke nødvendigvis å drives på 
forretningsmessig basis.  Normalt argumenteres det med at en AS-modell gir bedre 
styringsmuligheter. Men når oppgaven er å skape samordning av oppgaver som 
forskjellige aktører utøver i forhold til næringsutvikling og det ikke er lagt grobunn 
for en sådan samordning, så er denne styringsrett ikke mye verd.  
 
Man kan også spørre seg om ikke hvert ”lille” AS på avdelingsnivå lett kan bli seg 
selv nok. Når det dreier seg om å sikre egen inntjening, vil risikoen både være stor 
for at fokus ensidig rettes mot de virksomheter som har ressurser og at samarbeid 
mellom enheter vil være lite.  
 
En annen begrunnelse for AS modellen er at den gir best mulighet til å måle 
resultater av innsatsen. Dette er dog et ytterst tvilsomt utsagn. For det første som 
resultatet av våre studier av omstilling og næringsutvikling har vist, så kan det være 
vanskelig å vise til resultater i rene kvantitative måltall. Dette betyr selvsagt ikke at 
resultater ikke er nådd, men heller at disse resultater er av en ganske annen art så 
som kompetanse og nettverksoppbygging, som strategi og markedsutvikling, at nye 
standarder blir etablert, at en felles forståelse mellom offentlig myndigheter og 
næringsliv tar form, at snuoperasjoner gjør at bedrifter overlever, men kanskje i en 
noe redusert størrelse og volum. Og for det andre som denne oppramsing tilsier så 
vil resultater ikke være kvantitativt målbare av den enkle grunn at næringsutvikling 
dreier som om utvikling i det lange løp. At denne vanskelige erkjennelse vinner 
innpass i næringsutviklingsarbeidet er og blir som ovenfor anført, en kritisk 
suksessfaktor.  
 
Den siste refleksjon som skal gjøres i forhold til NN-modellen er forståelsen av 
næringsutvikling som bedriftsetablering og rådgivning knyttet til dette. Selv i 
forhold til et bedriftsperspektiv er dette en relativ snever forståelsesramme. Som 
prosjektnotatet selv antyder kunne man like så godt ha fokusert på knoppskyting i 
eksisterende bedrifter eller man kunne som nyere forskning påpeker ha satset på 
næringsutvikling i et næringsmiljøperspektiv, for derigjennom å utvikle 
nettverksrelasjoner, samt å utnytte eller utvikle lokale henholdsvis regionale 
kompetansestrukturer.  
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Disse refleksjoner som her er gjort i forhold til prosjektet om den fremtidige 
organisering av næringsutviklingsarbeidet i Østfold, har delvis tatt utgangspunkt i 
høringsnotatene, men begrenser seg som anført ikke til disse. Vår erfaring med 
næringsutviklingsarbeid og næringsutvikling mer generelt, danner også et reservoar 
for disse refleksjoner. 
 
 
1.5 ANDRE FASE MED ORGANISASJONSSPØRSMÅL PÅ 

DAGSORDEN  
 
Etter høringsrunden ble prosjektet lagt ned på grunn av motstanden mot det. I den 
daglige ledelsen var man skuffet over utfallet, for intensjonen med prosjektet var et 
ønske om å få til et samarbeid mellom de tre næringsselskaper som den gang var i 
Moss, Nedre Glomma og Indre Østfold og man ønsket en felles paraply, som 
kunne representere Østfold utad og man ønsket ikke minst en satsning på 
etableringer og det å tiltrekke nye bedrifter. Men tanken om å få til et overgripende 
næringsutviklingssamarbeid i Østfold levde dog stadig videre. I første omgang ble 
saken sent over til ”byoffensiven”, hvilket for øvr ig også ble foreslått fra enkelte 
aktører i høringsrunden. På styrenivå i Østfold Industri Offensiv diskuterte man 
dog saken ved ulike anledninger. Ved slutten av ØIO-perioden ble daglig leder ved 
ØIO bedt om å utarbeide et notat om hvordan man kunne få til en fortsettelse av de 
tre offensiver: Interreg, Byoffensiven og Industrioffensiven.  
 
Modellen tar derfor også utgangspunkt i erfaringene fra disse tre programmer og 
har hatt som intensjon å ivareta de funksjoner og den metodikk som de tre 
omstillingsprogrammene har virket etter i utviklingsarbeidet i fylket 
 
I hovedsak sondrer modellen mellom tre nivåer: det planleggende nivå, det 
tilretteleggende eller koordinerende nivå og det utøvende nivå i næringsarbeidet. 
Disse tre nivåer defineres som følger: 
 
1. Det overordnede planleggende nivå angår det strategiske næringsplanarbeid på 

kommune og fylkesnivå med politisk behandling og godkjennelse. 
 
2. Det tilretteleggende/koordinerende nivå tar utgangspunkt i de ulike 

virkemiddelinstanser som SND, fylkesmannens landbruksavd., offensivene, 
kommunale næringsavdelinger osv. Disse virkemidler kan dreie seg om 
direkte støtte til bedriftsrettede prosjekter, direkte bedriftsstøtte og lån, 
etableringsstøtte og nettverksprosjekter gjennom BU-midler, tilskudds-
ordninger, saksbehandling.  
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3.  Det utførende/operative nivå: Hovedaktør her er næringslivet selv gjennom de 
enkelte bedrifter. Her befinner det seg også hjelpeinstanser for bedriftene 
f.eks. undervisnings-systemet, forsknings- og utviklingsmiljøet, rådgivnings-
miljøene. Grunntanken er her at det er næringslivet som skal sette premisser 
for hva som bør gjennomføres og iverksettes, mens det er støttefunksjonene 
som tilbyr og tilrettelegger faglig kompetanse av ulik karakter. 

 
Videre beskriver modellen en prosess der næringsutvikling settes på dagsorden og 
en prosess der behov defineres, strategier utformes og prosjekter formuleres og 
implementeres. Dette er en prosess hvor mobilisering, strategiutvikling, praktisk 
orientert handlingsplanarbeid og gjennomføring settes i fokus.  
  
Tankegangen er den at det til grunn for et næringsutviklingsarbeid må utformes 
strategiske næringsplaner som er politisk og administrativt besluttet. Dog må det 
forut for den politiske behandling foregå en omfattende prosess med bred 
medvirkning fra de to øvrige nivåene i næringsarbeidet, dvs det tilretteleggende og 
det utførende nivå. Det må med andre ord starte med en mobiliserings- og 
forankringsprosess på kommunalt- og bedriftsnivå, som retter seg mot det å 
formulere behov. På denne plattform formuleres så den strategiske næringsplan for 
fylket. 
 
På basis av strategisk næringsplan utvikles så en handlingsplan, som også i denne 
fase i hovedsak vil basere seg på innspill og prioriterte ønsker fra næringslivet selv. 
På dette tidspunkt i prosessen er det viktig at virkemiddelapparatet koordinerer sine 
innsatsressurser i forhold til denne handlingsplanen. Denne handlingsplanen 
utarbeides derfor også best av det utøvende næringsutviklingsorgan. I selve 
gjennomføringsfasen hvor prosjekter og andre aktiviteter skal iverksettes, 
forutsettes et nært samarbeid mellom sekretariat, bedrifter og eksterne rådgivnings- 
og kompetansemiljøer. Gjennomføring krever nemlig operativ kompetanse. En 
viktig målsetning med det fylkeskommunale næringsarbeid bør nettopp være å 
sikre en oppgradering av denne kompetansen. 
 
I den organisatoriske modell blir fylkeskommunen det strategiske organ, mens et 
sekretariat blir det iverksettende. Sekretariatet er som nevnt ovenfor likeledes 
tiltenkt å få ansvaret for utarbeidelsen av handlingsplaner, for derved å sikre et 
klart skille mellom politikkerrollen gjennom vedtak av SNP og den utførende 
handlingsrollen mot næringslivet. 
 
Selve målsetning med næringsutviklingsarbeidet bør ifølge modellen 
“konsentreres om fellesaktiviteter som omhandler strategiene, bransjer og 
prosjekter som involverer flere bedrifter i nettverk og som kan ha virkning på 
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næringsutvikling i en region eller i fylket” (Danielsen: Organisering av det 
Fremtidige Næringsutviklingsarbeid i Fylket. s. 9). Aktiviteter bør videre gi 
synergieffekter og kunne gjennomføres i ulike bransjer med små modifikasjoner.  
 
For å få til en god dialog som har mulighet for å oppfange behov vil det kreve en 
tett oppfølging og kontakt også på lokalplanet direkte mot bedriftene. Her utvikler 
modellen ulike posisjoner og institusjoner som skal kunne fungere koordinerende, 
som lyttere og som ressursgrupper. På det lokale/regionale nivå etableres 
lytteposter i hver av de fem regionene, som er rettet inn mot å fange opp 
bedriftenes behov. Dernest settes et regionalt næringsutviklingsråd, sammen 
bestående av bransjerepresentanter og næringssjefene i kommunene. På fylkesnivå 
opprettes det avslutningsvis et koordinerende forum for næringsutvikling som skal 
fungere som en referanse og ressursgruppe for sekretariatet for næringsutvikling. 
Dette sekretariat skal organiseres utenfor fylkeskommunens sentraladministrasjon, 
og er tiltenkt å bestå av en daglig leder og ellers en stab på 3-4 personer. Det anses 
som formålstjenlig at sekretariatet rapporterer til et eget oppnevnt styre på 5-6 
personer. Ellers vil sekretariatet organisatorisk være underlagt fylkesrådmannen. 
 
 
Vurderinger av modellen 
Som modell for et regionalt næringsutviklingsarbeide virker den foreslåtte modell 
både utfordrende og vel gjennomarbeidet. Den beror som det blir nevnt på 
erfaringer som man selv har gjort de siste 5 år i Østfold. Men det er også mulig å se 
et slektskap med erfaringer som har festet seg etter nesten to årtier med 
omstillingsarbeid i Norge. I særdeleshet mobiliserings- og forankringselementet 
har vært satt i fokus innen det omstillingsparadigme som har utviklet seg i regi av 
Kommunaldepartementets og Næringsdepartementets omstillingssatsninger. Men 
utfordringen i Østfold har vært å få til en regional organisering og her synes 
forslaget på en viss måte å være lovende.   
 
Det er dog verdt å bemerke at en del av de kommentarer som ovenfor ble anført i 
forhold til NN A/S modellen også vil være vesentlig å ta høyde for i den praktiske 
implementering av modellen. I særdeleshet må det være vesentlig ikke kun å ha 
lytteposter i forhold til bedrifter og næringsliv, men i likeså stor grad må de også 
være rettet inn mot kommunale apparatet. Forankringen her er som anført viktig for 
å trekke veksler på de ressurser som finnes og det arbeid som utføres. 
 
Videre bør man være oppmerksom på at liksom kommuner ikke er en enhetlig 
størrelse så er heller ikke næringslivet noen homogen masse. Til tider synes 
dokumentet å beskrive næringslivet som noe entydig. Næringslivets behov og 
interesser er dog hverken homogene eller nødvendigvis lett å identifisere. 
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Næringslivet er likså forskjelligartet som kommuner og å overlate definisjoner 
ensidig til det “taleføre” næringsliv kan medvirke til å bekrefte og segmentere 
maktstrukturene i næringslivet. Dette dreier seg i høy grad om profil og det dreier 
som om hvem som vil være målgruppen for de aktivitetene som skal iverksettes. På 
dette punktet er modellen mer prosedural enn konkret. 
 
Modellen for et regionalt næringsutviklingsapparat som er beskrevet ovenfor ble 
etter avviklingen av ØIO våren 1999 oversendt til fylkeskommunen, hvor man 
arbeidet videre med saken både i forhold til eksterne aktører og i forhold til den 
interne beslutningsprosessen i fylkeskommunen. Forslaget ble sendt til høring til 
kommuner, organisasjoner innen det statlige og regionale virkemiddelapparat, 
høgskole og utdanningsinstitusjoner, bedriftsutviklings organisasjoner samt 
arbeidsmarkedets parter.  
 
Responsen fra kommunene i Østfold på høringsutkastet har dog vært ytterst 
sparsom og kommunenes kjennskap generelt til den nye organisasjonsmodell for et 
regionalt næringsutviklingsapparat synes å være begrenset. Årsaken til dette kan 
være at man har fulgt en helt formell saksbehandlingspraksis, som ikke har 
mobilisert og skapt diskusjonsfora ute i kommunene. Fra de som svarte på 
høringsutkastet har responsen vært overveiende positiv. Internt i fylkeskommunen 
ble saken behandlet både administrativt og politisk. I starten av år 2000 utlyste man 
stillingen for daglig leder av det nye utviklingsapparat og ultimo mars var man 
kommet til at det skulle innstilles en person. Innstillingen forutsatte imidlertid 
politisk godkjenning. Da saken om å etablere et regionalt næringsutviklingsapparat 
kom opp i fylkestinget, ble den henlagt og beslutningsprosessen er inntil videre 
utsatt for et år. Begrunnelsen var det store fylkeskommunale budsjettunderskuddet. 
 

Nedenfor går vi fra utviklingen av organisasjonsmodeller tilbake til de 
handlingsplaner som lå til grunn og satsningsområder som tidlig ble utpekt og 
senere justert. 
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2 DRIFTEN VED ØIO 
 
 
2.1 UTPEKTE SATSNINGSOMRÅDER 
 
Her tar vi altså for oss de områder ØIO ønsket å rette sin innsats mot. Prosjektene i 
handlingsplanen for Østfold Industrioffensiv for 1995-96 er plassert i fire 
hovedområder: 
 

1. Fokus på videreutvikling av Østfolds konkurransefortrinn. 
2. Særlige satsningsområder som er gjennomgående for Østfoldindustrien. 
3. Generell stimulering i bedrifter på kritiske bedriftsområder. 
4. Infrastrukturelle prosjekter. 

 
Prosjektene er en kombinasjon av bransjesatsing, verdikjedeprosjekter, mer 
generell kompetanseheving og infrastrukturelle prosjekter, heter det. I 
handlingsplanen ønsket man ut fra NIBR-analysens konklusjoner å ha et spesielt 
fokus mot bransjer som sto foran store utfordringer i fremtiden. I handlingsplanen 
ble disse bransjene fremhevet: 
 

- emballasjeindustrien 
- næringsmiddelindustrien 
- energi-/miljøindustrien 
- metall-/ plastbearbeidende industri.  

 
I handlingsplanen for 1997 ønsker imidlertid ØIO ikke lengre å ha fokus mot selve 
bransjene: ØIO vil heller prioritere enkeltbedriftene uavhengig av bransje og la 
bedriftenes behov og bedriftens egen verdikjede danne basis for mulige nettverk, 
der ØIO går inn med prosjektstøtte. Videre heter det at et fokus på bedriftens egen 
verdikjede vil også innebære at man i større grad må trekke inn bedrifter og 
nøkkelpersoner utenfor fylket i de prosjekter ØIO gir prosjektstøtte til. For 1997 
ønsker ØIO å konsentrere den økonomiske aktiviteten til følgende satsnings-
områder: 
 

1. Kompetansehevende tiltak 
2. Styrket produktutvikling 
3. Nyskaping, knoppskyting 
4. Kontinuerlige forbedringer i bedrift. 

 
I tillegg setter ØIO av en mindre økonomisk ramme til øvrige bedriftsrettede tiltak 
som ikke fanges opp i de fire satsningsområdene.  
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I neste handlingsplan dukker ”leverandørutvikling” opp som et nytt satsnings-
område. I den siste handlingsplanen konsentreres innsatsen igjen mot kompetanse-
heving, produktutvikling og kontinuerlige forbedringer. Dette valget ble gjort på 
bakgrunn av signaler fra næringslivet.  
 
Innenfor kompetansehevende tiltak kommer samspillet mellom høyskolen og 
industrien sterkt inn og det settes i handlingsplanen av økonomiske rammer for å 
styrke dette arbeidet. Kompetansekartlegging som et ledd i å få fram bedriftens 
reelle kompetansebehov, anses som et prioritert område for ØIO. Man mener 
videre at dette arbeidet i sin tur vil avspeile reelle behov for kompetansetiltak der 
ØIO kan være en av aktørene i å fylle et kompetansegap. 
 
Handlingsplanen for 1997 innebærer altså en sterkere fokusering på aktivitet rettet 
mot enkeltbedrifter gjennom bedriftsrettede tiltak og tiltak i bedriftens verdikjede.  
 
 
2.2 PRØVING OG FEILING – JUSTERING AV KURS 
 
De første årene 1995-96 ble det kjørt en del nettverks- og samarbeidsprosjekter i 
stor grad initiert av konsulenter og FoU-miljøer. Markedet ble imidlertid fort 
mettet, og det ble vanskelig å selge inn prosjekter i bedriftene. Det kom signaler fra 
næringslivet om at de hadde fått nok av konsulenter. På denne bakgrunn ble 
profilen dreid. ØIO skulle heller rette engasjementet mot bedriftenes uttrykte 
behov. Dermed ble det færre større prosjekter og flere mindre prosjekter med 
forankring i enkeltbedrifter.  
 
Man la også bort akkvisisjonstrategier ved at ØIO trakk seg ut av prosjektet 
”Industriutvikling i det grønne”. Man fant at prosjektet hadde liten nytteverdi. Man 
kan vel også spørre om det var realistisk å tro at amerikanske selskaper kunne finne 
det attraktivt å etablere virksomhet i Østfold. Innsatsen kom til å rette seg først og 
fremst mot eksisterende bedrifter. Man var opptatt av å sikre prosjektene 
forankring i bedriftene og deres strategier. 
 
Rundt 1997 fant styret for ØIO ut at man fikk ikke til næringsutvikling uten å se på 
dette med infrastruktur. Det skjedde derfor en ny dreining i avslutningsfasen, denne 
gangen mot  infrastruktur. I særlig stor grad ble dette preget av arbeidet med å få 
Rygge som sivil flyplass. Dette kom til uttrykk ved at en del av de midlene som i 
utgangspunktet skulle anvendes til produktutvikling i Peterson, ble frigjort til å 
arbeide med flyplassaken i 1999. Daglig leder for ØIO ble i etterkant av ØIO-
perioden engasjert for å jobbe med denne saken. 
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Men den dreiningen som preger ØIO-perioden er altså fra store konsulent-, FoU- 
og nettverksbaserte prosjekter, til bedriftsrettede prosjekter. Man hadde brukt mye 
energi på å selge inn prosjekter. Bedriftsrettede prosjekter gav ikke bare større 
legitimitet i næringslivet, de var nok også enklere å håndtere for ØIO. Eierskapet til 
prosjektet ble plassert i bedrifter. De hadde egeninteresse i gjennomføringen. Det 
ble en enklere oppfølging gjennom rapportering. 
 
ØIO fant det ikke nødvendig å skjele til satsningsområdene i valg av prosjekter. 
Daglig leder uttrykte det slik i et intervju: 
 
”Silingen er vel egentlig tatt ut fra at vi har hatt samtaler med bedriften og sett i 
hvilken grad bedriften er i stand til å gjennomføre prosjektet. Har det forankring i 
bedriften, brenner bedriften virkelig for dette, er de villig til å sette av ressurser? 
Med ressurser mener jeg ikke bare egne penger sånn på bordet, men å sette av 
menneskelige ressurser til å kjøre prosjektet. Er de villig til å ta prosjektleder-
ansvaret? Er administrerende villig til å ta på seg prosjektansvaret totalt sett.” 
 
Prosjekter har nok i stor grad kommet i stand på grunnlag av gunstig timing. 
Prosessen avhenger av tilgangen på næringsaktører med problemer og aktører som 
kan bidra til å løse dem, og at disse kategoriene aktører har funnet hverandre. 
 
 
2.3 DRIFT OG PROSJEKTOPPFØLGING 
 
De offentlige bevilgningene til Østfold Industrioffensiv har selvfølgelig ikke gått 
bare til prosjekter. Næringsutviklingsarbeidet krever en organisasjon med et 
sekretariat som også må finansieres. 
 
 
Tabell 2  Bruken av ØIO’s midler i mill. kroner 
År 1994 1995 1996 1997 1998 1999 SUM 
Drift 1,0 2,2 2,6 2,2 2,0 0,9 10,9 
Prosjekter 0,3 2,4 4,9 9,2 12,5 4,3 33,6 
TOTALT 1,3 4,6 7,5 11,4 14,5 5,2 44,5 

 
Av de vel 40 mill. kr. som er tilført ØIO er en firedel brukt til drift av sekretariatet 
og tre firedel brukt til å finansiere prosjekter.  
 
Det var stor turbulens rundt organiseringen av ØIO i starten, med mange involverte 
og uklare ansvarsforhold. Etter hvert som den nye daglige lederen kom på plass og 
fikk dreid innretningen, ble det mer ro rundt organisasjonen. ØIO har hatt en 
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relativt liten organisasjon i lys størrelsen på mid lene som har vært til disposisjon og 
organisasjonens store prosjektportefølje. I den første perioden var det tre i 
sekretariatet, men i siste del var det kun to personer med lang erfaring fra privat 
næringsliv. Sekretariatet har hatt en arbeidsdeling der daglig leder har frontet 
organisasjonen og vært mer utadrettet og hans medarbeider har vært mer 
innadrettet med ansvar for å holde orden på arkiv og kontrakter og oppfølgingen 
følger med dette. Daglig leder betegnes som en god markedsfører av 
Industrioffensiven. Det er bl.a. kjørt ut informasjonsblader i 2000 eksemplarer som 
er sendt ut til 1300-1500 bedrifter. Der er det informert om hva som er 
satsningsområdene til ØIO.  
 
Den begrensede størrelse på administrasjonen er blitt kompensert gjennom å ha 
rundt seg et styre med tunge næringslivsledere og gjennom bruk av konsulenter. 
Daglig leder gav i utgangspunktet uttrykk for at han ønsket seg et styre som kunne 
fungere som en ressursgruppe ved å gi impulser til prosjekter og prosjektutvikling. 
Men styret forsto sin rolle som et forretningsstyre og det ble derfor kjørt svært 
formelle møter med forberedelser til styret, sakslister og egne redegjørelser til 
saker som styre kunne fatte beslutninger om. De to siste årene har styret fungert 
bedre, slik daglig leder opplevde det: Styrelederen fungerte samlende og var flink 
til å trekke slutninger. Hele tiden har daglig leder selv kunnet bevilge inntil hundre 
tusen kroner, uten å ta saken opp i styret. 
 
I dreiningen av fokus mot bedriftens behov og ønsker, lå det en stor utfordring i å 
komme i inngrep med bedriftene. ØIO ønsket å styrke evnen til å gjennomføre 
denne oppgaven, gjennom å engasjere høyt kvalifiserte rådgivere. Rådgiveren 
skulle være samtalepartner direkte mot bedriftsledelsen og styret i bedriften og 
forhåpentligvis få frem bedriftenes synspunkter og ønsker, tilrettelegge bedrifts-
rettede tiltak samt gripe fatt i produktideer / satsinger som så kunne løftes fram til 
realiseringsfase gjennom midler ØIO og SND stilte til disposisjon i utrednings-/ 
forprosjektfasen. 
 
36 kompetansemiljøer og 18 frittstående rådgivere har deltatt i prosjektaktivitetene. 
Særlig i starten følte nok ØIO en forpliktelse til å bruke Høgskolen i Østfold og 
Stiftelsen Østfoldforskning (STØ). Denne føringen kan nok også ha kommet fra 
fylkeskommunen. Senere ble det aktuelt å hente inn eksterne kompetanseressurser. 
STØ hadde nok  forventninger om å spille en sentral rolle i programmet – 
forventninger som etterhvert viste seg ikke å bli innfridd. Dette har sammenheng 
med et generelt dilemma som gjerne dukker opp i forbindelse med regional 
kompetanseoppbygging: Skal man satse på regionale miljøer for å videreutvikle 
disse eller skal man trekke inn ekstern kompetanse som kan vise seg å være mer 
faglig relevant for de problemer man står overfor?  Utgangspunktet for ØIO har 
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først og fremst vært det å utvikle kompetansen i bedriftene. Det er generelt 
vanskelig innenfor ett og samme prosjekt å drive kompetanseheving både for 
konsulent/FOU-miljø og for bedrift. Den siste forventer i utgangspunktet at de 
første er de som skal heve kompetansen i bedriften og ikke omvendt. ØIO kom 
altså etter hvert til å trekke mer veksler på eksterne miljøer og stille bedriftene fritt 
til å velge konsulenter i sine prosjekter. 
 
Tilsvarende SND’s avdeling for regional omstilling har ØIO i stor grad benyttet 
seg av konsulentfirmaet Interforum Partners. De har fungert som faglige 
samtalepartnere ute i bedriftene, og gitt råd og veiledning og drevet fram 
prosjekter.  
 
Carelius & co as har gjort en undersøkelse av 19 bedrifters vurdering av fem 
konsulenter i Interforum Partners. Bakgrunnen var at SND, ØIO og Interforum 
Partners ønsket å få de deltakende bedrifters vurdering av samarbeidet med 
konsulenten og nytten og resultatene av utviklingsprosjektet ”Vekstmuligheter i 
Østfold”. Det konkluderes med at de deltakende bedrifters evalueringer er 
gjennomgående meget gode for fire av konsulentene, mens oppfatningene om en 
konsulent er svært delte og totalt sett relativt svak. 12 av 19 bedrifter gir den 
konsulenten som er blitt benyttet totalvurderingen ”meget bra”, 5 gir vurderingen 
”bra”, mens 2 gir vurderingen ”dårlig” (samme konsulent). Også i Nordlands-
forsknings intervjuer med bedriftsledere og prosjektledere som har hatt kontakt 
med Interforum Partners, omtales konsulentene som erfarne og kompetente 
personer som deres bedrift har hatt nytte av. 
 
Gjennom SND’s føringer har ØIO hatt betydelig oppmerksomhet på 
prosjektledelse. Prosjekt-planene har hatt SND’s PLP brosjyre som mal. Det ble 
kjørt prosjektledermøter for de største prosjektene. Her deltok også noen av 
bedriftenes egne prosjektledere. Det ble dannet et fora som hadde møte en gang i 
måneden der alle presenterte sine prosjekter for så å utveksle erfaringer. I den 
praktiske anvendelsen har nok ØIO etterhvert anvendt dette planverktøyet 
pragmatisk i forhold til prosjektenes art og størrelse. 
 
ØIO har krevd at det formuleres klare mål for prosjektene og en framdriftsplan. 
Videre har de  krevd statusrapporter og de har fulgt opp milepælene som er satt i 
prosjektplanen og derigjennom tatt pulsen på prosjektene. Før utbetaling kunne 
finne sted var det et krav om at  sluttrapportering fra bedriftene måtte foreligge. 
 
Når det gjelder definisjonen av prosjekter eller faser i prosjektutviklingen, har de 
sondret mellom forstudier, forprosjekter og hovedprosjekter. Dette har gjort det 
mulig å definere avgrensede prosjekter i en tidlig fase. Som alternativ til 
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hovedprosjekter med større ressursinnsats er forprosjekter egnet til å kunne 
terminere prosjekter som tidlig viser seg ikke å være liv laga. Forprosjekter vil med 
begrensede ressurser kunne fungere som en katalysator, for å få satt i verk 
prosjekter. Vi ser at det ikke alltid er en stringent sammenheng mellom forprosjekt 
og hovedprosjekt. Men forprosjektet kan allikevel ha vært et viktig premiss for å 
koble sammen aktører og ideer som så kan etablere et vellykket hovedprosjekt. 
 
I praksis ser vi at ØIO også har hatt evne til å terminere prosjekter under veis. 
Prosjektene, “SKUDD” og “Industri i det grønne” er eksempler i så måte. ØIO 
klarte også å få frigjort midler fra et PU-prosjekt hos Peterson til det høyere 
prioriterte “flyplass-prosjektet”. 
 
Det generelle bilde er at ØIO har vært ryddig i forhold til prosjektene og 
oppfølgingen av de. ØIO og prosjektansvarlig/bedrift har inngått be løpsfestede 
kontrakter med vilkår rundt prosjektet. ØIO sine arkiver er preget av orden og 
rapporteringsrutinene synes å være gode. 
 
I de bedriftsrettede prosjektene har ØIO i regelen stilt krav til medfinansiering fra 
bedrift. ØIO har krevd at bedriften bidrar med minst 50 %. ØIO andel har ligget fra 
50 % og ned til 10 %. Kravet til egenfinansiering er vurdert i forhold til prosjektets 
og bedriftens art. På en måte kan en si at dette har utløst prosjektmidler fra 
bedriftene slik det kommer fram av tabellen under: 
 
Tabell 3 Finansieringen av prosjekter 
  der ØIO har medvirket 
Finansiering mill. kr. Prosent 
ØIO’s bidrag 33,6 24 % 
Andre/bedriftens bidrag 106,3 76 % 
TOTALT 139,9 100 % 

 
 
Av tabellen ser vi at de prosjektene der ØIO har vært delaktig har estimerte 
omkostninger på 140 mill. kr. Av dette har ØIO’s kun finansiert 24%, mens andre 
har sørget for den resterende finansiering. At prosjekter som ØIO har deltatt i også 
har utløst større midler fra andre, må betraktes som et viktig effekt av ØIO’s 
aktivitet. Nå knytter det seg selvsagt en del metodiske problemer til vurderinger av 
dette med ”addisjonalitet”: Hvem var det som initierte prosjektet? Hva bidro 
innsatsen fra ØIO til som ellers ikke ville blitt realisert? Disse spørsmålene 
kommer vi tilbake til i metodedrøftingen. Her vil vi imidlertid påpeke at det også 
knytter seg usikkerhet til størrelsen på bedriftenes egne bidrag. De består i stor grad 
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av bruk av interne ressurser. Det kan være vanskelig både å estimere innsatsen i 
kroner og å kontrollere slike estimater.  
 
 
2.4 PROSJEKTPORTEFØLJE  OG PROFIL 
 
Som sagt er ØIO-midlene spredt på svært mange prosjekter. Totalt har 201 
bedrifter deltatt i 126 spesifikke ØIO-prosjekter. I antall så dominerer bedrifts-
rettede prosjekter, og de utgjør også en stor andel av de samlede bevilgningene. 
ØIO har i sin egen rapportering fordelt prosjektmidler mellom satsningsområder: 
 
Tabell 4.  ØIO’s prosjektmidler fordelt på satsningsområder 

Satsningsområde  Utbetalt mill. kr. I prosent 
Kompetansehevende tiltak 7,8 24 % 
Produktutvikling 9,9 31 % 
Nyskaping/ knoppskyting 2,9 9 % 
Leverandørutvikling 2,0 6 % 
Infrastruktur/profilering 2,6 8 % 
Kontinuerlige forbedring 6,2 19 % 
Annet 0,9 3 % 
TOTALT 32,3 100 % 

 
Av tabellen ser vi at kompetansehevende tiltak og produktutvikling dominerer og 
utgjør godt over halvparten av de samlede prosjektmidler. Det slår oss at mange av 
prosjektene har et innhold slik at de kunne ha sortert under flere av de seks 
kategoriene.  
 
Hva så med ØIO’s støtteprofil hva gjelder bransjespredning og geografisk 
spredning? Innenfor denne rammen har vi ikke kunnet undersøke slike fordelinger 
inngående. NIBR (1996) anbefalte i sin rapport å satse på visse bransjer og 
næringsmiljøer. Den daglige ledelsen ved ØIO mener at de valgte å se bort fra dette 
i prioriteringen av prosjekter. Man skjelte i liten grad til hvordan man havnet ut 
fordelingsmessig. I ettertid konkluderer ØIO imidlertid med at de ubevisst kom til 
å satse mye på disse bransjene. Det slår oss at ØIO har satset særlig mye mot 
emballasjeindustrien. 
 
Ifølge handlingsplanen av 1998/99 har man en god bransjespredning og oppnådd 
oppslutning fra alle geografiske deler av fylket. ØIO hevder selv at de i liten grad 
har vært opptatt av prosjektenes regionale nedslagsfelt og fordelingen av midler 
kommuner imellom. Vi har heller ikke undersøkt dette inngående. Prosjekt-
porteføljen viser imidlertid en viss spredning mellom kommuner. Bykommunene er 
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tungt representert noe som naturlig nok skyldes at store deler av industrien er 
lokalisert til byene. Indre Østfold har en liten andel av fylkets industri og 
kommunene her er derfor svakt representert i prosjektporteføljen. 
 
ØIO har bevisst søkt etter prosjekter med et stort potensiale verdiskaping. Det kan 
bety at små og økonomisk svake bedrifter kan ha falt utenfor. Den typiske 
støttebedrift er en gjennomsnittlig SMB-bedrift med ca. 50 mill. kr. i omsetning og 
ca. 50 ansatte, ifølge Handlingsplanen for 1998/99. I et vedlegg til ØIO’s 
halvårsrapport i 1997 ser vi at industribedrifter med under 20 ansatte utgjorde 30 
prosent av alle industribedrifter i ØIO sin prosjektportefølje (N=76). Industri-
statistikken for Østfold viser at industribedrifter med mindre enn 20 ansatte utgjør 
75 prosent av populasjonen av industribedrifter i Østfold. Slik sett kan man si at 
småbedriftene er underrepresentert i ØIO sin prosjektportefølje. Nå kan man 
imidlertid si at småbedriftene utgjør en svært liten andel av den samlede industri-
sysselsettingen i Østfold. Det kan derfor argumenteres for at det er mer rimelig å 
forholde seg til kategorier av bedrifter som dekker mest mulig av industrisyssel-
settingen i fylke.   
 
Når ØIO påberoper seg en småbedriftsprofil, så er det altså en sannhet med visse 
modifikasjoner. Det er vel mer rimelig å si at det er det som i norsk sammenheng 
kalles mellomstore bedrifter som dominerer ØIO’s portefølje  av støttede bedrifter.  
 
Dette med virkemiddelapparatets profil kan være gjenstand for vidløftige 
drøftinger som bare så vidt berøres her. Næringsutviklingsorganer står overfor 
noen dilemma her. På den ene siden kan man stille spørsmål om de større 
bedriftene har mer ressurser og en større evne enn småbedriftene til å gjennomføre 
prosjektene på egen hånd. Småbedrifter kan ha større behov for en slik assistanse 
utenfra. I såfall vil prosjekter i mindre bedrifter gi større addisjonalitet. På den 
andre siden er det rimelig å anta at både initiering og implementering av prosjekter 
kan være vanskeligere i småbedrifter. 
 
Selv om ØIO i stor grad har vært involvert i suksessrike bedrifter finnes det noen 
eksempler på at de har gått inn i mer problematiske tilfeller. Man prøvde for 
eksempel å kartlegge muligheten for videre drift av Moss Mekaniske Verksted, der 
konklusjonen ble negativ. I noen av våre case har de også vært inne i en 
snuoperasjon i bedrifter som var i en svært kritisk situasjon. Hovedinntrykket er at 
ØIO først og fremst har støttet mellomstore bedrifter med et visst 
utviklingspotensiale. 
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3 RESULTATVURDERINGER 
 
 
3.1 METODEPROBLEMER FOR RESULTATEVALUERING 
 
I resultatevalueringer av virkemiddelbruk ligger det en ambisjon om å vurdere 
addisjonalitet. Det knytter seg flere metodiske problemer til det å vurdere i hvilken 
grad virkemidler bidrar til resultater i en kompleks næringsøkonomi der bedrifters 
utvikling påvirkes av en rekke eksterne faktorer. Spørsmålet om å isolere 
virkemiddelets effekt berører det ”kontrafaktiske”: Hva ville ha skjedd uten noen 
virkemiddelinnsats? I enkelte evalueringer har man forsøkt å løse dette med å 
sammenligne utviklingen i de støttede bedriftene med utviklingen i en 
kontrollgruppe av bedrifter som ikke har mottatt støtte. Når vi har valgt å se bort 
fra en slik tilnærming, har det flere begrunnelser. For det første ville en slik 
tilnærming være ressurskrevende. For det andre er en kontrollgruppe sjelden 
sammenlignbar med gruppen som det skal kontrolleres for. Det at denne gruppen 
av bedrifter ikke har mottatt støtte er jo ingen tilfeldighet, men kan nettopp skyldes 
noen viktige egenskaper ved disse bedrifter. For det tredje setter en slik tilnærming 
fokus på økonomiske indikatorer som påvirkes av mange forhold som vi får svært 
liten innsikt i. Tilnærmingen dreier seg om hvorvidt virkemidlet bidrar eller ikke, 
men vi får liten kunnskap om på hvilken måte virkemidlene fungerer. Dermed er 
mulighetene for læring begrenset. Man ender gjerne opp med konklusjoner som 
sier at programmet som helhet var en suksess eller som slår fast at det var en 
fiasko. Det blir umulig å vurdere utformingen av virkemidler og hvordan de kan 
tilpasses ulik kontekst. I så måte er vi like klok som i utgangspunktet. 
 
ØIO har som sagt hatt egne ambisjoner om å måle resultater av sin innsats. 
Etterhvert gjøres det imidlertid noen erkjennelser:  
 

”I praksis viser det seg å være vanskelig å måle effekten av Industrioffensiven 
fordi: 

- målekriteriene er for dårlig definert. 
- målekriteriene er ikke kvantifiserbare. 
 eller, 
- målekriteriene er kvantifiserbare, men: 
- statistiske data forefinnes ikke 
- statistiske data er påvirket av for mange feilkilder i forhold til 

prosjektmålene 
- statistiske data er for gamle (som regel minst to år gamle som for eksempel 

SSB-data) 
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Suksessfaktorer: 
Vi kan se på enkeltprosjektene og måloppnåelsen på hvert enkelt delprosjekt, og på 
den måten skille ut og måle følgende suksessfaktorer: 

- antall bedrifter som har vært engasjert i ØIO-prosjekter 
- antall gjennomførte bedriftsinitierte prosjekter 
- antall enkeltprosjekter hvor prosjektmål er nådd 
- antall tilfredse deltakerbedrifter 

 
Dette sier imidlertid ikke noe om hvilken samlet effekt prosjektet Østfold 
Industrioffensiv har hatt på industriutvik lingen i Østfold i prosjektperioden. For 
det første er hovedtyngden av prosjektene kompetansehevende tiltak og effekten av 
disse prosjektene vil først vise seg i en periode av 2 – 5 år etter avsluttet prosjekt. 
Dessuten vil påvirkningen fra konjunktursvingningen være en avgjørende faktor 
som ikke lar seg isolere. Det samme gjelder råvare- og ferdigvareprisene på 
verdensmarkedet. Med en eksportandel på over 70% kan dette gi store utslag i 
resultatene til Østfoldbedriftene.”  
 
Man konkluderer med å benytte siste oppdatering av bedriftsbasen til Dun & 
Bradstreet Norge AS. Selv om man har fått utkjørt Dun & Bradstreet-statistikker så 
er det problematisk å tolke disse. Det er gjort forsøk på å sammenholde utviklingen 
i ØIO-bedrifter, alle industribedriftene i Østfold og industribedriftene i Norge, hva 
gjelder omsetning og resultat. Slik vi ser det er det vanskelig å trekke noen 
entydige konklusjoner fra dette materialet. Generelt er det et problem å isolere for 
konjunkturutvikling. Industrien har erfart en nedgangskonjunktur tidlig på 1990-
tallet og en oppgangskonjunktur midt på 1990-tallet. Fra 1993-1997 økte 
industrisysselsettingen i Østfold med om lag 1900 personer (styrets årsberetning fra 
1998). Slik vi ser det kan veksten i industrien neppe knyttes til ØIO alene. I en slik 
sammenheng må ØIO’s bidrag av ressursmessige betingelser nødvendigvis bli 
begrenset: ØIO sin resursinnsats målt i kroner utgjorde om lag en promille av den 
samlede verdiskapningen i Østfolds industri. Årlig har ØIO brukt ca. 8 mill. kr. 
overfor en industri som har en verdiskapning på ca. 9 mrd. kr. i 1995. På denne 
bakgrunn er det urimelig å avlese økonomiske resultater fra statistikk for Østfolds 
industri, som kan føres tilbake til innsatsen fra ØIO. 
 
Vanskene med å måle resultater er en erkjennelse også fylkesordføreren gjør i et 
intervju med Nordlandsforskning: 

”Problemet det er å måle om dette er i tråd med ambisjonen om at Østfold 
skulle være blant de ledende industrifylkene i Norden. Og det har vi vel 
konkludert med at det er ganske håpløst å måle. Og vi har jo hatt noen for å se 
på målekriterier og det er ikke kommet opp noe særlig glupt. Så vi må nå i 
sluttrapporten mer vektlegge det bedriftene selv sier…” 
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Fra et ståsted som evaluator av næringsomstillingsprogrammer gjør en seg visse 
refleksjoner. Vi etterspør en større realisme i nærings- og regionalpolitikken hva 
gjelder både det å oppnå og det å måle resultater. Forståelsen av sammenhengene 
mellom innsats og resultat er for preget av instrumentalitet. Når en går inn i 
prosjektverdenen slik tilfellet er i denne studien, ser en at sammenhengene er 
komplekse. Dette er nok en erkjennelse man etterhvert har gjort seg også i Østfold 
Industrioffensiv. 
 
ØIO tok imidlertid flere initiativ til å evaluere sin egen innsats. Styret ba 
sekretariatet om selv å gjennomføre en undersøkelse høsten 1998 for å kartlegge 
behovet for styrket lederkompetanse i østfoldindustrien og hvilke områder som i så 
fall burde prioriteres. Her vil vi imidlertid trekke fram en evaluering utført av BI-
Østfold på oppdrag fra ØIO. I sin årsberetningen for 1998 har ØIO oppsummert 
denne evalueringen: 
 

“ØIO gjennomførte i første halvår 1998 en omfattende effektundersøkelse i regi 
av Handelshøyskolen BI – Østfold, hvor man undersøkte bedriftens syn på den 
støtte og hjelp de iverksatte ØIO prosjektene hadde hatt for bedriftene. Totalt 
deltok hele 175 industribedrifter i undersøkelsen og det ble gjennomført 340 
intervjuer rettet mot daglig leder, prosjektansvarlig og prosjektleder. Totalt har 
201 bedrifter deltatt i 126 spesifikke ØIO prosjekter. I bedriftene har dette 
resultert i 364 ulike prosjektaktiviteter. Hele 36 kompetansemiljøer og 18 
frittstående rådgivere har deltatt i prosjektaktivitetene. Prosjektene har hatt god 
forankring i bedriftene og hele 83% hevder at de fastlagte prosjektmål er nådd. 
Prosjektene synes også å ha vært vitale for bedriftenes strategiske utvikling i 
det 81% hevder at prosjektene har bidratt til å nå bedriftenes kortsiktige og 
langsiktige mål.  

 
Gjennom prosjektene har det blitt skapt nye samarbeidsforhold mellom 
bedriftene. Hele 49% av bedriftene har opprettet nye samarbeidsforhold med 
kompetansemiljøer i og utenfor fylket, 28 har opprettet nye samarbeidsforhold 
til leverandører, 27% med nye kunder og 12% med bedriftens konkurrenter. 
Kravet til bruk av prosjektmetodikk i gjennomføringen av prosjektene har blitt 
oppfattet positiv og hele 92% ønsker å benytte denne metodikken også i 
fremtidige prosjekter.” 

 
Undersøkelsen i regi av BI-Østfold fordrer noen metodiske kommentarer. Det er 
altså foretatt 340 intervjuer av bedriftsledere, prosjektledere og prosjektansvarlige i 
over 175 bedrifter. I disse bedriftene har det vært gjennomført 320 prosjekter. Det 
er klart at BI-Østfold sin undersøkelse utgjør et stort materiale i kraft av de mange 
respondentene. I rapporten blir det anslått at ca. 90 % av alle personer som deltok i 
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prosjekter ble intervjuet. Vi savner imidlertid en redegjørelse for systematikken i 
utvalgsprosessen og i behandlingen av respondenter. Det gjelder hvilke kategorier 
som blir intervjuet, hvor mange som blir intervjuet for hvert enkeltprosjekt og 
tilfeller der de ikke har fått respons. På denne bakgrunn blir det problematisk å 
vurdere hvor representative utsagnene er. Blant utvalget på 24 prosjekter som 
Nordlandsforskning her har analysert, mangler databasen fra BI-Østfold svar fra 10 
prosjekter. Enkelte store prosjekter med mange bedrifter involvert er representert 
med opp til 20 svar.  
 
Selv om dette kan innebære problemer hva gjelder representativitet, kan data være 
utsagnkraftige for disse 340 deltakernes vurderinger. I våre intervjuer har vi i noen 
tilfeller fått vurderingene av prosjektets nytte som ikke samsvarer med de data som 
kommer fram i undersøkelsen i regi av BI-Østfold. Dette kan ha årsaker som ikke 
nødvendigvis kan føres tilbake til metodiske feil. Det kan ha vel så mye med ulike 
undersøkelsestidspunkt, fordi inntrykket av resultatene av et prosjekt forandres seg 
over tid. Dette aktualiserer et generelt spørsmål om når det er rimelig å foreta 
resultatevalueringer i forhold til programperioden.  
 
Et annet problem med denne typen kvantitative undersøkelser er at de blir 
skjematiske og lite kontekstuelle. Som vi ser det er materialet mest utsagnskraftig 
når det brytes ned på prosjektnivå og anvendes for å beskrive deltakernes 
oppfatning om enkeltprosjekt som de kjenner til og har deltatt i. Nordlands-
forskning har fått tilgang på surveyens grunnlagsmateriale. Vi har stykket 
datamengden opp på prosjektnivå for å kunne anvende data i en ”case-orientert” 
resultatevaluering. 
 
Undersøkelsen fordrer også noen generelle kommentarer hva gjelder fokus. 
Evalueringen preges av indikatorer på resultater slik som forankring, mål-
oppnåelse, addisjonalitet, etablering av nye samarbeidsforhold og noen vurderinger 
av ØIO som møteplass samt deres prosjektmetodikk. Dette betrakter vi som klart 
sentrale problemstillinger rundt evalueringer av virkemidlenes effekter.  
 
Det slår oss at man i undersøkelsen ikke fokuserer så mye på resultater i form av 
verdiskaping eller sysselsetting slik det formuleres i Industrioffensivens 
overordnede målsetting. Dette kan for det ene skyldes de måleproblemer man er 
konfrontert med. Det kan også skyldes at man fra ØIO’s side har senket 
ambisjonene noe i forhold til de svært høye målsetningene som lå i til grunn i 
strategidokumentet. Vi sporer en større realisme når ØIO i sin årsberetning for 
1998 oppsummerer at omstillingsarbeidet må sees i et langsiktig perspektiv. Dette 
står i en viss kontrast til de ambisiøse formuleringene i strategidokumentet der 
målet var en positiv vekst før utgangen av 1990-tallet.  
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3.2 DATAKILDER TIL RESULTATEVALUERINGEN 
 
Vi har benyttet oss av data fra evalueringer av ØIO, i den grad de har vært 
hensiktsmessige. Nordlandsforskning fant det imidlertid påkrevet å gå videre i å 
innhente ytterligere data. Vi har altså tydd til metodisk triangulering, dvs. å 
kombinere ulike metoder og data. Et bredt tilfang av data har vært til vår 
disposisjon i denne evalueringen. Ved ØIO finnes gode rapporter, oversikter over 
prosjektporteføljer, statistikker, årsberetning etc. foruten et arkiv med dokumenter 
sortert på prosjektnivå. Vi har fått tilsendt flere kilo med dokumenter og har 
dessuten fått fri tilgang til arkivet. Her er en god prosjektdokumentasjon med 
rapporteringer og tilløp til egenevalueringer som vi har trukket veksler på. 
 
Dokumentstudier representerer en del av vår metode og intervjuer er et viktig 
supplement. Til sammen har vi gjort 50 intervjuer. Det dreier seg om 9 intervjuer 
med personlig oppmøte som er tatt opp på bånd og skrevet ut og 41 telefoniske 
intervjuer med tilhørende notater. De første hadde en varighet  på 1 ½ - 3 timer og 
de siste en varighet på ti – tredve minutter. Vi har hatt samtaler med sekretariatet i 
to runder. Styreleder, et annet styremedlem (bedriftsleder), samt områdeansvarlig 
for Østfold i SND, er også intervjuet. I forbindelse med de 24 prosjektene vi har 
valgt å studere nærmere, har vi til sammen gjort 39 bedriftsintervjuer og 6 
intervjuer i næringsutviklingsorganer/kommuner. Intervjuobjektene er både 
bedriftsledere, prosjektansvarlige, prosjektledere og andre involverte. Her har vi 
gjort bruk at intervjuguider slik at intervjuene har vært semistrukturerte.  
  
Vi har skaffet oss data fra ulike ståsteder, men har særlig lagt vekt på data fra 
bedriftståsted. Det kan oppfattes som metodisk problematisk å intervjue brukere av 
virkemidler – at de ikke er objektive når de skal vurdere det som kan betraktes som 
“milde gaver”. På en annen siden side kan en spørre om hvem som er bedre egnet 
til å vurdere prosjektene enn nettopp lederne i bedriftene som berøres av 
prosjektene. Et annet nærliggende problem er dette med intervjuobjektenes nærhet 
og distanse til de prosjekt som skal vurderes.  
 
Det gjelder både distanse i tid og distanse i form av involvering. Intervjutidspunkt i 
forhold til pros jektperioden spiller inn. Dersom det er nærhet i tid kan de involverte 
vise stor entusiasme og ha stor kunnskap om prosjektet, men det kan være 
vanskelig å påvise resultater. Avstand i tid kan gi større objektivitet og større 
muligheter for å vurdere resultater, men samtidig kan faktaopplysninger forsvinne 
med glemselen. Aktører som er sterkt involvert i prosjektet vil likedan bedømme 
det annerledes enn personer i posisjoner med større distanse til de prosesser som 
har foregått. 
 



© - NORDLANDSFORSKNING NF – rapport nr. 19/2000 
OMSTILLING I NÆRINGSLIV OG REGIONER 

 39 

Til tross for disse innvendingene har vi valgt å intervjue brukerne av virkemidlene. 
Vi mener intervjuer gir oss dypere innsikt i hvordan prosjektet har fungert i forhold 
til bedriftens utvikling og strategier. Her kommer det kontrafaktiske direkte inn når 
vi spør om  hva som ville ha skjedd uten støtte fra ØIO, altså det å vurdere 
prosjektresultatene i lys av en alternativ utviklingsbane. Vi vil med andre ord ikke 
nøye oss med enkle svar fra brukerne om ØIO-aktivitetens sin fortreffelighet eller 
fiasko. Derimot vil vi skaffe oss grundig substanskunnskap om prosjekter gjennom 
dokumentstudier og intervjuer, slik at vi kan gjøre oss selvstendige vurderinger om 
støttens bidrag til bedriftens utvikling. Nøkkeltall for økonomisk utvikling blir en 
av flere variabler i så måte.  
 
En resultatevaluering av virkemidler aktualiserer noen spørsmål vedrørende 
metode: På hvilken sikt er det rimelig å måle resultater? Hvordan håndterer man 
resultater fra prosjekter av svært ulik art og ulik størrelse? Hvordan er det mulig å 
måle resultater fra prosjekter organisert som nettverk og prosjekter som tar sikte på 
kompetanseutvikling? Vi har funnet det påkrevet å nyansere dette med resultater. 
Vi har etablert kategorier for å håndtere både det realiserte og det potensielle, det 
entydige og det vage, det kvantitativt målbare og det som ikke kan uttrykkes i tall. I 
den grad det er mulig å estimere resultater i kvantitative termer, så har vi gjort det 
på case-nivå knyttet til prosjekter. Men i mange sammenhenger må vi begrense oss 
til det verbalt beskrivende. At noen resultater er kvantifisert og andre ikke, gjør det 
umulig å gi et enhetlig kvantitativt uttrykk for hele prosjektporteføljen under ett.  
 
 
3.3 EN CASE-ORIENTERT RESULTATEVALUERING 
 
Problemet for denne evalueringen er at vi står overfor prosjekter av ulik art og som 
inngår i svært forskjellige kontekst. Vi har derfor funnet det nødvendig å evaluere 
et utvalg prosjekter som hvert blir betraktet som et case. Formålet med en case-
orientert evaluering er å få fram konteksten. Vi vil altså foreta våre undersøkelser 
med et ståsted i de bedrifter og organisasjoner som prosjektene retter seg mot.  
 
Dette er imidlertid en tidkrevende evalueringsform. Innenfor våre rammer har det 
derfor vært nødvendig å gjøre et utvalg av prosjekter som vi følger opp. Vårt 
utgangspunkt har vært å ha en stor variasjonsbredde i utvalget av prosjekter. Det vil 
si prosjekter som sprer seg over ulike satsningsområder, noen store prosjekter og 
noen små. Utover disse kriteriene er det et innslag av tilfeldighet. Utvalget 
inneholder både prosjekter som ØIO’s daglige ledelse vurderte som suksesser og 
prosjekter som de har vurdert som fiasko. Casene er mer utførlig beskrevet i et 
vedlegg. Noen av casene er utførlig beskrevet, mens andre prosjekter er beskrevet i 
korte ordelag. Dette avhenger både av prosjektene størrelse og de data vi har hatt til 
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rådighet. Oversikten på nedenfor viser hvordan utvalget av prosjekter fordeler seg 
beløpsmessig, på satsningsområder og hvor stor andel de utgjør av de samlede 
bevilgninger. De 24 prosjektene står for 26 prosent av de samlede prosjektmidlene. 
 
 
Tabell 5.  Utvalgets andel (%) av den totale prosjektportefølge og fordeling på 

satsningområder i kroner 
 Komp.

utvikl. 
Prod. 
utvikl. 

Ny-
skapn. 

Lev. 
utvikl. 

Infras-
truktur 

Kont. 
forbed. 

Annet Samlet 

Utvalg 3.475 3.802 1.042 1.113 0 500 0 8.661 
Populasjon 8.002 9.920 2.923 2.053 3.542 6.230 911 33.581 
Andel 43 % 38 % 36 % 54 % 0 % 8 % 0 % 26 % 

 
 
3.4 GJENNOMGANG AV ENKELTPROSJEKTER 
 
233  Kundeorientert produktutvikling 
Prosjektet ble utviklet både som et forprosjekt og som et hovedprosjekt under 
satsningsområdet produktutvikling. Det er utbetalt kr. 1.485.640,-. Arbeidet ble 
ledet av et forskningsinstitutt. Med basis i den metode som ble utviklet i 
forprosjektet skulle man fremme produktutvikling og produktfornyelse i 
Østfoldindustrien og dermed oppnå en økt verdiskaping, konkurranseevne og 
kompetanseutvikling i de bedriftene som gjennomgikk programmet. Satsningen på 
produktutvikling skulle på litt lengre sikt gi 10 % forbedring av driftsresultatet. 
Prosjektleder beskriver det å rekruttere bedrifter til prosjektet som svært vanskelig. 
Man fikk deltakelse fra fem bedrifter der det ble utviklet bedriftsinterne prosjekter. 
Ut over de bedriftsinterne prosjekter ble det også gjennomført to Workshop i regi 
av prosjektet.  
 
BI-undersøkelsen gir ikke noe entydig bilde av deltakernes vurderinger. Daglig 
leder ved ØIO karakteriserer prosjektet som mislykket i den forstand at forskerne 
ikke klarte å sette seg inn i bedriftenes sted og heller ikke klarte å formidle til disse 
bedrifter. Sammenholder en den opprinnelige ide med prosjektet og de formulerte 
målsetninger med de konkret iverksatte prosjekter, så synes de bedriftsinterne 
prosjekter hverken å avspeile eller forankre grunnideen og heller ikke blir det gjort 
bruk av den metode som ble utviklet i forprosjektet. Videre ble det ikke 
gjennomført noe før/etter analyse, som det opprinnelige prosjektforslag forespeilte. 
Ifølge de bedriftsintervju som Nordlandsforskning har gjennomført, synes det også 
vanskelig å finne spor etter prosjektet idag. Dette skyldes dog ikke alene 
prosjektinterne forhold, men også i visse av tilfellene bedriftsinterne forhold som 
reorganisering og konsernstrukturer. For organisasjonen Østfold Industri Offensiv, 
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medførte erfaringene med bl.a. dette prosjektet, en læringsprosess, som førte til en 
dreining i selve profilen for hele industrisatsningen.  
 
 
235  Strategiutvikling, FOKUS 
FOKUS prosjektet befinner seg innenfor satsningsområde kompetanseutvikling. 
Det var et strategiutviklingsprogram for mellomstore bedrifter i Østfold etter en 
videreutviklet modell fra erfaringer fra Framprogrammet. Det ble utbetalt i alt kr. 
742.755.-. FOKUS står for Forankret – Operativ – Kvalitet – Utvikling – Strategi 
og ble ledet av en frittstående konsulent. Det bedriftsrettede mål med FOKUS-
prosessen var å gjøre industribedrifter i Østfold bedre skikket til å ta strategiske 
beslutninger og foreta veivalg, for derigjennom å få økt konkurransekraft og større 
verdiskapning. Konkret ble bedriftsmålet satt til minimum 10% bedret driftsresultat 
hos de deltakende bedrifter. ØIO generelt oppfatter satsningen som vellykket og 
uttrykker stor tillit til de konsulenter som gjennomførte det. Dette gjelder i 
særdeleshet prosjektleder.  
 
Det kan være vanskelig gi noen entydig konklusjon av FOKUS-prosjektet i sin 
helhet på bakgrunn av denne BI-undersøkelsen. Når det gjelder rapporteringen fra 
prosjektleder kommer det også en rekke utsagn om de resultater som er oppnådd. 
Resultatmålene er beregnet for den enkelte bedrift som 10% forbedret 
driftsresultat. Det er ikke til å unngå at det over en periode på til sammen tre år, vil 
kunne skje betydelige endringer i rammevilkår, eierstruktur og bedriftsledelse hos 
noen av deltakerbedriftene. Deltagerbedriftene har presentert en gjennomarbeidet 
strategiplan som en del av programprosessen, og dette er lagt til grunn i det videre 
prosessarbeidet med bedriftsutviklingen for å gi økt lønnsomhet. Et siste utsagn 
som sluttrapporten konkluderer med er at ”det konstateres at tilbakemeldingene fra 
deltakerbedriftene har vært udelt positive, og at strategiprosessen har vært til nytte 
for bedriftene i markedstilpassingen og næringsposisjoneringen.” Fra deltaker-
bedriftenes får vi imidlertid mer blandete og til dels sprikende vurderinger av 
prosjektet. Vi kan oppsummere de deltakende bedrifters nytte av strategiplaner som 
ble foreslått gjennom FOKUS-prosessen: 7 bedrifter av 12 har implementert større 
eller mindre dele av disse. De siste 5 bedrifter har av ulike grunne ikke konkretisert 
de planer som ble utviklet gjennom FOKUS.  
 
 
237.01  Organisering av det regionale næringsapparat 
 Vi viser til eget avsnitt under punkt 1.4 
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249  Total transportkvalitet (Forprosjekt) 
Prosjektet "Total transportkvalitet" ble igangsatt som et forprosjekt innen 
satsingsområdet leverandørutvikling. Det ble utbetalt kr. 444.731,-. Prosjektet ble 
gjennomført med ekstern konsulent som prosjektleder. Forprosjektets hovedmål-
setting var å bidra til å bedre den totale transportkvaliteten gjennom felles satsning 
på ulike nivåer i emballeringskjeden.  
 
Det var imidlertid kun en av tre prosjektgrupper som kom i mål med noe som 
kunne videreføres i et hovedprosjekt. En ny prosjektgruppe ble dermed etablert, 
men den ble sammensatt litt på tvers av de tre gruppene, samtidig som nye 
bedrifter også ble invitert til å delta. Legger vi BI-undersøkelsen til grunn, synes 
det ikke som om de deltakende bedrifter har vært særlig fornøyd med forprosjektet. 
Dog sikret man gjennom forprosjektet et aktivt bedriftsengasjement til hoved-
prosjektet nedenfor.  
 
 
239 Emballeringskjeden  
I et noe utvidet hovedprosjekt ble kr. 649.224,- utbetalt. Målet var å:  

- å ”utvikle struktur, organisering og drift av ”emballeringskjeden””, som en 
integrert tverrfaglig kompetanse. 

- ved offensiv bruk av emballeringsteknologi søke å redusere ressursbehovet 
for "emballeringskjeden" ved transport av produkter i dagligvarebransjen. 

- bidra til å utvikle arbeidsmetode for å optimalisere et produkts emballasje og 
lastbæresystem som gir en vinnsituasjon for alle ledd i ”emballerings-
kjeden”. 

- man skulle  få minimum 20 produkter fra dagligvarehandelen og optimalisere 
disse for ”emballeringskjeden”. 

 
Fokus gjennom prosjektet rettet seg med andre ord mot dagligvarehandelen og 
transporten frem til denne. I denne forbindelse var oppmerksomheten i særlig grad 
ledet mot palleproblematikken, og hvordan en pall fungerer gjennom hele 
prosessen. Det har vært seks deltakende bedrifter har vært. Man har således hatt 
representanter for de ledende dagligvarekjeder, samtidig som emballasjeindustrien 
har deltatt og produsenter som også kalles "fyllere".  
 
BI-undersøkelsen for hovedprosjektet viser et enstemmig positivt resultat. Også 
sluttrapporten bekrefter prosjektets positive resultater. Prosjektet viser således at 
besparelsene er store og at store gevinster, både miljømessige og økonomiske, kan 
hentes ved å kommunisere gjennom hele verdikjeden og jobbe planlagt og 
strukturert mot felles mål. Et konkret prosjekt resulterte i at potetmosposer ble 
mindre i høyden, og dette gjorde at de ble mere rasjonelle å transportere. Dette har 
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redusert kostnaden og i særlig grad kostnaden knyttet til transporten. Den 
kompetansen og erfaringene som prosjektdeltagerne sitter inne med fra prosjektet, 
har ført til initiering av bedriftsinterne kurs, fire nye ”emballeringskjede-
prosjekter” og nye måter aktører innen verdikjeden må forhold seg til hverandre.  
 
Resultater av prosjektet:  

- Et vesentlig resultat er at industribedriftene i prosjektet gir uttrykk for å ha 
oppnådd en mer kundeorientert produksjonsprosess og fått mer kunnskap om 
kundenes behov. Man sitter tilbake med en viten om hele emballerings-
kjeden. 

- I emballasjeindustrien skal man starte med opplæring/ kurs rettet mot 
dagligvarekjedene for derved å få den direkte kontakt til kundene. 

- For å bedre muligheten for å formidle erfaringene, er det blitt utarbeidet en 
lærebok i forlengelse av ØIO-prosjektet.  

- Prosjektet ”Emballeringskjeden” er fullt opp fra bransjens side. Videre har 
styringskomiteen for reduksjon av emballasjearbeidet arbeidet videre med 
dokumentasjon  rettet mot myndighetene. 

- Videre har prosjektet resultert i at dagligvarekjedene har formulert og 
distribuert kravspesifikasjoner om emballasjeutforming samtidig som det 
arbeides med et prosjekt om stabelkoder slik at det enkelt kan identifiseres 
hvilket trykk en gitt emballasje tåler. 

 
 
240.01 Foredling av laks i storskala i Østfold  
Dette var en forundersøkelse kategorisert under satsningsområde produktutvikling. 
Arbeidet ble utført av ekstern konsulent. Det er utbetalt kr. 94.000,-.  
Forundersøkelsen skulle vurdere muligheten for industriell foredling av laks i 
storskala i Østfold. Forundersøkelsen hovedkonklusjon var at foredling av laks 
representerer en nasjonal utfordring. Ut fra fylkets sentrale konkurransemessige 
faktorer vurderes Østfold som et aktuelt lokaliseringsvalg. 
 
 
255.05 Industriell foredling av laks  
Dette var et forprosjekt i forlengelsen av forundersøkelsen over. Det ble utbetalt kr 
375.000,-. Målsetting var å gå videre med industriell foredling av laks i storskala i 
Østfold i regi av et selskap under stiftelse.  
 
Den daglige ledelsen ved ØIO mener av prosjektet hadde stort potensiale, men at 
aktørene som sto bak ikke var de riktige. Fra vårt ståsted kan vi se at Østfold kunne 
hatt noen viktige logistiske fortrinn og kompetanse for en slik satsning. Selv om det 
gjennom prosjektet er tatt kontakt med flere sentrale miljøer, synes vi prosjektet 
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virker svakt forankret i aktører i fiskerinæringen, og i den kompetanse som 
næringens aktører besitter. I en forundersøkelse bør det være lov å ha store vyer. 
Men spørsmålet om prosjektets næringsmessige forankring burde bringes på banen 
i forprosjektet. 
 
 
240.23 Ernex as  Utvikling av Maxicut – neste generasjon av 

Gjerdesagen 
Dette var et hovedprosjekt under satsningsområde produktutvikling. Kr. 350.000,- 
ble utbetalt. Prosjektledelsen satt i bedriften. Bedriften ønsket å introdusere neste 
generasjon maskiner og hadde allerede arbeidet med nye prototyper.  
 
I BI’s undersøkelse svarer prosjektansvarlig at prosjektmålet er innfridd og at 
prosjektet har bidratt til å nå bedriftens langsiktige og kortsiktige mål. 
Nordlandsforskning har intervjuet prosjektlederen som også er ansvarlig for 
konstruksjon og produktutvikling i bedriften. Prosjektet inngikk som en sentral del 
av bedriftens utvikling. Bedriften sitter igjen med et nytt produkt. Bedriften har tatt 
norsk patent på ny ide vedrørende bladbeskyttelse. Innovasjonen er ganske radikal. 
Den daglige ledelsen ved ØIO karakteriserer prosjektet som en suksess.  
 
 
240.25  Råde Bakeri og Konditori as, industrialisering av 

bakeprosess 
Dette var et forprosjekt under kategorien produktutvikling. Prosjektansvarlig er 
daglig leder og styreformann i bedriften. Prosjektleder er en ekstern konsulent. Kr. 
200.000,- ble utbetalt.  
 
Forprosjektet er inndelt i to faser: 

1. Utvikling og utarbeidelse av alternative resepter sammen med Matforsk.   
Prøvebaking ved forskningsbakeriet på Ås, resultatvurdering og endelig  

 valg av resept. 
2. Utarbeidelse av planer for etablering av kommersiell produksjons- og    
 logistikkprosess. 

Alliansevurdering, lisensavtaler, prosessøkonomi etc. 
 

Nordlandsforskning har intervjuet ledelsen ved bedriften. Den sier at resultatene 
fremdeles ligger fram i tid, men potensialet vurderes som stort. Prosjektet følges 
opp av SND. 
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243 Produktuviklingsprosjekt, Petersongruppen 
Kr 1.361.049,- ble utbetalt. Det har vært snakk om en pakke av prosjekter relatert 
til produktutvikling, der noen gjaldt generelt for konsernet, mens andre har vært 
knyttet til enkeltbedrift. I utgangspunktet ble det  gitt støtte til seks produkt-
utviklingsprosjekter som senere ble konkretisert i ni delprosjekter. Underveis er et 
par av delprosjektene omdefinert under forutsetning at de holdt seg innenfor 
kostnadsrammen. Tre delprosjekter var felles for hele konsernet, mens seks 
prosjekter var forankret kun i enkeltbedrifter.  
 
En god del av tilbakemeldinga fra BI-undersøkelsen er mer positiv enn den mer 
blandete tilbakemelding Nordlandsforskning får gjennom intervjuer av fire sentrale 
aktører i Peterson og to deltakere fra deltakende forskningsinstitutt et år senere. En 
negativ utvikling i konsernets økonomi har også hatt konsekvenser for utviklingen 
av produktutviklingsprosjektene som er støttet av ØIO. Dersom alt hadde vært slik 
det var, hadde prosjektene passet inn i bedriftens strategier: Utvikling av sentrale  
produkter var forankret i strategiplanen. Flere av PU-prosjektene ble initiert fra de 
enkelte forretningsområder. Allikevel satt eierskapet til disse litt løst. En del av 
aktiviteten som lå inn i prosjektene hadde konsernet startet med tidligere. Støtten 
fra ØIO førte klart til mer aktivitet på dette område. Arbeidet med produktutvikling 
kunne derfor forseres. Enkelte prosjekter ville ikke blitt satt i gang uten den støtten. 
Vi vurderer resultatene under ett som noe blandet. Peterson har ikke nådd fram 
med konkret produktutvikling i form av nye produkter. Noen prosjekter ble 
terminert og omdefinert av ulike årsaker. Et par prosjekter ble satt i gang uten nok 
aksept fra markedet. Så langt er det ikke realisert økonomiske resultater i form av 
økt omsetning. Kunnskapen om produktene er imidlertid blitt større. 
Produktutvikling vurderes som en lang prosess. Prosjektet har imidlertid nedfelt 
seg organisatorisk, i nye rutiner og økt kompetanse. Det er etablert en 
koordinerende gruppe høyt oppe i organisasjonen og implementert en PU-håndbok. 
Det er lagt grunnlag for grunnforskning og etablert relasjoner til flere sentrale 
forskningsmiljøer som kan representere potensiale for økonomiske resultater på 
lengre sikt. 
 

245  Samspill industri – idrett 
Dette var et forprosjekt innenfor satsningsområde nyskapning og nyetablering. Kr. 
147.560,- ble utbetalt. Prosjektet ble stoppet underveis. Hovedmålet var å gjøre 
Østfold attraktivt som bo- og etableringsfylke. Denne profileringen av Østfold 
skulle skje gjennom samhandling mellom næringslivet, idretten og det offentlige. 
Åtte firma i Østfold og tre organisasjoner ble invitert til å delta i et bedriftslaug 
som skulle gi dem visse fordeler. Responsen synes å ha vært blandet. Prosjektet er 
stoppet med den begrunnelse at man ikke fikk tilslutning fra fylkeskommunen.   
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Prosjektet skiller seg fra de andre prosjektene i kraft av å representere en utvidet 
forståelse av næringsutvikling. Det bygger på en ide om at næringsutvikling er 
avhengig av at området er attraktivt med høy livskvalitet for befolkningen. Vi ser 
altså at ØIO sender ballen videre til fylkeskommunen og at prosjektet avsluttes. 
 
 
250 SKUDD’96, knoppskyting i eksisterende industri 
Dette var et forprosjekt innenfor satsningsområdet nyskaping og nyetablering. 
Prosjektleder kom fra et eksternt institutt. Kr. 285.626,- er utbetalt. 
Hovedmålsettingen var å identifisere 15 prospekter som kan utvikle seg til fire nye 
lønnsomme forretningsområder, med utgangspunkt i gode eksisterende bedrifter.  
 
Prosjektet manglet forankring i bedriftene og ble fullstendig mislykket. Det synes å 
ha oppstått kommunikasjonssvikt mellom oppdragsgiver og prosjektleder. ØIO 
savnet progresjon i prosjektet og ØIO stoppet det underveis. Da var vel halvparten 
av midlene er brukt. Det er vanskelig å ta stilling til om prosjektet kunne vært 
stoppet på et tidligere tidspunkt.  
 
 
251 Nasjonalt kompetansesenter for emballasje 
Prosjektet var et forprosjekt under satsningsområde kompetanseutvikling. Daglig 
leder ved ØIO satt selv med prosjektledelsen. Det ble utbetalt 214.951. Dette var et 
forprosjekt til hovedprosjektet ”Industriell emballering” (260) nedenfor. 
Prosjektmålet var å kartlegge behovet for et kompetansesenter for emballasje i 
Norge. I rapporten fikk man en forståelse for hvor stor bransjen var i regionen. 
Man fant ut at det var et udekket behov både hos produsenter og brukere.  
 
 
260 Industriell emballering – høyskole-prosjekt 
Tidligere rektor ved Høyskolen i Østfold var prosjektleder. Kr. 1.350.000,- ble 
utbetalt.  
 
Målet var: 

• Utarbeide og få godkjent endelig studieplan for 20 vekttalls deltidsstudium i   
emballering. 

• Finne frem til litteratur og definere pensum i ”Industriell emballering I”, 
(tilsvarende for ”industriell emballering II” må foregå i studieåret 1997/98). 

• Utarbeide markedsføringsmateriell for studiet 
• Legge opp et detaljert opplegg for gjennomføring av studiet fra høsten  

1997. 
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Studieopplegget er gjennomført etter det planlagte programmet med noen få 
endringer i forhold til studentenes faglige bakgrunn og ønsker. Nordlandsforskning 
har intervjuet fire personer i forbindelse med prosjektet: En person har bistått med 
det faglige opplegget for studiet og en person har i dag ansvaret for å organisere 
studiet. Dessuten har vi intervjuet to studenter. Ved høgskolen mener man at det er 
svært vanskelig å markedsføre studiet. De mener å ha gjort en stor og god innsats 
med markedsføring, men at de ikke har lykkes å få stor respons. De involverte ved 
Høgskolen mener at studiet ikke hadde kommet i gang uten støtte fra ØIO. 
Studentene synes at studietilbudet er veldig bra. Undervisningsopplegget får gode 
karakterer. De tror at utdanningen verdsettes i industrien. Vi kan slutte at alle 
involverte vurderer prosjektet som en suksess. ØIO’s medvirkning synes å ha vært 
avgjørende for realiseringen av et nytt og relevant utdanningstilbud godt tilpasset 
næringslivet i fylket. Det som blir krevende for framtida er å sikre studiet 
finansiering og rekruttering. 
 
 
253.01 Forundersøkelse, leverandørutvikling, NIMA 
Prosjektledelsen var ekstern konsulent. Det ble utbetalt kr. 18.182,-. Målet var å 
kartlegge mulighetene for leverandørsamarbeid i Østfold. Det ble utarbeidet en 
rapport med anbefaling om videre arbeid. Det ble ikke noen videreføring av disse 
ideene. Selv om den daglige ledelsen ved ØIO gjerne ville føre dette videre i et 
prosjekt hadde styret for ØIO en annen oppfatning.  
 
 
254 Bruk av 3D – Teknologi 
Dette var et hovedprosjekt som er kategorisert innenfor satsningsområde 
kompetanseheving. Adm. dir. ved Dynoplast Moss hadde prosjektledelsen. Kr. 
570.000,- ble utbetalt.  
 
Prosjektmålene er flere: 

- Utvikle kompetanse på bruk av 3D-teknologi i produktdokumentasjon i 
strategisk forankret prod.utv.  Innføre/utvikle IT-teknologi som muliggjør 
kommunikasjon av filer toveis over telelinjer. 

- Anskaffe CNC-styrt 3D-målemaskin for verifisering av produktresultat mot 
gjeldende prosjektgrunnlag. 

- Rapportere utfallsprøver (kvalitet) i form av filer tilbake til oppdragsgiver, - 
direkte fra 3D-program i CNC-styrt målemaskin. 

- Gjennomføre prosjekt med offensive Østfoldbedrifter og passende 
skolemiljø i Østfold. 
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- Etablere et nettverk med bedrifter som pr. dato har ressurser og 
grunnkompetanse til å gjennomføre et slikt prosjekt innen en horisont på 8-
10 mnd. 

- Utvikle kompetanse hos sunne underleverandører i Østfold, - og åpne for 
tilgjengelighet for bedrifter med tilsvarende strategi og markedspotensiale. 

 
I BI’s undersøkelse mener de fleste at prosjektmålet er innfridd og at prosjektet har 
bidratt til å nå bedriftens langsiktige og kortsiktige mål. Man er mer delt i synet på 
om det ville ha blitt gjennomført uten ØIO’s medvirkning. Nordlandsforskning har 
intervjuet daglig leder ved Dynoplast, som også har vært prosjektleder. Bedriften 
hevet kompetansen betydelig. Prosjektet var vært forankret i bedriftens ledelse. 
Dynoplast har også trukket inn sine leverandører i dette. Prosjektet vurderes helt 
klart som strategisk viktig både for bedriften, leverandører og for nærliggende 
bransjer. Målene ble nådd. Slik det framstår må dette prosjektet vurderes som en 
stor suksess og på mange måter forbilledlig. Prosjektet var forankret i en bedrift, 
samtidig som det var nettverksbasert med bransjebedrifter, leverandører og skole 
involvert. Dette med synergi er jo vanskelig, men i dette prosjektet synes det som 
man har lykkes. Man fikk betydelige resultater med relativt beskjedne midler. 
 
 
55.09  Norsk Gjenvinning m.fl. bioenergi 
Dette er et forprosjekt innenfor satsningsområde nyskaping/nyetablering. Daglig 
leder ved Østfold og Follo Miljøfor as har vært prosjektleder. Kr. 100.000,- ble 
utbetalt. Prosjektet var en støtte til prosjektkoordinator i et prosjekt for å utvikle en 
bioreaktor for nedbryting av matavfall til gass og gjødsel. Målsettingen med 
prosjektet var å finne ut om anlegget var aktuelt for bedriften. 
 
BI’s undersøkelse har blandete vurderinger av prosjektet. Nordlandsforskning har 
intervjuet daglig leder ved Østfold og Follo Miljøfor AS som også har vært 
prosjektleder. Prosjektet er forankret i den daglige ledelsen. Selv om bygging av 
anlegget er lagt på is, jobber bedriften fortsatt med disse tankene. Prosjektet passet 
godt inn i bedriftens utvikling og kan bli aktuelt i framtida. Selv om prosjektet på 
langt nær har gitt noen konkrete resultater, i hvert fall ikke så langt, så kan det 
forsvares å satse dette begrensede beløpet på et slikt forprosjekt. 
 
 
256.02 Dynatech as, støtte til å utarbeide strategisk markedsplan 
Dette var et forprosjekt kategorisert innenfor satsningsområde nyskapning og 
nyetablering. Daglig leder ved Dynatech as har vært prosjektleder. Kr. 100.000,- 
ble utbetalt.  
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Prosjektmålet var: 
1. Utvikle en markedsplan for markedet ”Bakerier i Norge”. 
2. Utvikle en markedsplan for markedet ”Næringsmiddelindustrien i Norge” 
3. Planlegge og gjennomføre intern videreutdannelse i markedsføring, salg og 

salgsledelse. 
 
Nordlandsforskning har intervjuet dagligleder. Prosjektet passet godt inn i 
bedriftens utvikling. Selv om ØIO bidro med en liten del av de samlede kostnadene 
mener bedriftsledelsen at det var en viktig  å komme i gang. Det førte til at 
prosjektet ble forsert - ellers ville de ha kommet i gang to år seinere. Det ble leid 
inn folk utenfra med en gang. ØIO’s bidrag har betydd at selskapet har 
framskyndet kjøp av en bedrift i Sverige. Det har hatt betydning for omsetningen 
som på dette område er økt fra 0 – 8 mill på to år. Det har hatt avgjørende 
betydning for bedriftens lønnsomhet. Bedriften har befestet sin posisjon. Gjennom 
underleveranser bidrar den med sysselsetting i andre lokale bedrifter. Det er i ferd 
med å gro opp et miljø rundt dette i Østfold som er bygd opp gjennom de siste ti 
åra. Prosjektet har bidratt kompetansemessig, ikke minst i selve gjennomføringen 
av prosjektet. 
 
 
256.11 Glomma Papp as, ”Eksport av Brettex – forstudie” 
Forstudien er kategorisert under satsningsområdet nyskaping og nyetablering. 
Prosjektleder ved Glomma Papp as. Kr. 35.000,- er utbetalt. Det gikk ut på å 
gjennomføre en analyse av definerte markeder. 
 
BI’s undersøkelse gir ingen entydig vurdering av prosjektet. Nordlandsforskning 
har intervjuet prosjektleder som er daglig leder ved Glomma Papp as. Prosjektet  
var forankret i bedriftens ledelse. Det passet godt i bedriftens utvikling. Støtten var 
viktig rent tidsmessig. Prosjektet ville blitt gjennomført uten ØIO medvirkning, 
men da over lengre tid og ikke så konsentrert. Bedriften sitter igjen med et 
grunnlag for å gå videre med, for å gjøre endringer i produktet. Det er alt for tidlig 
til å si noe om resultater av økonomisk art. Det jobbes stadig med 
problemstillingene. Med begrensede offentlige midler har bedriften skaffet seg 
kritisk informasjon til å gå videre med i sin eksportsatsning. 
 
 
258 Kompetansekartlegging i bedrift 
Prosjekt hører naturlig inn under satsningsområde kompetanseutvikling. Kr. 
1.555.698,- ble utbetalt. Prosjektleder er ansatt ved Høgskolen i Østfold. Hoved-
målet var å gjennomføre kompetanseøkning og opplæringstiltak i regionens 
bedrifter. 29 bedrifter var påmeldt og kompetansegap er kartlagt i 23 bedrifter. Det 
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er arrangert oppsummeringsseminar for bedrifter og konsulenter med ca. 30 
deltakere, derav representanter fra 11 bedrifter.  
 
I BI’s undersøkelse er prosjektet representert med 20 svar som representerer 12 
bedrifter. 12 respondenter kjenner til prosjektmålet og av dem er det 7 som mener 
at prosjektets mål er innfridd. Respondentene deler seg i to i spørsmålet om 
hvorvidt prosjektet ville blitt gjennomført uten ØIO’s medvirkning. 6 mener at 
prosjektet har bidratt til å nå bedriftens langsiktige og kortsiktige mål. Nordlands-
forskning har intervjuet prosjektlederen. Prosjektleder vurderer resultatene som 
blandet. I etterkant har han dratt i gang et kompetansenettverk i Østfold om 
personalpolitikk og opplæring. Den daglige ledelsen ved ØIO vurderer dette som et 
godt prosjekt. Det har engasjert høyskolen og det er blitt etablert et fora for 
kompetansekartlegging. Dessuten er det utdannet to konsulenter i Østfold. Videre 
utløser det nye midler i forskningsrådet. Det er vanskelig å vurdere mer konkrete 
resultater fra et slikt prosjekt som er rettet mot kompetanse i en noe tilfeldig 
samling av bedrifter. Vi ser at det er blandede erfaringer både hos prosjektleder og 
de involverte bedriftene. I større og mindre grad nok bedriftene sitter igjen med 
informasjon som gjør det mulig å gå videre med kompetanseutviklingen av sitt 
personell, et område som betegnes som stadig viktigere for å kunne være 
konkurransedyktig.  
 
 
262.07 Rapp Hydema Syd as ”Hovedprosjekt Kraft / notblokk for 

kystfiskebåter under 70 fot” 
Dette er et forprosjekt innenfor satsningsområde produktutvikling. Daglig leder ved 
Rapp Hydema Syd har vært prosjektleder. Kr. 312.500,- ble utbetalt. Gjennom 
prosjektet skulle det utvikles en prototype av en ny kraft/notblokk for kystfiske-
båter under 70 fot. Produktet skulle være et spissprodukt av sitt slag innen sitt 
bruksområde.  
 
Nordlandsforskning har intervjuet daglig leder som også var prosjektleder. 
Prosjektet passet inn i bedriftens strategiske utvikling. Det ville ikke blitt 
gjennomført uten ØIO’s bidrag, i alle fall ikke med den fart. Nå sitter bedriften 
igjen med produkter og produktideer å jobbe videre med. Systematikk i prosjekt-
ledelse og administrasjon og strategiarbeid som konsulenten bidro med, særlig på 
produktsida. Bedriften er bedre egnet til å møte framtida. Spissproduktet har en 
årlig omsetning på 2,5 mill årlig. Prosjektet er klart en del av en total strategi og det 
er vanskelig å si hvorvidt mye den har bidratt til sysselsettingsveksten. Det er 
snakk om en radikal innovasjon – et spissprodukt som bedriften har tatt ut patent 
på. Støtten fra ØIO synes å ha hatt en avgjørende betydning for gjennomføringen 
av et prosjekt som synes å gi konkrete økonomiske resultater. 
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263.08 Høvik Lys as (forstudie) ”Høvik Lys 2000” 
Dette var en forstudie innenfor satsningsområde kontinuerlige forbedringer. Kr. 
100.000,- ble utbetalt. Målet var å diskutere produktsanering og strategiske 
konsekvenser. Man skulle anbefale satsningsområder og kompetanseprofil. Det 
skulle ende opp i en utarbeidet rapport med anbefalinger og handlingsplan. Målene 
rapporteres å være nådd.  
 
 
263.22 Høvik Lys hovedprosjekt ”Høvik Lys 2000”.  
Dette er hovedprosjektet som følger i forlengelsen av forprosjektet over. Det 
sorterer under satsningsområdet kontinuerlige forbedringer. Bedriftens styre-
formann er prosjektleder. Kr. 200.000,- er utbetalt. Prosjektmålet var å gjennom-
føre 11 omfattende delprosjekter hvorav fem omhandles av ØIO-kontrakten. 
Resultatmålene var å gjennomføre en omstilling i bedriften som skulle skape en 
levedyktig og varig industrivirksomhet i Halden. Prosjektet rapporteres å være 
gjennomført stort sett som planlagt og beskrevet i prosjektplanen. 
 
Nordlandsforskning har intervjuet han som i løpet av prosjektet ble daglig leder for 
Høvik Lys as. Forprosjektet ble bestilt av de nye eierne. Det var involvert 20 
nøkkelpersoner som jobbet i ulike sammenhenger. ØIO bidro med finansiering av 
konsulenttjenesten. Støtten hadde stor betydning for prosjektet, ikke bare finansielt, 
men også for å få aksept i bedriften. Prosjektet ville blitt gjennomført uten ØIO 
medvirkning. Høvik Lys fikk også støtte til gjennomføringen. Det betydde 
nedbemanning og produktsanering. Bedriften er omstilt for å møte framtida. 
Regnskapet er snudd fra seks mill i underskudd i 1997 til 8 mill. kr. i overskudd i 
1998. Det er blitt en tydeligere fokus på lønnsomhet og kunden i alle ledd. Dette er 
et eksempel på at ØIO har støttet opp om en bedrift gjennom en kritisk fase. Man 
skal ikke se bort fra at ØIO dermed har vært med på å gjøre bedriften mer lønnsom 
og derigjennom trygget arbeidsplasser. Mer direkte så har prosjektet tilført 
bedriften økt kompetanse gjennom ny daglig leder. 
 
 
263.13 Brynild Fabrikker, Innovasjonsprosess – restrukturering av 

bedriften i perioden 1998-2000. 
Dette er et hovedprosjekt innenfor satsningsområdet kontinuerlige forbedringer i 
bedrift. Adm. dir. ved bedriften var prosjektleder. Kr. 200.000,- er utbetalt. Målet 
var å styrke Brynilds markedsposisjon og utvikle bedriften i Fredrikstad videre. 
Gjennom innovasjonsprosessen skulle det: 

1. Videreutvikles og forlenges livsfasen til noen av de eksisterende merke-
varene. 
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2. Utvikles nye produkter/konsepter som skulle gi høyt volum og ha en over 
gjennomsnittlig produktlønnsomhet. 

3. I tillegg til produktutvikling er det også ønskelig å ha en innovasjons-
prosess som vurderer organisasjon og arbeidsmåter i virksomheten; 
herunder selskapsstruktur, organisasjon og arbeidsprosesser. 

 
Nordlandsforskning har intervjuet kvalitets- og utviklingssjefen ved bedriften. 
Prosjektet har gjort at bedriften har kortere tidshorisont på produktutvikling. ØIO 
gjorde det mulig å trekke inn ekstern konsulent. Prosjektet gav bedriften en 
metodikk for produktutvikling. Det er ikke snakk om radikal innovasjon, men om 
en ny måte å tenke produktutvikling på. Men det er også snakk om konkrete 
resultater. Det første produktet kom til jul 1998 og det andre i februar 1999. Det vil 
komme ytterligere 2 – 3 våren i år 2000. Nyutviklede produkter anslås til å utgjøre 
10 % av omsetningen i løpet av år 2000. Fra julen 1998 til sommeren 1999 så er 
dekningsbidraget økt med kr. 400.000,-. Prosjektet har hjulpet bedriften til å få 
flere bein å stå på. Det har ikke gitt nye arbeidsplasser, men styrket 
sysselsettingsgrunnlaget.  
 
 
3.5 SAMLET VURDERING AV DE UTVALGTE PROSJEKTENE 
 
I tabellen nedenfor har vi forsøkt å foreta en systematisk gjennomgang av de 
utvalgte prosjektene. Her prøver vi å knytte prosjekttype og andre karakteristika 
ved prosjektet og dets gjennomføring til dette med addisjonalitet, måloppnåelse og 
resultater.  
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Tabell 6  Skjematisk vurdering av de utvalgte prosjektene 
Måloppnåelse Resultater Prosjekt

nr. 
Sat-
snings-
område 

Pro-
sjekt- 
form 

Støtte-
beløp  
i tusen  

Prosjekt- 
ledelse 

Gjennom 
føring 

Del-
takere 

Bedrifts
foran-
kring 

Addisj-
onalitet  ØIO-

prgr. 
Pro-
sjekt 

Endr. 
økon. 

Potensial 
på sikt 

233 Prod.ut.Hovedp 1.485 Ekstern Dårlig 5 bedrift  Dårlig Ingen Nei Nei Ingen Lite 
235 Kompet Hovedp 742 Ekstern Middels 12 bedrift  Middels ulikt Dels Delvis Usikker Lite 
239 Levutv. Hovedp 650 Ekstern God 11 bedrift  God Stor Ja Ja Ja Stor 
240.01 Produtv Forstud 94 Ekstern Middels 1 bedrift  Dårlig Ingen Nei Nei Ingen Lite 
240.23 Produtv Hovedp 350 Bedrift  God 1 bedrift  God Liten Ja Ja Ingen Stort  
240.25 Produtv Forpros 200 Ekstern God 1 bedrift  God Stor Ja Delvis Ingen Stort  
243 Produtv Hovedp 1.361 Ekstern Middels 1 konsern Middels middels Dels Delvis Ingen Middels 
245 NyskapiForpros 147 Ekstern Dårlig flere org. Dårlig Ingen Nei Nei Ingen Lite 
249 Levutv. Forpros 445 Ekstern Middels 21 bedrift  Middels ulikt Nei Nei Ingen Stort  
250 NyskapiForpros 285 Ekstern Dårlig 4 bedrift  Dårlig Ingen Nei Nei Ingen Lite 
251 Kompet Forpros 214 ØIO God høyskole God Stor Ja Ja - Stort  
253.01 Lev.utv.Forstud 18 Ekstern God konsulent - Ingen Nei Nei Nei Lite 
254 Kompet Hoved. 570 Bedrift  God flere  God middels Ja Ja Positiv Stort  
255.05 Nyskap. Forstud 375 Ekstern Dårlig Uklart  Dårlig Ingen Nei Nei Ingen Lite 
255.09 Nyskap. Forpros 100 Bedrift  God 1 bedrift  God Uklart  Dels Ja Ingen Usikkert  
256.02 Nyskap. Forpros 100 Bedrift  God 1 bedrift  God middels Ja Ja Positiv Stort  
256.11 Nyskap. Forstud 35 Bedrift  God 1 bedrift  God middels Dels Ja Ingen Middels 
258 Kompet Hovedp 1.555 Ekstern Middels 23 bedrift  Middels Ulikt Dels Dels Ingen Middels 
260 Kompet Hovedp 1.350 HiØ God høyskole Middels Stor Ja Ja - Stort  
262.07 Produtv Hovedp 312 Bedrift  God 1 bedrift  God Stor Ja Ja Positiv Stort  
263.08 Kontfor Forstud 100 Bedrift  God 1 bedrift  God middels Ja Ja Positiv Stort  
263.13 Kontfor Hovedp 200 Bedrift  God 1 bedrift  God liten Ja Ja Positiv Stort  
263.22 Kontfor Hovedp 200 Bedrift  God 1 bedrift  God middels Ja Ja Positiv Stort  

 
Vi ser et visst mønster hva gjelder type prosjekter, hvordan de er gjennomført og 
hvilke resultater som kan spores. Det er naturlig å skille seks store prosjekter med 
flere deltakende bedrifter, fra prosjekter rettet mot enkeltbedrifter og 
enkeltorganisasjoner. Fem av disse store prosjektene har fått karakteren ”dårlig” 
eller ”middels” på gjennomføring og kun ett prosjekt har fått karakteren ”god”. 
Dette synes å ha sammenheng med at de er dårlig forankret i bedriftene. Følgelig er 
det disse prosjektene som også scorer dårligst på måloppnåelse og resultater. Det 
motsatte er altså tilfelle for de bedriftsrettede prosjektene.  
 
Hva gjelder prosjektenes addisjonalitet1 så er det snakk om å vurdere ØIO-
innsatsens effekt opp mot kontrafaktiske situasjoner. Når det gjelder de bedrifts-
orienterte prosjektene, bygger vi på utsagn fra informantene i bedriftene, som vi 
anser som er usikre. På dette grunnlag har vi allikevel prøvd å gjøre oss opp en 
selvstendig vurdering: Det synes å være stor variasjon prosjektene imellom hva 
gjelder addisjonalitet. Vi sporer en sammenheng mellom hvor godt prosjektenes er 

                                                 
1 Addisjonalitet angår i hvor stor grad et virkemiddel bidrar til gjennomføringen av et prosjekt. Det 
berører både hvorvidt det er kritisk for iverksettingen, tempo i gjennomføringen og omfanget av 
prosjektet. I vår anvendelse av begrepet har vi forutsatt at addisjonalitet også knyttes til resultater i 
forhold til måloppnåelse. 
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forankret og hvor stor addisjonaliteten er. Om prosjekter har en god gjennomføring 
og kan vise til gode resultater, er det i flere tilfeller en fare for at de ville blitt 
gjennomført uten støtte fra ØIO. Allikevel er det rimelig å tro at flere av 
prosjektene er blitt forsert på grunn av ØIO-midlene – altså at ØIO-støtten har 
fungert som en god anledning for en tidligere iverksetting. 
 
Måloppnåelse kan ses både i forhold til ØIO-sitt program som sådan og i forhold til 
prosjektinterne målsettinger. Samme hvordan man ser det synes vel halvparten av 
prosjektene å ha oppfylt mål som er satt. Dessuten er det noen få prosjekter som 
delvis har oppfylt målene. 
 
Den samme usikkerheten som gjelder vurderinger av addisjonalitet og målopp-
nåelse kan også knyttes til dette med resultatvurderinger. Det er kun om lag en 
firedel av prosjektene som kan vise til at prosjektet allerede har manifestert seg i 
endringer i bedriftenes økonomiske resultat. Allikevel vurderer vi det slik at minst 
halvparten av prosjektene har et stort potensiale for å gi økonomiske resultater på 
lengre sikt. 
 
 
3.6 PROSJEKTRESULTATER INNENFOR SATSNINGSOMRÅDENE 
 
I dette avsnittet vil vi begrense oss til en gjennomgang disponert ut fra ØIO’s 
satsningsområder, men som bygger på datamaterialet fra vårt utvalg av prosjekter. 
 
 
Kompetansehevende tiltak 
Dette er et stort satsningsområde som er svært sammensatt hva gjelder prosjekt-
typer. I en del store prosjekter der flere bedrifter inngår i et samarbeid, så er 
enkeltbedriftenes nytte svært sprikende. I flere tilfeller ser vi også at senere kritiske 
hendelser i bedriftene har gjort at nytten ikke har nedfelt seg. Etableringen av 
høgskoleutdanningen ”Industriell emballering” må sies å være en stor uttelling i 
kraft av å være et nytt og relevant tilbud godt tilpasset næringslivet i fylket. Vi vil 
også framheve de gode resultatene fra et prosjekt som var et samarbeidsprosjekt 
mellom flere bedrifter samt utdanningsinstitusjoner, vedrørende ny teknologi som 
vurderes som kritisk for en del bedrifter (Bruk av 3D-teknologi), og som samtidig 
var sterkt forankret i en enkelt bedrift. Med disse unntak er kompetansehevende 
tiltak et satsningsområde der man først og fremst må forvente resultater på lengre 
sikt. Det er derfor vanskelig å spore konkrete resultater på bedriftsnivå. 
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Produktutvikling 
Her er det rimelig å sondre mellom store prosjekter med flere involverte og små 
prosjekter som er godt forankret i enkeltbedrifter og deres strategier. I de første 
prosjektene har det vært problemer å engasjere bedrifter og dette har gjort at 
prosjektene har involvert en uensartet gruppe av bedrifter. Flere av de deltakende 
bedrifter opplevde at prosjektet ikke hadde relevans for bedriftenes praktiske 
hverdag. En større satsning i Petersonkonsernet hadde også et blandet utfall og man 
klarte i begrenset grad å oppnå de mål man satte seg i utgangspunktet. Når det 
gjelder de mindre satsningene i enkeltbedrifter, så er det nok her vi tydeligst kan se 
konkrete resultater av prosjektene. Flere av bedriftene kan vise til bedrede 
økonomiske resultater eller i det minste peke på et stort potensiale på lengre sikt. 
Suksessen har nok sammenheng med at prosjektene dreide seg om sentrale sider 
ved virksomheten og at bedriften hadde et eierskap til prosjektet. 
 
 
Nyskaping/ nyetablering 
Generelt er dette det satsningsområde der vi vanskeligst kan finne gode resultater. 
Målene man satte seg var delvis urealistiske (for eksempel prosjektene ”industri i 
det grønne” og ”industriell foredling av laks”) og ble derfor ikke innfridd. 
Prosjektet ”SKUDD” ble populært sagt et ”skudd i løse luften”. Nå skal det sies at 
”nyskaping/nyetablering” ikke ble et tungt satsningsområde. Dette kan nettopp  
skyldes at flere av de tidlige prosjektene ble mislykket og til dels terminert 
underveis. I dette bilde av relativt mislykkede prosjekter er støtten til å utarbeide 
strategisk markedsplan i Dynatech as. et unntak. 
 
 
Leverandørutvikling 
Tilsvarende satsningsområdet over ble heller ikke leverandørutvikling noen tung 
satsning. Prosjektkomplekset ”Total transportkvalitet/ Emballeringskjeden” står for 
halvparten av midlene på leverandørutvikling. Selv om forprosjektet i seg selv ikke 
var så vellykket, så førte det med seg et vellykket hovedprosjekt. Det betydnings-
fulle var at man klarte å oppnå et samarbeide mellom bedrifter som inngikk i en 
verdikjede. Prosjektet kunne gi svar på problemstillinger som var svært dags-
aktuelle for verdikjeden. Dette framstår derfor kanskje som det prosjektet med 
samarbeidende bedrifter som har vært mest vellykket. Et annet initiativ til 
leverandørutvikling som den daglige ledelse hadde stor tro på, fikk aldri vise sin 
berettigelse fordi styret ikke kunne godkjenne det.  
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Infrastruktur 
Satsningsområdet domineres av arbeidet med Rygge Sivile Lufthavn. Det er gjort 
en utredning som fylkestinget har hatt til behandling og godkjent. Videre er det 
blitt etablert en prosjektgruppe, det private næringsliv har skutt inn en betydelig 
aksjekapital, og de politiske signaler peker mot at man vil lykkes. Særlig fra de 
tunge industribedriftene uttrykkes dette som et strategisk viktig prosjekt.  
 
 
Kontinuerlige forbedringer 
Selv om dette representerer det tredje største satsningsområde, utgjør vårt utvalg på 
4 små prosjekter bare 8 prosent av bevilgningene. Disse prosjektene har vært 
forankret i bedriftenes strategier og gitt gode målbare økonomiske resultater for 
bedriftene.  
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4 KONKLUSJONER 
 
 
Østfold Industrioffensiv har hatt en tett dialog med bedriftene og dermed sikret 
prosjektene en forankring i disse. ØIO har hatt en god prosjektoppfølging blant 
annet gjennom sine rutiner. Organet får gode skussmål fra sin primære målgruppe, 
dvs. de involverte bedrifter. Disse har opplevd at ØIO fyller et tomrom i 
virkemiddelapparatet. Organet er forskjellig både fra SND og Forskningsrådets 
programmer. De opererer på et annet nivå ved å være ubyråkratisk og ha en lavere 
terskel for små og mellomstore bedrifter. ØIO kom i stor grad til å arbeide på 
bedriftenes premisser. De har fungert som en katalysator for å få bedriftene til å 
framskynde og aktivere sine planer.  
 
Vi kan slå fast at det å institusjonalisere et nytt virkemiddelapparat tar tid. Den 
første fasen preges av aktivitetstvang hvor de nære aktørene kommer på banen for 
å sette i gang aktivitet. Dette skaper gjerne turbulens. I siste fase blir dette virke-
middelapparatet mer kjent og øvrig næringsliv kommer mer på banen. 
Organisasjonen blir sterkere næringsmessig forankret. Dette fører til at aktiviteten 
spres på svært mange prosjekter. Det sier seg selv at den stor prosjektporteføljen 
har gjort det vanskelig for ØIO å ivareta tett prosjektoppfølging. Allikevel skal 
ØIO gis honnør for å ha hatt stor grad av ryddighet hva gjelder dokumentasjon. 
 
Tidlig i programperioden valgte ØIO i sin daglige drift å ha en løs tilknytning til 
offentlig forvaltning. Det ble sett på som nødvendig både for å få gode 
arbeidsbetingelser, skape en egen identitet og legitimitet i næringslivet. Disse 
fordelene til tross, så blir det et problem at kommunene ikke har et forhold til ØIO, 
samtidig som de sitter på ressurser og forvalter sektorer som er vesentlig for 
næringsutviklingen. Ved programperiodens slutt dukker spørsmålet opp om å ta 
vare på det som ble oppfattet som verdifullt ved ØIO. På grunn av organisasjonens 
svake forankring i kommunal forvaltning, oppstår det problemer med å videreføre 
arbeidet med næringsutvikling. Som den prosjektorganisasjon som ØIO har vært, 
står man derfor i fare for å miste den kompetanse og erfaring som er bygget opp. 
Slik sett kan en slik prosjektorganisering vanskeliggjøre institusjonell læring. 
 
ØIO har dog i sitt forslag til organisasjonsmodell gjort et hederlig forsøk å etablere 
et integrerende næringsutviklingsorgan både i forhold til kommuner, fylkes-
kommune og næringsliv. En undersøkelse basert på intervju av rådmenn, plan- og 
næringssjefer samt ordførere i sju kommuner i Østfold (en tredel av kommunene), 
viser imidlertid at kjennskapet til ØIO generelt og denne planen for organisasjons-
modell spesielt, har vært liten. Denne undersøkelsen bekrefter altså ØIO’s svake 
forankring kommunene.  
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ØIO har dessuten hatt en svak politisk forankring i fylkeskommunen. Det gjør at 
næringsutvikling lett blir en salderingspost når fylkesbudsjettet for øvrig er svært 
stramt. Da saken om å etablere et regionalt næringsutviklingsapparat kom opp i 
fylkestinget våren 2000, ble den henlagt og beslutningsprosessen er inntil videre 
utsatt et år. Aktiviteten ved ØIO ble nedlagt ved inngangen til det nye årtusenet. 
Selv om ressurssituasjon er nærliggende forklaring kan man også se det i lys av 
ØIO’s svake forankring i offentlige institusjoner i regionen. Ved ØIO organiserte 
man det meste som prosjekter og ØIO ble i seg selv et prosjekt med en avgrenset 
levetid. 
 
Gjennom programperioden har organisasjonen ØIO omsatt sine erfaringer i en 
endret praksis, noe som kan betegnes for organisatorisk læring. De trodde tidlig at 
konsulentene og FOU-miljøene var i stand til å formidle bedriftenes behov. Etter 
hvert som det oppsto misnøye i næringslivet rundt konsulentenes prosjekter, 
erkjente ØIO at de måtte lytte til de behov bedriftene selv uttrykte. Dermed ble 
innsatsen dreid mot prosjekter med forankring i enkeltbedrifter. 
 
Det viser seg at næringsutviklingsprosjekter er forbundet med risiko. Uavhengig av 
virkemidlenes fortreffelighet kan prosjekter mislykkes i det å oppnå resultater. 
Prosjekteksterne forhold kan gjøre prosjekter umulige. Det være seg svikt i sentrale 
markeder, konjunktursvingninger, ny konsernpolitikk, oppkjøp, lederskifte etc. som 
gjør det vanskelig å ta med seg erfaringer, kompetanse og resultater av prosjektene. 
I slike tilfeller blir resultatene rett og slett ikke forankret i organisasjonen på lengre 
sikt.   
 
Prosjekter som bedriftene karakteriserer som praktiske, har lykkes. Det er 
prosjekter med et innhold som bedriftene gjenkjenner fra sin daglige virksomhet. 
Det er prosjekter som retter seg mot problemer i bedriftenes hverdag. Når 
prosjekter blir funnet teoretiske, er det fordi innholdet er fremmed for bedriften. 
Dette har vært kjennetegnet ved noen av de store prosjektene som har tatt sikte på 
bedriftssamarbeid. Slike prosjekter har derfor vært vanskelig å selge inn. Her ser vi 
at utvelgelsen av bedrifter blir spesielt viktig for å oppnå resultater. I prosjekter 
som har med erfaringsutveksling, så er det viktig at bedriftene har noe genuint 
felles. Det er lettere å gripe fatt i prosjekter som har forankring i enkeltbedriftene 
og deres strategier. De blir rett og slett lettere å håndtere. At prosjekter ikke 
kommer i berøring med det som blir sett på som praktisk, betyr ikke uten videre at 
det er en feilsatsing. Det kan rett og slett være et uttrykk for bedriftenes kortsiktige 
horisont. 
 
I utgangspunktet satte ØIO seg høye mål om hva man skulle oppnå. Østfold skulle 
bli blant de ledende industrifylkene i Norden, og man forventet en positiv vekst i 
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verdiskapning og industrisysselsetting før utgangen av 1990-tallet. Vi har pekt på 
at det er svært vanskelig å måle effekter fra ØIO’s innsats på fylkesnivå. Når vi går 
inn på prosjektene, er det kun et mindretall av de involverte bedrifter som kan vise 
til at ØIO-prosjektet har bidratt til økt sysselsetting. Det er imidlertid rimelig slutte 
at ØIO har vært med å sikre sysselsettingen i mange av de involverte bedriftene. 
Det er også sannsynlig at ØIO har tilført de deltakende bedriftene kompetanse som 
gjør dem bedre egnet til å møte utfordringer i framtida. Som ØIO selv erkjenner er 
det i mange tilfeller heller snakk om potensielle resultater på lengre sikt. Ved 
programperiodens slutt sporer vi altså en større realisme vedrørende resultater, noe 
som vi betrakter som et sunnhetstegn. 
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SAMMENDRAG 
 
 
Grenland er et industrielt tyngdepunkt i Norge, preget av prosessindustri som er 
energiintensiv, konserneid og eksportorientert. Her finnes også bedrifter innen 
elektrisk utstyr, næringsmidler, keramisk produksjon og mekaniske verksteder. 
Selv om regionen er godt rådd med infrastruktur rettes også mye av 
oppmerksomheten nettopp mot denne sektoren. I Grenland finnes det betydelige 
FoU-ressurser som er innrettet mot industrien i Grenland. Det er mange regionale 
leverandører av tjenester til prosessindustrien. Det er beskjedne vekstutsikter og 
vekstambisjoner hva gjelder sysselsetting i prosessindustrien, som heller tilpasser 
seg gjennom rasjonalisering. Derfor er det heller i andre miljøer som mineralsk-, 
keramisk-, biokjemisk-, mekanisk- og elektroteknisk industri man ser utviklings-
potensiale. Konjunkturene for prosessindustrien nådde sin bunn tidlig på 1990-
tallet og ledighetsandelen ble betydelig høyere i Grenland enn ellers i landet.  
 
Kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan er integrert i et felles 
arbeidsmarked. En langvarig rivalisering mellom kommunene snudde til et 
samarbeid med etableringen av et felles havnevesen i 1992. I lys av problemene på 
arbeidsmarkedet ble det mobilisert til en dugnad for å få i stand et næringspolitisk 
handlingsprogram i Grenland. Et felles næringsutviklingsorgan, Vekst i Grenland 
(ViG), som er lokalt eid, var viktig i denne sammenheng. Det har liten kommunal 
deltakelse i styrende organer. Både styre og daglig ledelse er profesjonalisert. 
Søknader om omstillingsmidler fra denne typen regioner var det ingen tradisjon 
for, men den ble møtt med velvilje i hos sentralmyndighetene. I perioden 1993-99 
har ViG mottatt omstillings- og utviklingsmidler på i alt 81 mill. kr., der 
Kommunaldepartementet etterhvert er blitt en større bidragsyter enn Nærings-
departementet. I tillegg har kommunene for årene 1998 og 1999 bevilget 23 mill. 
kr. til omstillingsformål. 
 
I en tidlig fase fikk ViG et ugunstig image knyttet til prosjektet Telemark 
Kompetanse og Næringsunion, som arbeidet med kompetanseheving og 
jobbskaping blant arbeidsledige. De involverte opplevde kritikken som en 
misforståelse, da alternativ bruk av pengene ville vært ledighetstrygd uten 
kompetanseheving. ViG slet imidlertid med å bli kvitt dette stemplet. I kjølvatnet 
ble ViG’s aktivitet mer utadrettet og man involverte kommunenes næringsetater i 
det daglige arbeidet. En strategisk næringsplan videreførte tanken om å utvikle og 
styrke den industrielle basis som finnes i Grenland. Det ble pekt ut fem strategiske 
områder: fornyelse og nyskapning, kompetanse, forskning og utdanning, 
infrastruktur, profilering og identitet samt samhandling og organisering. Vekst i 
Grenland som ble tiltenkt den sentrale rollen i realiseringen av SNP, definerte selv 
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to hovedmålsettinger: å få Grenland til å samarbeide som en region og å skape 
vekst og næringsutvikling. I større grad enn i andre omstillingskommuner synes 
næringsutviklingsselskapet å ha en regionalbyggende rolle.  
 
Det interkommunale utgangspunktet har kommet til å prege ressursbruken. ViG har 
i stor grad initiert og videreutviklet prosjekter av regional karakter. Nærings-
departementet kom til å reagere på den utstrakte støtten til regionale prosjekter som 
de mente de brøt med forutsetningene. Etter en diskusjon ble partene enige om at 
inntil en tredel av midlene kunne gå til denne typen prosjekt. Etter hvert som 
omstillingsmidlene er blitt lokalt finansiert, har ViG brukt sin autonomi til å dreie 
virkemiddelbruken mer i retning av strategiske regionale tiltak. 
 
Strategisk næringsplan har i stor grad vært retningsgivende for ViG sine regionale 
prosjekter. De bedriftsrettede tiltakene som allikevel har dominert, har ikke i like 
stor grad hatt sitt utgangspunkt i strategisk næringsplan. Naturlig nok er det her i 
større grad snakk om initiativ fra næringslivet selv og derfor vanskeligere å 
planlegge. Dette til tross slår det oss at man i Grenland, kanskje i større grad enn i 
mange andre omstillingskommuner, har klart å følge opp strategisk næringsplan. 
 
At kommunenes næringsetater er integrert i ViG sitt daglige arbeide, kan til dels 
kompensere den begrensede kommunale deltakelse i styrende organer. SND har 
hatt et ansvar for oppfølgning og en kvalitetssikrende rolle overfor 
omstillingsarbeidet i Grenland. SND’s deltakelse i ViG’s styremøter har fungert 
som en kanal for løsninger.  
 
I store deler av omstillingsperioden har ViG hatt betydelig legitimitet i næringslivet 
og også i kommuneinstitusjonene med noen forbehold. ViG har imidlertid blitt satt 
under et mer kritisk lys når det ble snakk om lokal finansiering av ViG’s aktivitet. 
Skepsisen kom særlig til uttrykk i Skien kommune, der man har en spesielt 
vanskelig økonomi. Dette har også falt sammen med en politisk regimeskifte i 
kommunen – et brudd i kontinuiteten og dermed også i legitimiteten til ViG. 
 
I kommuneinstitusjonene ønsker man mer informasjon om ViG sin virksomhet. 
Det gjelder særlig innenfor kommunal administrasjon. Blant en del av kommunal-
politikerne snakkes det om beslutninger i ”de lukkede rom”. Ordførerne som har 
andre informasjonskanaler er mindre kritiske. På bakgrunn av denne skepsisen har 
ViG også lagt mer vekt på å informere både offentligheten generelt gjennom media 
samt den administrative og politiske ledelsen i kommunene gjennom andre kanaler. 
 
Næringslivet synes å være godt fornøyd med ViG slik det har fungert. De opplever 
ViG som en profesjonell organisasjon. De legger vekt på effektiv og konfidensiell 
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sakshandling. Disse noe motstridende interessene peker på et dilemma for 
organisasjoner som driver næringsutvikling i gråsonen mellom det offentlige og det 
private. Hensynet til lokalt demokrati brytes mot hensynet til beslutnings-
effektivitet. 
 
Ved årtusenskifte når finansieringen av ViG skulle overføres fra staten til 
kommunene kom ViG i sterkere grad i et lokalt søkelys. Spørsmålet om 
videreføring og ikke minst finansiering ble aktuell. I den forbindelse ble det nedsatt 
en arbeidsgruppe for å vurdere fremtidig organiseringer av Vekst i Grenland. 
Gruppens anbefalinger går i retning av at kommunene skal få større innflytelse 
over anvendelsen av midlene og aktivitetene i ViG. Sentralt står spørsmålet om 
framtidig finansiering. I 1998 og 1999 da Kommunaldepartementet krevde lokal 
delfinansiering, kom kommunene til å ty til Grenland Kommunenes Nærings- og 
Infrastrukturfond (GreKoNi) som er finansiert av overskudd fra det kraftselskapet 
SKK. Dette interkommunalt eide kraftselskapet har gitt Grenlandskommunene 
særdeles gode forutsetninger. SKK kan komme til å bli enda viktigere i framtida 
når ViG må så på egne bein, altså stole på lokal finansiering.  
 
Behandlingen av forslaget i de fire kommunene har trukket ut og er sommeren 
2000 ennå ikke ferdigbehandlet. ViG’s framtid er fremdeles usikker, selv om det i 
alle kommunene uttrykkes et ønske om en videreføring av ViG i en eller annen 
form. Interkommunalt samarbeid tar tid. Dessuten er interkommunalt samarbeide 
sårbart. Det avhenger av velvilje fra hver enkelt av kommunene. ViG kan havne i 
en situasjon der de må sloss om offentlige midler med kommuner som har store 
problemer med å finansiere sin ordinære drift. 
 
ViG er et eksempel på institusjonalisering og regionalisering nedenfra. Utgangs-
punktet var et  regionalt problemkompleks knyttet til en felles bo- og arbeids-
region. Det interkommunale samarbeidet har utviklet seg over tid. Tillitsbygging 
krever tid og ViG har virket i over ti år. Foruten saksbehandlingen og oppfølgingen 
av strategisk næringsplan har ViG brukt omstillingstida til å bygge relasjoner. 
Dermed har ViG skaffet seg legitimitet hos viktige regionale aktører. 
 
Hva resultater angår så har tingene gått seg til etter en del prøving og feiling helt i 
starten av omstillingsperioden. Resultatevalueringen baserer seg på et utvalg på 15 
prosjekter. Prosjektene har i hovedsak oppnådd målsettingene. ViG har hatt en 
betydning for realiseringen av de aller fleste prosjektene. De aller fleste av 
prosjektene har gitt gode økonomiske resultater, selv om ikke alle resultatene kan 
måles i kvantitative størrelser. ViG har dermed ikke bare oppfylt egne målsettinger. 
I Grenland har man også oppnådd det overordnede målet med omstillings-
bevilgningen: 
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a) å fremme etablering av varige, lønnsomme arbeidsplasser gjennom økt 
verdiskaping i næringslivet 

 
b) å øke lokal og regional kompetanse innenfor næringsutvikling og omstilling. 
 
Det siste målet har med utvikling og vedlikehold av institusjoner, møteplasser og 
nettverk å gjøre. Dersom ViG får et liv etter den statlige omstillingsperioden, så vil 
det være et viktig bidrag i så henseende. 
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5 NÆRINGSMESSIG BAKGRUNN 
 
 
5.1 KORT OM GRENLANDS NÆRINGSHISTORIE 
Grenland ligger sør-øst i Telemark, langs Skiensvassdraget, Frierfjorden og 
Eidangerfjorden for så å nå kysten. Regionen består av kommunene Bamble, 
Porsgrunn, Siljan og Skien. Tilsammen har kommunene omlag 99.000 innbyggere. 
Hovedtyngden av befolkningen bor i byene Skien og Porsgrunn som nærmest har 
vokst sammen til en sammenhengende tettstedsbebyggelse. Regionen utgjør en 
felles bo- og arbeidsregion. Det er en utpreget industriregion dominert av 
prosessindustri. Allikevel kan ikke kommunene kategoriseres som ensidige 
industrikommuner, i betydningen å være avhengig av en hjørnesteinsbedrift, et 
konsern, eller en bransje med avgrensede produkter og markeder. Den 
dominerende prosessindustrien er sammensatt, samtidig som den er omkranset av 
annen industri og servicenæringer som skaper et visst mangfold. Her finnes Norges 
største konsentrasjon av industrivirksomhet. 
 
Store deler av denne industrien har sine røtter tilbake til industrialiseringen rundt 
det forrige århundreskifte. En vesentlig del av norsk industrihistorie hadde sitt 
utspring i Telemark. Skiensvassdraget gav muligheter både til tømmerfløting og 
kraftproduksjon - det siste er fortsatt en viktig innsatsfaktor for industrien i 
Grenland. Tømmerfløtingen var en forutsetning for Unions lokalisering i Skien i 
1872. Tilgang til havn var også viktig for næringslivet, særlig etter at petroleum ble 
en innsatsfaktor i prosessindustrien. 
 
Porsgrunn Porselænsfabrikk og Borgestad fabrikker ble begge etablert i 1887 og 
Skiensfjordens Kommunale Kraftlag (SKK) i 1912. Bak disse entreprisene sto 
Gunnar Knudsen som altså ikke bare var stortingsrepresentant og statsminister, 
men også en entreprenør med tilhørighet til Grenland. Med utgangspunkt i lokale 
kalksteinsforekomster nær Brevik startet Dalen Portland Cementfabrikk opp i 
1916. Telemarksvassdraget ble tidlig utbygget for å utnytte vannkraft. Det ga 
grunnlaget for Norsk Hydro sin nitrogengjødselsproduksjon på Notodden, Rjukan 
og senere på Herøya ved Porsgrunn. Kraftproduksjon var også grunnlaget for at 
Sørlandske Elektriske (nå ABB) etablerte sin fabrikk for produksjon av elektrisk 
materiell for distribusjon av elkraft. Det store overskuddet på elkraft var også med 
på å trekke smelteverk og metallindustri til regionen.  
 
Grenlands historie er vevd inn i Hydros historie. Telemark er Hydros arnested. 
Gjennom flere runder med omlokaliseringer først og fremst fra Notodden, men 
senere også fra Rjukan, ble Herøya etterhvert Hydros viktigste produksjonssted for 
kunstgjødsel.  Hydro ønsket å utnytte mulighetene for overføring av elektrisitet og 
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fordelen av havnelokalisering, til å bygge et større anlegg med dypvannskai. Ny 
teknologi for overføring elektrisk kraft, produksjonsteknologi og transportveier gav 
muligheter til dette. Gjødselproduksjon kom i gang på Herøya i 1929. Okkupa-
sjonsmakta hadde interesser i magnesiumproduksjon på Herøya, men alliert 
bombing satte en stopper for dette. Kommersiell produksjon i Hydro regi kom 
igang tidlig på 1950-tallet. Hydros ekspansjon innen petrokjemi på 1970-tallet er 
knyttet til oljeutvinningen på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Produksjon av polyetylen 
og polypropylen som startet med Saga Petrokjemi sist på 1970-tallet, er senere 
overtatt av Statoil og nå Borealis. 
 
 
5.2 INDUSTRIELT TYNGDEPUNKT DOMINERT AV 

PROSESSINDUSTRI 
 
Grenlands næringsliv kan karakteriseres med stikkordene, prosessindustri, 
energiintensivitet, konsernstruktur og eksportorientering. Utgangspunktet for 
Hydros gjødselproduksjon var billig elektrisitet i store mengder. Fra 1970-tallet og 
utover gikk produksjonen over fra å være ensidig vannkraftbasert til å bli mer og 
mer petroleumsbasert. Grenlandsindustrien domineres av seks relativt store 
prosessbedrifter med til sammen omlag 7.000 ansatte. 
 
Prosessbedriftene leverer stort sett halvfabrikata som standardvarer til videre-
foredlere. Det er snakk om petrokjemiske produkter, ferrolegeringer, kunstgjødsel, 
PVC, magnesium, sement og papir. Hydro Porsgrunn (3.200) produserer i første 
rekke kunstgjødsel, men også magnesium og PVC. Siden tidlig på 1980-tallet har 
konsernet fått en divisjonsstruktur. Hydro har et forskningssenter (430) på Herøya. 
En utskilt service-avdeling (550) server først og fremst  basisindustrien. Hydro 
Rafnes (680) og nabobedriften er Borealis (650) befinner seg innen petrokjemi. 
VCM produsert på Rafnes er integrert med PVC-fabrikken på Herøya gjennom 
rørledning under Frierfjorden. 2 Det er også produktmessige forbindelser til 
nabobedriften Borealis gjennom rørledning fra etylencrackeren. Union i Skien 
(470) produserer papir og Norcem (270) i Brevik produserer sement. 
 
Utenom denne prosessindustrien finnes det betydelige bedrifter innen elektrisk 
utstyr, næringsmiddel, keramisk produksjon og for ikke glemme mekaniske 
verksteder. ABB Kraft (480) og ABB Control (230) og Elva Induksjon  produserer 
elektrisk utstyr. Det er også betydelige mekaniske bedrifter slik som Grenland 
Offshore og Brevik Construction, Br. Sørensen mekaniske verksted m.fl. Vi må 
også nevne Isola som produserer bygningsartikler, Porsgrunn Porselænsfabrik som 

                                                 
2 VCM står for vinylklorid og er et råstoff i PVC-produksjon. 
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produserer porselensprodukter og Stabburet Gimsøy Kloster som produserer 
drikkevarer. 
 
Prosessbedriftene er i hovedsak eksportrettede virksomheter. Unntaket er Norcem 
som først og fremst selger til det norske markedet. Petrokjemibedriftene Borealis 
og Hydro Rafnes og smelteverkene på Herøya, leverer halvfabrikata til andre 
videreforedlere. Hydro Agri leverer innsatsvarer til annen næringsvirksomhet, i 
form av gjødsel til landbruket. Alle disse virksomhetene opererer på markeder 
preget av standardprodukter og priskonkurranse. Tildels prøver man å omgå 
priskonkurransen ved å differensiere sine produkter og dermed høyne deres verdi. 
F.eks. produseres det ulike kunstgjødseltyper (tilpasset ulike klima, jordsmonn og 
brukere), ulike typer sementer og ulike legeringer av metall. ABB-bedriftene og 
Borgestad Fabrikker leverer til andre bedrifter i Grenland, men har også betydelig 
eksport.  
 
Den eksportrettede industrien er følsom overfor internasjonale konjunkturer. De 
store bedriftene som representerer den vesentligste eksportbasen er eid og ledet av 
aktører utenfor Grenland. De inngår i konsern som i utgangspunktet er 
skandinaviske, men som idag opererer internasjonalt slik som Norsk Hydro, 
Elkem, Aker Norcem, Norske Skog, ABB, Borealis (Statoil og Neste). De 
strategiske funksjoner finnes i nord-europeiske storbyer.3 Dette innebærer at 
viktige beslutninger for Grenlands næringsliv blir fattet i hovedkontorer utenfor 
regionen. Dette betyr også at markedsføringsfunksjonen befinner seg utenfor 
Grenland. Derfor er virksomheten i Grenland heller preget av en produksjons-
orientering enn en markedsorientering.  
 
 
5.3 INFRASTRUKTURELLE FORUTSETNINGER 
 
I prosessindustrien håndteres det innsatsvarer, råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer 
i store kvanta. Dette stiller store krav til logistikk og infrastruktur. Den primære 
infrastrukturen for Grenlands industri er elektrisk kraft, naturgass og tilgangen til 
vann og sjø. Konsernene skaffer seg kraft delvis fra egne kraftverk (f.eks. Hydro) 
og delvis gjennom langsiktige avtaler med Statkraft SF. Grenland har Norges 
største havn målt i tonnasje. 60 prosent av tonnasjen gjelder eksport, hvor det 
meste går til det europeiske kontinentet. Havna har en svært sentral beliggenhet på 
Sør-Østlandet. De tre kystkommunene samlet sine havner i ett felles Grenland 
Havnevesen i 1992. Gjennom E 18 - som for en stor del er motorvei, er Grenland 
knyttet til det sentrale Østland og Sørlandet. Kjøretid med bil fra Grenland til Oslo 
                                                 
3 Hydro, som i fire tiår hadde sitt hovedkvarter på Herøya, flyttet sitt hovedkontor til Oslo på 1960-
tallet. 
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er drøyt to timer. Utenfor Skien finner vi Geitryggen flyplass. Den er ikke på 
stamnettet, noe som er et uttrykt savn. Regionen er også knyttet til jernbanenettet, 
men også jernbanetilbudet oppfattes som noe utilfredstillende; Traseen er 
uhensiktsmessig og gir noe lengre reisetid til Oslo enn nødvendig. I grove trekk er 
Grenland godt rådd med infrastruktur. Industristrukturen tilsier allikevel at mye av 
oppmerksomheten rettes nettopp mot infrastruktur. Som vi skal se ble dette et eget 
satsningsområde for ViG med flere prosjekter knyttet til infrastruktur. 
 
 
5.4 OFFENTLIGE OG PRIVAT E KUNNSKAPSINSTITUSJONER 
 
Regionen har betydelige kompetanseinstitusjoner som er innrettet mot den type 
industri som finnes i Grenland. På Kjølnes utenfor Porsgrunn finnes Høgskolen i 
Telemark avd. for teknologiske fag, med bl.a. sivilingeniørutdanning innenfor 
områdene industriell miljøteknologi, prosessautomatisering og prosessteknikk. På 
disse tre områdene er høgskolen pekt ut som knutepunkt i Norgesnettet for høgre 
utdanning. Det som særpreger studiemodellen ved avdelingen er den sterke 
vektlegningen på prosjektarbeid som pedagogisk metode. Avdelingen har 570 
studenter og 80 stillingshjemler, derav 57 fagstillinger. Dessuten er Telemark 
Tekniske Fagskole, Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og Telemark Sjukepeier-
høgskole (TSH) lokalisert på Kjølnesområdet. 
 
Telemark teknisk industrielle utviklingssenter (Tel-Tek) er også etablert på 
Kjølnesområdet. Intensjonen er at denne institusjonen skal bygge bro mellom 
høgskolemiljøet, forskningsinstitusjoner, prosessbedriftene i Grenland, samt 
SMBer. Flere av prosessbedriftene har FoU-avdelinger der Hydros forsknings-
senter på Herøya er den klart største. Hydros sentrallaboratorium ble lagt til Herøya 
allerede i 1947 for å styrke forbindelsen mellom forskningen og de tekniske 
miljøene ved Hydros fabrikker. Idag har Norsk Hydros Forskningssenter på 
Herøya, 425 ansatte. Forskningssenteret til Borealis har 130 ansatte. Dessuten har 
Norcem en FoU-avdeling. Her er også en del mindre miljøer som Telemark 
Biomedical Center, Miljølaboratoriet i Telemark og Rødmyr ressurssenter. Til 
sammen finnes det altså betydelige FoU-ressurser i Grenland der store deler er 
innrettet mot den industrien som finnes i regionen. Allikevel er NTH/SINTEF-
miljøet i Trondheim viktig for flere av bedriftene (Walderhaug 1995). 
 
Allerede ved etableringen av ViG var man opptatt av utvikling på dette feltet 
Grenland og der man særlig så et potensiale i Kjølnesmiljøet. Som vi ska l se ble 
Kompetanse, Forskning og utdanning eget satsningsområde for ViG. 
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5.5 LEVERANDØRER TIL PROSESSINDUSTRIEN 
 
De store bedriftene i Grenland har relativt teknisk avanserte produksjonsprosesser. 
Slik sett utgjør grenlandsindustrien et teknologisk tyngdepunkt. De store 
prosessbedriftene oppfatter seg ikke som konkurrenter, men har fordeler av felles 
lokalisering. I den grad de har hatt med hverandre å gjøre er de heller 
komplementære: Til dels inngår de i felles verdikjeder i form av interne leveranser 
seg imellom. De utnytter felles infrastruktur, arbeidsmarked, underleverandører og 
kompetanseressurser. 
 
En del SMBer har oppstått som underleverandører til prosessbedriftene. Innenfor 
en radius på ti km finnes det sju mekaniske bedrifter, tretten elektrobedrifter, to 
rørleggere, noen instrumenteringsvirksomheter og flere vareleverandører til 
industrien. SMBene i Grenland er markedsmessig lokalt orientert. De tilbyr mye av 
de samme varer og tjenester som man finner de fleste steder med tilsvarende 
folketall. Ved prosessbedriftene opplever man at de er godt rådd med lokale 
leverandører av ulike slag. 
  
Mens det er lite konkurranse mellom de store bedriftene i Grenland, hersker det et 
noe annerledes samspill mellom underleverandørene. Særlig innen mekanisk 
industri som utfører vedlikeholdsoppdrag, er det betydelig konkurranse. At Hydro 
skilte ut servicefunksjoner i enheten Hydro Service, førte til skjerpet konkurranse. 
Utskilte enheter tok over leveranser som underleverandørene tidligere hadde, noe 
som skapte turbulens. Dette var for øvrig bakgrunnen for et leverandør-
utviklingsprogram i regi av NHO. 
 
 
5.6 FÅ EKSEMPLER PÅ KNOPPSKYTING FRA 

PROSESSINDUSTRIEN 
 
Siden siste krig er det lite spin-off fra forskningsaktiviteten på Herøya (Andersen & 
Yttri 1997). Forskningsaktiv iteten ble på 1960-tallet dreid mot å effektivisere 
eksisterende produksjon. Det er vanskelig å finne noen nyetableringer som har 
utspring direkte fra prosessindustrien (Walderhaug m.fl. 1995). Men som vi 
illustrerer i prosjektgjennomgangen finnes det unntak. Et nyansert bilde kommer 
fram i rapporten ”Nyskaping i næringsmiljøer – en sammenligning av industriell 
innovasjon i Grenland, Mo i Rana og Glomfjord” (Karlsen og Lindeløv 2000). 
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SNF identifiserte fire miljøer med utviklingspotensiale i Grenland (Walderhaug 
m.fl. 1995): 
 - mineralsk/keramisk 
 - biokjemisk virksomhet 
 - mekaniske verksteder (mot prosess, skipsbygging, og offshore) 
 - elektroteknisk  
 
Alle disse har koplinger til prosessindustrien, regionens næringsmessige 
tyngdepunkt. Som vi skal komme tilbake til er det heller innenfor disse bransje -
miljøene enn i selve prosessbedriftene at man ser utviklingspotensiale i regional 
sammenheng. 
 
 
5.7 RASJONALISERINGER I PROSESSINDUSTRIEN - BEHOV FOR 

NYE ARBEIDSPLASSER 
 
Prosessindustrien har kontinuerlig behov for kostnadseffektivisering. Til tross for 
stabil eller økende produksjon, har denne industrien halvert sysselsettingen siden 
1980-tallet og kommer sannsynligvis til fortsette nedbemanningen i framtida. I 
absolutte tall har reduksjonen i industrisysselsetting særlig kommet i kjemisk-, men 
også innenfor mekanisk -, treforedling -, metall- og mineralsk industri. Allikevel er 
omlag en firedel av Grenlands yrkesaktive befolkning fortsatt sysselsatt i industri, 
mens kun 15 prosent av nasjonens yrkesaktive finnes i denne næringen. 
 
Walderhaug (1995) mener det er beskjedne vekstutsikter og vekstambisjoner i 
prosessindustrien. Utsagnet er sannsynlig i hvert fall hva gjelder sysselsettings-
utviklingen. Man anser det slik at en eventuell vekst må komme i øvrige dele r av 
næringslivet. Grenland har et arbeidsmarked med mennesker med industriarbeider-
erfaring og som dermed vant til skiftarbeid.  
 
Som følge av næringsstrukturen er det en konsentrasjon om teknologisk 
kompetanse. Av de 20 kommunene som topper listen av Norges kommuner når det 
gjelder antallet sivilingeniører, så finner vi Porsgrunn kommune på en åttende 
plass. Når det gjelder dr.ingeniører, er det seks prosessindustrikommuner blant de 
20 kommunene på topp. I en kommune som Porsgrunn bor det alene like mange 
dr.ingeniører som i de fire nordligste fylkene til sammen og mange av disse jobber 
i prosessindustrien i Grenland, heter det i rapporten om  kompetanse og nyskaping 
fra PIL (2000). Dette har sammenheng med at det finnes betydelige private, men 
også offentlige FoU-enheter i kommunen. 
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5.8 ARBEIDSMARKEDET I GRENLAND 
 
Fra siste del av 1980-tallet møtte mange av prosessbedriftene problemer i sine 
markeder og gikk inn i en negativ utvikling som medførte nedbemanninger. 
Konjunkturene nådde sin bunn i 1991-92. I perioden med problemer i 
prosessindustrien fikk underleverandørene føle dette i særlig grad. Noen av 
prosessbedriftene skilte som sagt ut tidligere interne funksjoner som selvstendige 
bedrifter. Disse kom til å konkurrere med eksisterende underleverandører om 
leveranser til prosessindustrien. I kjølvatnet av dette skjedde det en sanering blant 
underleverandørene, men samtidig en nyorientering mot andre markeder. 
 
Fra et nivå på knapt fem prosent helt ledige i 1990, kulminerte ledigheten med vel 
sju prosent i 1993 for så å avta til vel tre prosent i 1999. Selv om sysselsetting og 
folketall i Grenland har holdt seg relativt stabil, kom arbeidsledigheten altså opp på 
et høyere nivå i årene 1992-94. Ledighetsandelen ble høyere i Grenland enn i 
landet ellers. Differansen var på sitt høyeste i 1994 med 2,4 prosentpoeng. Dette 
skyldes hovedsakelig konjunkturene og rasjonaliseringene i industrien. Differansen 
har gradvis avtatt til 0,7 prosentpoeng i 1999. Siste del av 1990-tallet har 
industrisysselsettingen faktisk vokst noe.  
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6 KOMMUNAL OG REGIONAL BAKGRUNN 
 
 
6.1 KOMMUNAL STRUKTUR 
De fire kommunene er svært ulike i størrelse og næringsstruktur. Skien er 
fylkeshovedstaden med flere offentlige institusjoner, blant annet fylkeskommunens 
administrasjon og hoveddelen av sjukehuset. Kommunen har dessuten en lang 
industriell historie. Slik sett er Skien næringsmessig mer sammensatt enn de øvrige 
kommunene i Grenland. Porsgrunn, med  prosessbedriftene på Herøya, er den klart 
største industrikommunen. Dermed er kommunen også arbeidssted for mange 
innpendlere fra nabokommunene. Bamble har i de siste tiårene fått betydelig petro-
kjemisk industri på Rafnes. Kommunen ligger noe mindre sentralt i forhold til 
aksen Skien - Porsgrunn. Siljan er til sammenligning en liten kommune. Det er 
bygda som tradisjonelt har vært basert på jord og skogbruk, men som etterhvert er 
blitt funksjonelt integrert i de andre Grenlandskommunene gjennom pendling. 
Kommunen deltar i samarbeidet mellom Grenlandkommunene selv om det lokale 
næringslivet er tynt. Siljan framstår i dag først og fremst som en bostedskommune. 
Siljanmarka er et eget prosjekt som går ut på å utvikle området som bymarka for 
Grenland. Til sammen regner disse fire kommunene seg for å være Norges femte 
største by med knapt ett hundre tusen innbyggere. 
 
 
Tabell 1. De fire kommunenes befolkning 
Kommune  1960 1970 1980 1990 2000 
Skien 39.839 45.461 47.318 47.870 49.592 
Porsgrunn 28.600 31.452 31.208 31.268 32.892 
Bamble  7.975 9.357 12.434 13.784 14.142 
Siljan 1.444 1.626 1.980 2.202 2.269 
SUM 77.858 87.896 92.940 95.124 98.895 
Kilde: SSB, Folke- og boligtellingen, m.m. 
 
Tabellen viser en befolkningsvekst i etterkrigstida – en sterk vekst som har avtatt 
noe de to- tre siste tiårene. Problemene på arbeidsmarkedet på 1990-tallet synes 
ikke å ha slått ut på befolkningsutviklingen som fortsatt er positiv. 
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Tabell 2: Andel av kommunens yrkesaktive som hadde andre  
Grenlandskommuner som oppmøteplass (1990) 
Kommune  andel i % 
Skien 23  
Porsgrunn 19 
Bamble 36 
Siljan 56 

Kilde: Folke - og boligtellingen (SSB) 
 
Som tabellen over viser er kommunene i stor grad integrert i et felles 
arbeidsmarked. Delvis er kommunene også integrert med byene sør i Vestfold. En 
del pendler til Oslo, og pendlingen til hovedstaden økte i den mest problematiske 
perioden tidlig på 1990-tallet. Grenland skiller seg altså fra de “isolerte” ensidige 
industrikommuner med prosessindustri, både ved å ha et mer allsidig næringsliv og 
ved å være mer integrert i arbeidsmarkedene i omlandskommunene. 
 
Regionen har en historie med betydelig industriell forurensning både til luft og 
vann. Tilfeller av alvorlige utslipp er blitt nasjonalt kjent gjennom medias dekning. 
Selv om man har klart å komme mange av miljøproblemene i møte med miljøtiltak, 
opplever befolkningen at regionen fortsatt har et negativt “image” utad og et dårlig 
selvbilde innad i denne sammenheng. Det blir sett på som viktig å forandre dette 
image: Man vil profilere Grenland positivt både innad og utad. Det er bakgrunnen 
for tiltak som vi kommer tilbake til. 
 
 
6.2 OPPTAKTER TIL INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE  

- ET TIDSSKILLE 
 
Etableringen av det interkommunale kraftselskapet, Skienfjorden Kommunale 
Kraftselskap (SKK) i 1912, var et tidlig eksempel på samarbeid mellom 
Grenlandskommunene. Bortsett fra dette tidlige tilfellet, har det lenge vært 
vanskelig å få i stand samarbeid mellom kommunene. Økt regional integrasjon i 
næringsliv og arbeidsmarked avdekket et manglende kommunalt samarbeide som 
gav urasjonelle løsninger, blant annet med dobbel utbygging av infrastruktur. Det 
var en langvarig rivalisering mellom kommunene m.h.t. havneutbygging. Da 
havnesaken til sist fikk sin løsning med et felles havnevesen i 1992, ble det et 
viktig symbol i det interkommunale samarbeidet. Siden har det også vært 
samarbeidsprosjekter på miljøsida, med felles renseanlegg for kloakk. Ordførerne 
har vært pådrivere i denne prosessen. I dag er månedlige ordførermøter 
institusjonalisert. Over tid har man fått en større erkjennelse av at 
Grenlandskommunene utgjør et felles bo- og arbeidsområde som krever inter-
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kommunalt samarbeid. I denne prosessen har man også tydd til tiltak som fungerer 
som symboler, slik som samarbeid mellom byenes fotballag, Odd og Pors, gjennom 
Grenland Fotball. 
 
 
6.3 MOBILISERING MED GRENLANDSTINGET 
 
Det var Kommunenes Sentralforbunds leder på fylkesplan som tok initiativet og 
kalte sammen næringslivsledere og politikere ved inngangen til 1990-tallet. Man 
hadde opplevd felles problemer med nedbemanninger i prosessindustrien med fare 
for at store årskull klare til å gå ut i arbeidslivet, ikke ville få seg jobb. Det var 
enighet mellom ordførere, nøkkelpersoner i NHO, LO, fylkeskommunen og KS om 
at man måtte sette igang noe konkret. Man ønsket å skape en forståelse for at 
kommunene hadde felles problemer med utgangspunkt i Grenland som et felles bo- 
og arbeidsområde. Man ville få slutt på krangel mellom de rivaliserende 
kommunene i Grenland. Femti personer fra offentlige og private virksomheter ble 
mobilisert i en dugnad for å jobbe med et næringspolitisk handlingsprogram. Det 
ble etablert seks arbeidsgrupper, hver med omlag 10-12 personer som jobbet med 
hvert sitt tema. Dette endte opp i et fempunkts handlingsprogram. Et punkt gikk på 
etableringen av et felles interkommunalt næringsorgan. Et annet gikk på å etablere 
et investeringsfond for Grenland. Et tredje var å utvikle høgskolemiljøet og 
integrere det mer med næringslivet i regionen. Et felles kommunestyremøte var et 
viktig ritual i etableringen av det interkommunale samarbeidet ved Grenlands-
tinget.  
 
Det ble senere oppnevnt en prosjektgruppe som skulle fremme forslag om et felles 
organ for næringsutvikling i Grenland. Prosjektgruppa besto av åtte personer, fra 
næringsrådene i kommunen, NHO, Samorg, ordførerkollegiet og stiftelsen Vekst i 
Grenland. Daværende leder av Skien næringsråd, tidligere ordfører, ledet dette 
arbeidet.  
 
Bakgrunnen for dette initiativet var utredningsarbeidet som ble satt i gang for å 
utvikle et næringspolitisk handlingsprogram for Grenland i 90-åra med det mål å gi 
grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser minst på dagens nivå (1990). En 
utredningsgruppe hadde som oppgave å utrede ulike sider knyttet til følgende tema:  
 - Felles næringspolitikk i Grenland 
 - hvilke rammebetingelser krever 90-åras næringsliv. 
 
Utredningsgruppen konkluderte med at på kort sikt måtte en ta fatt i og gjøre noe 
med styringssystemene. I den sammenheng foreslo utredningsgruppen å etablere et 
felles næringsutviklingsorgan for Grenland. Intensjonen var å samle kommunene 
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og øvrige organisasjoner som har ansvar og oppgaver knyttet til næringsutvikling i 
Grenland. Selskapets formål var: 
 
 a. skape forståelse for at Grenland er ett bo- og arbeidsmarkedsområde og at 

trygging av bestående arbeidsplasser og utvikling av nye arbeidsplasser i 
Grenland er en primær oppgave. 

 
 b. være et pådriver- og bistandsapparat for opprettholdelse og utvikling av 

bestående arbeidsplasser, og utvikling av nye arbeidsplasser i Grenland. 
 
 c. arbeide for samordning av statlige, fylkeskommunale, kommunale og 

private ressurser som er tilgjengelige for å trygge bestående arbeidsplasser 
og utvikle nye arbeidsplasser i Grenland. 

 
d. medvirke til at samarbeidet mellom ansatte og deres organisasjoner på den 

ene side og bedriftsledelsen og deres organisasjoner på den andre side 
nyttes aktivt i utviklingen av næringslivet i Grenland. 

 
 e. medvirke til at Grenland fremstår som en sterk og samordnet enhet overfor 

sentrale myndigheter og investorer. 
 
Vekst i Grenland ble etablert med følgende styringsorgan: 
 * Generalforsamling 
 * Grenlandstinget (representantskap) 
 * Styre 
 
Grenlandstinget (ViG’s representantskap) er sammensatt av representanter fra 
kommunene, storindustrien, småindustri og håndverk, handelsnæringen, primær-
næringene, samorganisasjonene i Grenland, reiseliv, finansinstitusjonene, fylkes-
kommunen, Grenland Havn, SKK, Staten vegvesen, kommunale eiendomsselskap 
og NSB. Grenlandstinget er imidlertid åpent for representanter fra enhver lokal 
organisasjonen. 
 
Senere har det vist seg vanskelig å videreføre Grenlandstinget som et vitalt organ. 
Ledelsen ved ViG mener Grenlandstinget som representantskap for ViG, ikke helt 
ut har fungert etter forventningene. Allikevel har mobiliseringen og forankringen i 
Grenlandstinget vært viktig for ViG sin legitimitet i region. Det faktum at 
initiativet kom fra regionen selv, har trolig hatt betydning for bestrebelsene på å 
videreføre ViG utover den statlige omstillingsperioden. 
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6.4 ORGANISERING AV VIG 
 
Vekst i Grenland (ViG) var opprinnelig etablert som en stiftelse i 1989. På slutten 
av 1992 ble ViG etablert som aksjeselskap med 300.000 kr. i aksjekapital. Man 
hadde da på forhånd fått løfte fra Næringsdepartementet om en omstillingspott på 7 
mill. kr. ViG har 43 ulike eiere; de fire kommunene, fylket, det private næringsliv 
og banker, samt næringslivets organisasjoner som til sammen utgjør ViG’s 
generalforsamling. 
 
Styret for Vekst i Grenland AS består av åtte medlemmer med personlige 
varamedlemmer. Styremedlemmene/varamedlemmene velges for to år om gangen. 
Grenlandstinget innstiller overfor generalforsamlingen hvem som skal sitte i styret. 
Tanken bak dette organisatoriske grepet er at de store aksjonærene ikke skal 
overstyre de små. Selv om kommuner og fylkeskommunen har aksjemajoritet (51 
%) er kommunene kun representert med to politikere.  
 
Selv om de ble valgt i kraft av å være ordførere, har de beholdt sin plass i styre 
utover sin ordførerperiode. Disse har ikke noen formell rapporteringsplikt overfor 
kommunene. Foruten kommunenes representanter er det en representant fra hver av 
næringslivets to hovedorganisasjoner, en representant fra reiseliv, en fra handel, en 
fra bankene samt styrelederen fra næringslivet. Til tross for kommunal 
eierdominans, har man altså bevisst valgt et styre som er dominert av folk fra 
næringslivet. Tanken bak dette grepet er å engasjere næringslivet til et forpliktende 
samarbeide og dermed sikre en lokal forankring av omstillingsarbeidet. Styret har 8 
- 11 møter i året.  
 
Som aksjeselskap fikk ViG egen administrasjon. I oppstartingsfasen besto den av 
en daglig leder, to prosjektledere og en sekretær. ViG fikk kontorer i tilknytning til 
utdannings-, forsknings- og kompetansemiljøet på Kjølnes i Porsgrunn kommune. 
ViG har hatt en administrasjon bestående av seks ansatte (fem og et halvt årsverk) 
og et driftsbudsjett på fra vel to til vel fire mill. kr. årlig. ViG er også formell 
arbeidsgiver for Grand Ide og næringsutvikling. Dette etablererkontoret som er 
lokalisert i Skien har fire ansatte (3,6 årsverk). 
 
Typisk for lederne og deler av administrasjonen for øvrig, er at de har 
næringslivsbakgrunn. Dette valget har vært en bevisst strategi fra styrets side. 
Dermed er profesjonalisering gjennomført både i styre og daglig ledelse. Vårt 
inntrykk er at dette har bred legitimitet såvel i den politiske ledelsen som i 
opinionen i Grenland. Det har vært betydelig utskifting i den daglige ledelsen. I 
omstillingsperioden har fire ulike personer innehatt stillingen som daglig leder. 
Dette kan tyde på at det er en krevende og utsatt stilling. I år 2000 preges 
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administrasjonen av usikkerheten rundt ViG’s framtid. En person har sagt opp sin 
stilling fra nyttår. 
 
ViG har et årlig driftsbudsjett på 3,5 – 4 mill. kr. Det er finansiert av kommunene, 
kraftselskapet SKK og Grenland havnevesen samt andre bedrifter4 der Hydro er 
den største bidragsyter. Det lokale eierskapet og den lokale finansieringen av 
driften har gitt selskapet en viss selvstendighet i forhold til sentrale myndigheter. 
ViG bruker den lokale finansieringen for å legitimere denne autonomien. 
 
 
6.5 SENTRALMYNDIGHETENES RESPONS OG RETNINGSLINJER 
 
Telemark Fylkeskommune var formell søker av midler til omstillings- og 
utviklingsmidler til  Grenland. Kommunalministeren og næringsminister ville 
gjerne støtte opp om initiativet. Problemet var at dette vanligvis sorterte under 
omstillingsbevilgninger. Ordningen med omstillingsbevilgninger var begrenset til 
det geografiske virkeområde til Distriktsutbyggingsfondet. Da Grenland lå utenfor 
dette område, måtte Kommunaldepartementet ty til ordningen med etablererstipend 
som var landsdekkende. I forbindelse med forhandlingene om EU-medlemskap, 
fant norske sentralmyndigheter at Grenland sammen med Østfold, ville være 
berettiget til særskilte omstillingsmidler fra EU’s strukturfond på basis av de 
strukturproblemene som nedgangen i industrisysselsettingen hadde forårsaket. 
Regionene passet inn i den regionalisering man hadde lagt til grunn i EU-systemet. 
Dette kom til å legitimere den særskilte satsningen på næringsomstilling i norske 
regioner som Grenland og Østfold. 
 
Vedrørende innretningen av innsatsen i denne regionen var det særlige 
begrensninger i anvendelsen av de statlige midlene. Det skulle være en 
ekstrainnsats for å bringe prosjekter fram inntil ordinære finansieringskilder kunne 
overta. Det var ikke aktuelt, heller ikke ut fra overordnede politiske hensyn, å 
utvide “DU-området” til å omfatte Grenland. Derfor skulle det heller ikke etableres 
et lokalt “Grenlands-SND”. Midlene skulle altså ikke brukes til investeringer i 
produksjonsutstyr og maskiner etc. knyttet til ordinær drift. Det ble også presisert 
at midlene først og fremst skulle brukes i form av tilskudd. I regionen ble disse 
retningslinjene opplevd som svært rigide. ViG signaliserte at de ville operere med 
en nokså vid definisjon av begrepet “næringsutvikling”. Dette skulle vise seg å 
skape problemer i forhold til sentralmyndighetene, og næringsdepartementet holdt 
igjen på den fleksible bruken av midlene i Grenland. Styret i ViG opplevde at 
departementene av formelle grunner opererte med utgangspunkt i regler og 

                                                 
4 Privat næringsliv har til sammen bidratt med 4,5 mill. kr. over sju år. 
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retningslinjer. Som vi skal komme tilbake til oppsto det spenningsfelt mellom 
sentrale byråkrater og regionale næringsutviklere. 
 
SND var pålagt det operative ansvaret for oppfølging av det næringsrettede 
omstillingsarbeidet i Grenland. I perioden 1993-99 har Vekst i Grenland mottatt 
omstillings- og utviklingsmidler for omlag 81 mill. kr, der Kommunal-
departementet etterhvert har bidratt med noe mer enn Næringsdepartementet for til 
slutt å bli alene som statlig bevilgende instans.  
 
Tabell 3. Omstillingsmidler fra staten 

År Mill. kr. 
1993   7 
1994 10 
1995 10 
1996 18 
1997 13 
1998 13 
1999 10 
SUM 81 

 
Departementet har i årene 1998 og 1999 stilt krav om at kommunene må bidra med 
omstillingsmidler tilsvarende de statlige. Gjennom det interkommunale GreKoNi-
fondet har kommunene klart å komme dette finansieringskravet i møte. GreKoNi-
fondet er basert på overskuddet fra det interkommunale selskapet SKK. Dette 
gjorde det altså mulig å utløse statlige midler i årene 1998-99 og å videreføre ViG 
som næringsutviklingsselskap. 
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7 OMSTILLINGSARBEIDE I REGI AV VIG 
 
 
7.1 PERIODEN DA KN-UNION DOMINERTE 
 
Arbeidsledigheten i Grenland var blant de høyeste i landet ved inngangen til 1990-
tallet. På den bakgrunn ble det lansert en ide om å etablere et system for å gi 
arbeidsledige kompetanse gjennom målrettet kurs og opplæringsaktivitet i 
prosjekter. En del av målsettinga var å skape bedrifter med utgangspunkt i 
arbeidsledige som en ressurs - deres ideer og de prosjektene som kom opp. Det var 
et stort volum på aktiviteten som ble igangsatt i regi av organet som fikk 
betegnelsen Telemark Kompetanse og Næringsunion (KN-Union), og et tilhørende 
stort forbruk av offentlige midler. Ca. 250 ledige personer var til enhver tid knyttet 
til KN-Unions prosjekt. Til sammen var 650 arbeidsledige engasjert i denne 
virksomheten. Deltakerne hadde SKAP/KAJA-avlønning. I tillegg gjennomførte 
KN-Union opplæring og mottok støtte til dette etter vanlig regelverk. Slik fikk 
deltakerne en gunstigere avlønningsform enn det som normalt gjelder ved AMO-
kurs. Store deler av midlene var altså lønn til deltakerne som ellers ville gått med 
som ledighetstrygd. KN-Union fikk stor oppmerksomhet i media og opinion. Det 
dannet seg mange forestillinger spesielt knyttet til kostnader. Aktiviteten fikk ikke 
bare regional, men også nasjonal oppmerksomhet, i form at en sterk kritikk av det 
store forbruket av offentlige midler. Lokalt var det også en kritikk mot 
konkurransevridende effekter rundt nyetableringer. Det var også turbulens knyttet 
til at man tråkket i arbeidsmarkedsetatens bed. Allikevel fikk omlag 600 
arbeidsledige en meningsfylt tilværelse og god opplæring i forbindelse med KN-
Unions aktivitet. Kostnadene avvek ikke betydelig fra det de arbeidsledige ellers 
ville ha kostet samfunnet.  
 
En periode var KN-Union den helt dominerende aktiviteten innenfor ViG og kom 
til å sluke det meste av tid, ressurser og oppmerksomhet. Utenfra ble KN-Union og 
ViG betraktet som ett. Dermed ble det klistret en ugunstig image til ViG, som 
senere ble trukket fram ved gitte anledninger. I løpet av høsten 1994 ble samtlige 
næringsrettede prosjekter knyttet til det tidligere prosjekt KN-Union avviklet i 
ViG-regi.  
 
 
7.2 NÆRINGSANALYSE OG STRATEGISK NÆRINGSPLAN 
 
Utover 1990-tallet kom Kommunaldepartementet til å kreve en strategisk 
næringsplan (SNP) for at kommuner skulle få tilgang til omstillingsmidler. På 
nyåret 1995 nedsatte styret i ViG en styringsgruppe med mandat å utarbeide et 
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forslag til en strategisk næringsplan for Grenland. Styringsgruppa besto av 13 
medlemmer, derav fire ordførere, partene i arbeidslivet, SND, ViG’s daglige 
ledelse og to næringsrepresentanter, derav leder av styringsgruppa som var adm. 
dir. ved Hydros Forskningssenter. Ved gjennomføringen ble det utlånt en person 
fra Telemark Fylkeskommunes næringsetat til prosjektassistanse. Vedkommende 
hadde tidligere erfaringer fra tilsvarende arbeide. 
 
Industriøkonomisk institutt hadde anbefalt en hovedstrategi som først og fremst 
bygde på å videreutvikle og styrke den industrielle basis som allerede finnes i 
Grenland (Selvik 1990). Fokus i den strategiske næringsplanen ble nettopp 
industriell vareproduksjon. At fokus ble satt på industriell vareproduksjon, var ikke 
overraskende sett med fylkeskommunale øyne: “I Grenland lander man fort på 
industri. Alle tenker industri.” SNF’s næringsanalyse var utgangspunktet for 
innretning av det videre arbeid (Walderhaug m.fl. 1995).  
 
I tillegg til industrisatsningen ble det lagt vesentlig vekt på de kompetansemessige 
forutsetningene og infrastrukturelle mulighetene som aktørene i Grenland står 
overfor, samt offentlig og privat tjenesteproduksjon og leverandør- og 
servicenæringen som viktige støttespillere for Grenlands industrielle virksomhet. 
 
Ambisjonen var at SNP skal fungere samlende, være fokuserende og forpliktende. I 
strategisk næringsplan ble fem områder definert som de strategisk viktigste: 
 * fornyelse og nyskapning 
 * kompetanse, forskning og utdanning 
 * infrastruktur 
 * profilering og identitet 
 * samhandling og organisering 
 
SNP ble endelig vedtatt i alle tilliggende politiske organer i de fire kommunene i 
februar 1996. Denne skal rullere hvert år. Strategiplanen skulle være styrende for 
ViG sin virksomhet: “Vekst i Grenlands rolle i det regionale næringsutviklings-
arbeidet utover 1995 må identifiseres i den regionale næringsplanen.” 
 
I ettertid synes det som om strategiplanen har vært styrende for en god del av de 
regionale prosjektene som ViG initierte: SNP har vært et signal for hvor ViG skulle 
sette fokus. Strategiplan uttrykker både visjoner, strategier og handlingsplan. Den 
uttrykker konsistens i sammenhengene mellom mål og virkemidler. ViG ble tildelt 
et overordnet ansvar for iverksetting og gjennomføring av tiltakene i planen. 
Gjennom strategiplan er også andre institusjoner ansvarliggjort. Problemet for ViG 
var at handlingsplanen ikke var konkret nok. Formuleringene av tiltak hadde mer 
preg av å være delstrategier enn konkrete handlingsplaner. Administrasjonen i ViG 
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opplevde tiltakene i handlingsplanen som noe løs. De følte et behov for 
konkretisering ved rullering. Dette munnet ut i en handlingsplan for 1997-98. Man 
ønsket en strammere regi og struktur for gjennomføringen av SNP. Alle tiltak i 
SNP organiseres som egne prosjekt etter PLP-malen.5 Siden er det laget handlings-
plan for 1999-2000 og det er foreslått en ny handlingsplan for 2001-2002 som er 
inne til politisk behandling høsten 2000. 
 
 
7.3 VIG’S ULIKE ROLLER 
 
ViG definerer selv to hovedmålsettinger: 
 - få Grenland til å samarbeide som en region. 
 - skape vekst og næringsutvikling 
 
I større grad enn i andre omstillingskommuner synes ViG å ha en regionbyggende 
rolle. Selskapet skulle sikre at kommunene opptrådte med en stemme utad. ViG 
skulle bearbeide sentrale myndigheter og til dels opptre i en lobbyist rolle. Her er 
engasjementet i samferdselssektoren et eksempel. I slike sammenhenger har ViG 
gjort faglige utredninger. Næringsselskapet har unnlatt å gå inn i saker som kan bli 
politiserte. Selskapet vil fungere samlende ved å underbygge og stimulere 
samarbeide.  
 
Samtidig har selskapet en mer profesjonell rolle knyttet til konkret utvikling av 
bedrifter. Daglig virke i administrasjonen er dominert av søknadsbehandling. Ved 
ViG har man opplevet at det blir brukt mye tid på å behandle søknader; “alt for 
mye”. I den siste perioden har ViG hatt en mer pro-aktiv rolle. I den forbindelse 
har ViG gått i bresjen for å utvikle Grenland Havn. ViG har også vært en pådr iver 
etableringen og utviklingen av Senter for industriell logistikk. Videre har ViG tatt 
initiativet til å etablere flere møteplasser slik som Forum for Miljøteknologi og 
Forum for areal og eiendomsutvikling. ViG har tatt utfordringen i å jobbe mer 
utadrettet. Som et ledd i å informere publikum om ViG’s aktiviteter ble det i 1998 
utarbeidet en ”femårskavalkade” som viser ViG’s engasjement siden starten i 1993. 
ViG er dessuten blitt mer synlig i lokalavisene. ViG har laget egen hjemmeside 
med hyppig oppdatering. 
 
ViG rives mellom to hovedoppgaver. Den ene er å realisere strategisk næringsplan, 
altså målrettet satsning. Det vil si og initiere og støtte opp om tiltak av mer regional 
karakter. Den andre er å fungere som bistandsapparat til mer spontane initiativ fra 
næringsliv. Her fungerer ViG som adressat og behandler av søknader fra bedrifter. 
Det kan være krevende å håndtere begge disse rollene.  
                                                 
5 Det vil si prosjektlederprosessen slik den er skissert av SND. 
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Mange av aktørene i omgivelsene ser på ViG som et instrument for å løse ulike 
problemer i Grenland. I alle de fire kommunene er det et ønske om at ViG bør ha 
en rolle i næringsutvikling, men det er noe sprikende syn på hva denne rollen bør 
innebære. I et vedtak i Skien formannskap heter det at ViG skal fokusere på:  
 
1. Markedsføring av Grenland som et felles arbeids- og boområde 
2. Arbeide med å øke kompetanse- og utdanningstilbudet i Grenland som region 
3. Tilrettelegge og utrede aktuelle samarbeidsprosjekter når det gjelder nærings- 

og infrastrukturtiltak i Grenland. 
 
Dette tyder på at man i Skien ikke ønsker at ViG skal drive næringsutvikling 
gjennom direkte støtte til enkeltbedrifter. I de andre kommunene er det en større 
forståelse for at ViG fortsatt skal drive denne direkte formen for næringsutvikling. 
Allikevel er det flere som signaliserer at det bør satses mer på fellesprosjekter 
innenfor infrastruktur og kompetanseutvikling. Det er også uenighet om ViG bør 
engasjere seg på kultursektoren. Enkelte mener at dette har med identitetsskaping 
og profilering å gjøre, mens andre mener at engasjement i denne sektoren ikke 
hører inn under næringsutvikling. 
 
Selv om administrasjonen synes at omgivelsene har ulike forventninger til ViG, har 
de heller sett dette som en utfordring enn som et problem.  
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8 RELASJONER OG FRAMTIDIG ORGANISERING 
 
 
8.1 RELASJONER TIL AKTØRER 
 
ViG har hatt relasjoner til en rekke aktører som på ulike måter har vært viktige for 
selskapet. Det er partene i arbeidslivet, industriselskapet Norsk Hydro, Fylkes-
kommunen, SND samt Næringsdepartementet og Kommunaldepartementet. 
 
NHO og LO har deltatt i uformelle sammenhenger knyttet til mobiliseringen i 
Grenland. Her har partene i arbeidslivet vist initiativ. Både NHO og LO har vært 
representert i viktige organer som Grenlandstinget, styret i ViG og i styringsgruppa 
for strategisk næringsplan. Representanter både fra NHO og fra LO har uttrykt at 
deres organisasjon er tjent med et regionalt organ som ViG. Det som slår en er at 
partene i arbeidslivet i Grenland opererer i tospann og har felles interesser i saker 
som gjelder næringsutvikling 
 
Hydro har vært en viktig bidragsyter i omstillingsarbeidet i Grenland på flere 
måter. Hydro er det industriselskapet som har gått inn med mest kapital i ViG. 
Selskapet har også vært sammen med ViG i å finansiere en del ”Hydro-eksterne” 
prosjekter. To av deres ledere er stilt til disposisjon hhv. som styreleder for ViG og 
til å lede styringsgruppen for utarbeidelsen av strategisk næringsplan. 
 
Norsk Hydro skiller seg fra de andre konsernene som har virksomheter i Grenland, 
med en større åpenhet om egne disposisjoner og et større samfunnsengasjement. 
Hydro har tatt et samfunnsansvar ut over det som er vanlig for industrikonsern. 
Hydro Porsgrunn er opptatt av at Grenland har god infrastruktur og tjenester samt 
at regionen framstår som attraktiv for ulike typer av arbeidskraft. Betydelig 
nedbemanning ved Hydro Porsgrunn påkaller også et ansvar for å bedre det lokale 
arbeidsmarkedet slik at selskapets overtallige kan få seg ny jobb. Hydros utvidede 
engasjement i Grenland skyldes dels Hydros størrelse, men også at det har utviklet 
seg til en tradisjon i industriselskapet. Norsk Hydro har gjerne vist et samfunns-
ansvar i kommuner som er vertskap for deres industri (Karlsen 2000). 
 
Fylkeskommunens næringsavdeling har tidligere vært lite orientert mot Grenland. 
Dette skyldes at virkemidlene innenfor DU-systemet ikke har hatt Grenland som 
nedslagsfelt. Fra et utgangspunkt med liten kontakt mellom Grenland og 
fylkeskommunen, er det etterhvert oppstått flere kontaktpunkter.  
 
Forutsetning for omstillings- og utviklingsbevilgningen var at SND skulle ha et 
oppfølgingsansvar. SND har vært tilstede i ViG’s styremøter. ViG’s erfaring er at 
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SND har vært en god samarbeidspartner som har fungert som en kanal for 
løsninger. Til dels er SND og ViG sine virkemidler komplementære: Til forskjell 
fra SND har ViG hatt mulighet til å yte tilskudd til bedriftsutvikling knyttet til 
forstudier og forprosjekter i Grenland. SND kan på sin side bidra med lån, noe ViG 
i utgangspunktet ikke hadde myndighet til.  
 
ViG har forholdt seg til Kommunaldepartementet og Næringsdepartementet som 
bevilgende instanser. Næringsdepartementet kom til å reagere på rapporteringen fra 
ViG som viste en utstrakt støtte til regionale prosjekter. På bakgrunn av ViG’s 
rapportering, tok Næringsdepartementet initiativ til et møte mellom partene. Selv 
om Næringsdepartementet også var opptatt av regionale virkninger, mente 
departementet at det helt fra starten var en forutsetning at midlene i hovedsak 
skulle brukes bedriftsrettet. Diskusjonene med sentrale myndigheter endte opp med 
et kompromiss. Det kom en presisering om beløpsmessige avgrensinger for de 
enkelte virkemiddelområdene, som ViG’s styre fant tilfredsstillende. Kun inntil en 
tredel av midlene kunne gå til regionale prosjekter, noe ViG har forholdt seg til. 
Slik sett har sentralmyndighetene lagt føringer på fordelingen av omstillings- og 
utviklingsmidlene mellom bedriftsrettede og regionale prosjekter. 
 
ViG har vært opptatt at en variert bruk av virkemidler for på en hensiktsmessig 
måte å oppnå sine mål. Næringsdepartementet var opptatt av en tydeligere 
resultatorientering av midlene og ut fra dette mente departementet det var naturlig å 
sette hovedfokus på bedriftsrettede tiltak. Fra Næringsdepartementets side har 
etablering og drift av organisatoriske apparat og kanskje en del andre tiltak som har 
blitt karakterisert som regionale, i første rekke vært sett på som en oppgave for de 
samarbeidende kommunene som egeninnsats. ViG opplevde imidlertid en større 
forståelse for sin regionale profil hos Kommunaldepartementet.  
 
Næringsdepartementet reagerte også på støtteformer ViG opererte med, slik som 
lån og garantier. Departementet ønsket ikke at et næringsselskap som ViG, skulle 
fungere som “bank”, med de ressurser det krever. ViG hadde dessuten gått inn med 
aksjekapital i enkelte tilfeller, og det var Næringsdepartementet sterkt kritisk til. På 
bakgrunn av den nylige omorganiseringen knyttet til opprettelsen av SND, ønsket 
man en forenkling av virkemiddelapparatet.  Sett fra Næringsdepartementets side 
fryktet man at det her ble etablert ordninger som kunne innebære oppbygging av et 
lokalt finansieringsselskap som ville operere ved siden av SND. ViG på sin side 
mener at lån og garantiordninger i mange sammenhenger er mer fornuftig: Slik 
kunne midlene “brukes i flere omganger”.  På møtet ble sentrale og lokal parter 
enige om en innstramning av støtteformene. Fremdeles i 1998 fant ViG dette 
regelverket som rigid. Etter en dialog med Kommunaldepartementet i februar 1999 
ble det opp til ViG selv å velge form for støtte.  



© - NORDLANDSFORSKNING NF – rapport nr. 19/2000 
OMSTILLING I NÆRINGSLIV OG REGIONER 

 89 

Tabell 4. Disponering av omstillingsmidler til ulike støtteformer i perioder 
og enkeltår i kr. 

 1993-97 1998 1999 SUM 
Direkte tilskudd 44.810 15.600 9.100 69.510 
Garantier 1.525  2.100 3.625 
Lån  7.160 1.100 10.700 18.960 
Aksjekapital 8.250 200 1.000 9.450 
Totalt 61.745 16.900 22.900 101.545 

 
I perioden 1993-97 med ren statlig finansiering av omstillingsmidlene har direkte 
tilskudd dominert som støtteform. I årene 1998 og 1999 med delt finansiering 
mellom kommunene og staten er profilen på støtten dreid. I 1999 er bruken av lån 
større enn bruken av direkte tilskudd, men det er også et økt innslag av garantier og 
aksjekapital. 
 
ViG har lagt vel så mye vekt på å bygge relasjoner lokalt som til de sentrale 
myndigheter. I omstillingsperioden er det bygd opp tillit mellom kommunene og 
her har den politiske ledelsen spilt en vesentlig rolle. I arbeidet med nærings-
utvikling har man inkorporert personer med flere sentrale roller i samfunns- og 
næringsliv. Det har gitt åpne kommunikasjonskanaler, brede kontaktflater og ikke 
minst bidratt til å legitimere arbeidet. Dette har bidratt til å integrere og mobilisere 
mennesker og institusjoner i Grenland. Det har virket samlende og bidratt til 
omforente strategier. I framtida er det særlig en relasjon som blir viktig for ViG og 
det er forholdet til de fire kommunene. 
 
 
8.2 VIG’S FORHOLD TIL DE FIRE KOMMUNENE 
 
Blant kommunene i Grenland har Skien hatt lengst erfaring, vært størst og mest 
aktiv når det gjelder arbeide med næringsutvikling. Skien startet med slik innsats 
allerede på 1970-tallet og var tidlig ute i forhold til de fleste norske kommuner. 
Kommunen har lenge hatt et eget fond for næringsutvikling. Den har også et eget 
eiendomsselskap som betjener næringslivet. Porsgrunn har hatt en mindre 
næringsetat med næringssjef. Bamble fikk egen næringskonsulent i 1994 og Siljan 
har hatt næringskonsulent i halv stilling siden 1989. Til tross for disse ulike 
utgangspunktene har det vært en norm at kommunene skulle være likeverdige i 
dette interkommunale samarbeide i VIG. Det har i bemerkelsesverdig liten grad 
vært snakk om markering av særinteresser. At kommunene har vært tilfreds med 
kun to kommunepolitikere representert i ViG’s styre, er et tegn på dette. Her har 
ordførerne ført an i det å tenke regionalt. Ordførerne og rådmennene i de fire 
kommunene har for eksempel institusjonalisert jevnlige møter seg imellom. Det gis 
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uttrykk for at den regionale forståelsen ikke er like entydig lenger nedover i 
kommunenes administrasjon. 
 
Ved opprettelsen av dette interkommunale næringsselskapet, var det en fare for 
overlapping, dårlig koordinering og muligheter for konkurranse med kommunenes 
egne næringsetater. Kommuneinstitusjonene kan ikke fri seg helt fra sitt eget 
ansvar for næringsutvikling. De har ansvaret for bygge- og reguleringssaker og 
både kultur og skolesaker kan også ha med næringsutvikling å gjøre. Dessuten får 
kommunene selv henvendelser fra bedrifter og personer i næringslivsspørsmål. 
Disse forhold krever koordinering på tvers av kommunale etater og det regionale 
næringsselskapet ViG. Det gis uttrykk for at koordinering har gått bra og at man 
har klart å få til et fruktbart samarbeid.  
 
Det er ingen entydig arbeidsdeling mellom ViG og kommunenes etater, men man 
har en pragmatisk innstilling til dette. Gjennom møtevirksomhet er det etablert 
gode kommunikasjonskanaler. Hver fjortende dag møtes ViG, næringsetatene i 
kommunene, SND Telemark, A-etaten og etablererkontoret. I Skiens næringsetat 
har en person vært engasjert med ViG-saker to dager i uka. Da en person sluttet i 
ViG’s administrasjon fra nyttår 2000 har vedkommende fra næringsetaten i Skien 
bidratt med 80 prosent av sin stilling ved ViG. Næringsetaten i Porsgrunn har på 
sin side hatt prosjektansvaret for videreutviklingen av kompetansemiljøet på 
Kjølnes. Slik kan saksforberedelse i ViG skje ute i kommuneinstitus jonene. På 
denne måten bidrar kommunene til driften av ViG. Næringsetatene i kommunene 
er i flere sammenhenger blitt ViG’s forlengede arm inn i kommunene. Denne 
integrasjonen har altså økt over tid.  
 
Den begrensede kommunale deltakelsen i ViG’s styre, kan i en viss grad 
kompenseres med næringsetatens deltakelse i den daglige driften. Dette forhindrer 
ikke at det ute i kommunene etterspørres mer informasjon om ViG’s aktiviteter. 
Det snakkes ofte om ”de lukkede rom”. Dette problemet er også erkjent i ViG’s 
administrasjon. Daglig leder er blitt mer opptatt av å informere omverdenen 
gjennom media og ved å opprette egen hjemmeside www.vig.no. Daglig leder 
vurderer det slik at han har god kontakt med ordførerne og rådmennene i 
kommunene. Disse forhold berører også den demokratiske kontrollen av et 
interkommunalt eid næringsselskap. Etter hvert som finansieringen av ViG er 
overført på lokale hender har relasjonen til kommunene blitt viktigere. Det er 
kommunene som er nøkkelen til å skaffe ViG tilstrekkelig og forutsigbar 
finansiering i framtida. 
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8.3 REGIONALE FINANSIERINGSKILDER 
 
Skiensfjordens kommunale kraftselskap (SKK) ble stiftet i 1912 som Norges første 
interkommunale kraftselskap og ble et mønster for lignende selskaper. Det var 
Gunnar Knudsen (1848-1928) som var initiativtaker og den som fikk gjennomført 
selskapsdannelsen. Han var venstremann, statsminister og reder med røtter i 
Grenland. Uten hans kunnskaper, autoritet og syn for elektrisitetens fremtid, hadde 
dette neppe vært mulig, heter det i jubileumsboka til Skiensfjordens Polytekniske 
Forening (Haakonsen m.fl. red. 1999). I 1998 ble Skiensfjordens kommunale 
kraftselskap as et moderne energikonsern og blant de ti største i Norge. 
Eierkommunene er Skien (45,3 %), Porsgrunn (44,2 %), Bamble (10 %) og Siljan 
(0,5 %). Eierkommunene har tatt ut betydelig overskudd, som så langt er brukt til 
gatelys og eierkommunenes fond for infrastruktur og næringsutvikling GreKoNi. 
Tradisjonelt har innbyggerne i de fire kommunene nytt godt av lave elpriser. 
Morselskapet i konsernet har en årlig omsetning på ca. 60 mill. kr., og et overskudd 
før skatt rundt 20 mill. kr. inkludert andel av avkastning på kapitalforvaltningen.  
 
Grenlands kommunenes Nærings- og Infrastrukturfond (forkortet GreKoNi), ble 
dannet i 1995 og er altså basert på overskuddet fra regionale kraftselskapet SKK. 
Ledende kommunalpolitikere fikk vedtektsfestet at utbyttet ikke er selskapets 
eiendom, men kommunenes (Skien, Bamble, Porsgrunn og Siljan). Fondet hadde i 
utgangspunktet en kapital opp mot 100 mill. kr. Disse verdiene eies av de enkelte 
kommuner i henhold til innskutt kapital. Det er kommunepolitikerne ved 
representasjon i styret, som avgjør bruken av midlene. I utgangspunktet skal fondet 
gjennomføre tiltak som kan styrke bestående næringsliv, bidra til å utvikle ny 
næringsvirksomhet og bedre infrastrukturen i regionen. Når staten for årene 1998 
og 1999 krevde lokal medfinansiering av omstillingsmidlene, var det GreKoNi-
fondet som kommunene måtte ty til. Grenland var altså i den heldige situasjon at de 
hadde et interkommunalt eid kraftselskap med betydelige ressurser å trekke veksler 
på. Det var dette som gjorde det mulig å videreføre ViG. Slik sett kan Grenland 
generelt og ViG spesielt takke strategen og samfunnsentreprenøren Gunnar 
Knutsen for sin framsynthet. 
 
Dette fondet gav også muligheter til å realisere ideen om et regionalt venturefond. 
Tidlig i omstillingsarbeidet hadde man sett behov for å etablere en lokal 
kapitalbase for risikovillig kapital. Privat investorkapital er begrenset i Grenland og 
de tilstedeværende bankene har sine strategiske funksjoner utenfor regionen. 
Grenland Investeringsfond har mottatt 25. mill. kr. fra GreKoNi og 25 mill. kr. fra 
banker og næringsliv. Fondet administreres av BTV-Invest som har Buskerud, 
Telemark og Vestfold som sitt nedslagsfelt. Grenland Investeringsfond har en 
kapitalbase på 50 mill. kr som skal investeres utelukkende i Grenland. 
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ViG, GreKoNi og Grenland Investeringsfond har m.a.o. samme regionale 
nedslagsfelt. Samlet finnes det dermed en betydelig kapital for å utvikle 
næringslivet i Grenland. Forutsetningene er tilstede både for å styrke den ellers så 
svake kapitaldannelsen i lokalt eide småbedrifter og for å oppgradere infra-
strukturen i regionen. Men det er ikke gitt at denne strukturen vil bestå i framtida. 
Det ene kardinalspørsmålet er om kommunene vil realisere verdier fra SKK til 
næringsutviklingsformål. Det andre kardinalspørsmålet er hvordan bruken av 
eventuelle midler til dette formålet skal organiseres.  
 
 
8.4 FRAMTIDIG ORGANISERING AV VIG – NÆRINGSUTVIKLING PÅ 

EGNE BEIN 
 
Etter ønske fra eierne ble det i 1998 nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere 
fremtidig organisering av ViG. Her satt representanter fra de to partene i 
arbeidslivet, Porsgrunn og Skien kommuner og tidligere daglig leder av ViG. Ernst 
& Young ble av styret i ViG engasjert som leder og sekretariat for denne 
prosessen.  
 
Kommunene som eiere har ytret ønske om mer innsyn i bruken av de fremtidige 
midler som ViG tilføres og bedre informasjon og kommunikasjon vedrørende 
ViG’s aktiviteter. I prosessen var det ikke registrert noen signaler om at ViG burde 
avvikles. Her er et konsentrat av arbeidsgruppens anbefalinger: ViG skal ha en: 
• overordnet regional næringsutviklerrolle  
• overordnet samordnende rolle i forhold til regionale næringspolitiske spørsmål.  
 
Oppgavene skal være:  

• Nyskaping og næringsutvikling 
• Profilering av regionen 
• Regionale fellesprosjekter innen infrastruktur og kompetanse. 

 
Organisering og selskapsform: 

• ViG anbefales videreført som aksjeselskap. 
• Styret velges av generalforsamlingen (eierne) i henhold til en forsvarlig 

representasjon ikke minst med utgangspunkt i kompetanse, kapasitet, 
engasjement og profesjonalitet. 

• Det opprettes et kontrollutvalg i henhold til retningslinjer som må fastsettes 
nærmere. 

• Felles kommunestyremøte hvor øvrige eiere også inviteres anbefales 
gjennomført ved behov i viktige enkeltsaker og/eller som informasjons- og 
kommunikasjonsforum. 
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• Grenlandstinget opprettholdes som et overordnet policygivende organ. 
Grenlandstinget må revitaliseres. Tingets kontrollerende funksjon i forhold 
til regnskap og budsjett overføres til kontrollutvalget. 

• Det foreslås opprettet dialog mellom kommunene og ViG ved at adm. dir. 
får anledning til å møte i ordfører/rådmannsmøtene i definerte saker. 

 
Forholdet til GreKoNi og eierkommunene, herunder næringsavdelingene. 

• GreKoNi’s rolle og mandat i forhold til ViG anbefales gjennomgått og 
avklart.  

• Det anbefales at personalet i de kommunale næringsavdelingene opprett-
holder kommunene som arbeidsgivere, men at de frigis til ViG i forbindelse 
med konkrete oppgaver innen næringsutvikling, nyskapning og regionalt 
fellesprosjektarbeide slik at man kan styrke fagmiljøet i ViG innen disse felt. 

 
Finansiering av ViG: 

• Det anbefales opprettet et interkommunalt fond for langsiktig finansiering av 
ViG. 

• Som et alternativ anbefales det utarbeidet og vedtatt en avtale mellom de fire 
Grenlandskommunene for fremtidige bevilgninger til ViG via GreKoNi. 

 
Vi vil kort kommentere anbefalinger som representerer viktige endringer. Det 
gjelder representasjonen i styret som nå skal avspeile eierforholdene, noe som 
innebærer at kommunenes representanter kommer i flertall. For det andre er det 
opprettelsen av et kontrollutvalg. Begge disse anbefalingene synes å være grep for 
å styrke kommunenes posisjon. Intensjonen er å sikre kommunal legitimitet og 
dermed også deres bistand med finansiering. En viktig bakgrunn for dette er at 
Skien kommune har vært kritisk til å videreføre ViG i den form det har i dag. I et 
vedtak fra Skien formannskap heter det: ”Skien kommune ønsker å få større/bedre 
folkevalgt kontroll på og bruk av omstillingsmidlene”. 
 
Faggruppen er enig om at alt operativt næringsutviklingsarbeid innenfor 
satsningsområde nyskaping bør samles i ViG. Med dette menes bedriftsutvikling i 
bestående bedrifter, nyetableringer og etableringer utenfra. 
 
I henhold til vedtak gjort i Grenlandstinget i mai 1998 skulle eierne i løpet av 1999 
ta stilling til selskapets videre organisering. Ennå sommeren 2000 har eierne ikke 
sluttbehandlet dette spørsmålet slik at selskapets framtidige rammevilkår ikke er 
klarlagt. Kommunale beslutningsprosesser tar tid. Beslutningsprosesser som 
gjelder flere kommuner tar enda lengre tid. Erfaringene viser at det knytter seg er 
stor sårbarhet til interkommunalt samarbeid. Det avhenger av oppslutning blant alle 
kommunene. Politiske regimeskifter i en enkeltkommune kan sette hele sam-
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arbeidet i fare. Det tar tid å etablere og befeste et slikt interkommunalt samarbeide. 
Det er med andre ord snakk om en institusjonalisering. 
 
På et overordnet nivå er det snakk om kontinuiteten og videreføringen av arbeidet 
med næringsutvikling. Det dreier seg om å ta vare på institusjoner, møteplasser og 
nettverk. På det mer praktiske plan så fører usikkerheten om framtida med seg 
slitasje på ViG’s administrasjon.  
 
Kjernespørsmålet for kommunene koker ned til framtidig finansiering. Arbeids-
gruppen har anbefalt å bruke egenkapitaluttaket fra SKK til å opprette et fond på 
150 mill. kr. Den løpende avkastningen vil da beløpe seg til mellom 9 og 10 mill. 
kr. årlig. Nøkkelen nå ligger i en emisjon av 37 prosent av SKK med Statkraft som 
kan realisere betydelige verdier til næringsutviklingsformål. 
 
Forslaget om å bruke store ressurser til et fond som ViG kunne bruke til 
næringsutvikling falt ikke bare i god jord rundt omkring i kommunene. I varierende 
grad arbeider kommunene under stramme økonomiske budsjettrammer. ViG kan 
fort havne i en situasjon der de må sloss om offentlige midler med kommuner som 
har store problemer med å finansiere sin ordinære drift. 
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9 VIRKEMIDDELBRUK OG RESULTATER 
 
 
9.1 INNRETNING AV OMSTILLINGSINNSATSEN 
 
ViG har vært engasjert i 450 bedriftsrettede prosjekter og 200 regionale prosjekter. 
De bedriftsrettede prosjektene har vært rettet til 400 bedrifter. Slik sett kan man si 
at aktiviteten er spredt på svært mange prosjekter. En må imidlertid huske at den er 
fordelt over mange år og at flere av prosjektene henger sammen med hverandre. 
Innretningen av omstillingsinnsatsen er sterkt preget av at ViG er et inter-
kommunalt institusjon som har et regionalt nedslagsfelt. I årsberetningen for 1998 
har ViG en grafisk framstilling av fordelingen av innvilgede søknader fordelt på 
Bamble, Siljan, Skien og Porsgrunn kommuner, samt regionen. Ressursfordelingen 
avspeiler i grove trekk befolkningsfordelingen kommunene imellom. ViG fikk som 
sagt anledning til å anvende en tredel av midlene til regionale tiltak. Ved ViG 
snakker man om et utvidet begrep for næringsutvikling.  
 
Den regionale innsatsen er dels rettet innad for å skape en identif ikasjon til 
Grenland og dels rettet utad for å markedsføre regionen. Man vil gjøre Grenland til 
en attraktiv boregion, bl.a. gjennom satsing på kultur slik som Grenland Friteater 
(se sak 115/96) 6. ViG har bidratt til å få de tidligere rivaliserende fotballklubbene 
Pors og Odd til å samarbeide gjennom Grenland Fotball. Dette var en symbolsak 
som skulle bidra til å sveise sammen en felles identitet i Grenland. Man vil fjerne 
det gamle bilde av Grenland som et forurenset industriområde, men derimot vise at 
man er opptatt av miljøproblematikk. Selv om støtten til El-bildrift i Grenland har 
en selskapsdannelse som resultat, så kategoriserer ViG det som et regionalt 
prosjekt (se sak 2/97). Det dreier seg om å profilere Grenland i miljøsammenheng. 
Reisemål Grenland er et destinasjonsselskap som ViG har støttet opp under. 
 
Andre prosjekter går ut på å bedre infrastrukturen i bred forstand – både den harde 
og den myke. ViG har utført en betydelig innsats rettet mot samferdsel og 
logistikk. Grenland med Norges største havn, skal framstå som et nasjonalt 
transportknutepunkt. Grenland Havn har blitt et svært viktig prosjekt for ViG (se 
sak 192/98). ViG har også vært opptatt av jernbaneutbygging og arbeider med 
felles uttalelser fra regionen til veitrafikkplan. Senter for industriell logistikk er et 
samarbeid med BI Telemark og Norsk Hydro (se sak 75/97). 
 
ViG har hatt som et mål å utvikle kompetansemiljøet knyttet til høgskolen slik at 
det blir mer integrert i regionalt næringsliv. ViG har samarbeidet med Høgskolen i 
                                                 
6 I denne korte gjennomgangen refererer vi til en del saker som blir mer utførlig presentert senere i 
avsnitt 9.3 
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Telemark og Telemark Teknisk Industriell Utviklingssenter om en del prosjekter. 
Så langt er det få konkrete resultater av forskningsdrevet næringsutvikling, men det 
finnes unntak. ViG har for eksempel støttet opp under utviklingen av et par 
høgteknologibedrifter (se sakene 27/96 og 76/98). Etablerersenteret Grenland var 
ett av svarene på det regionale ledighetsproblemet og den lave etablererfrekvensen 
i Telemark. ViG har fått ansvar for driften av dette etablererkontoret som har vært i 
virksomhet fra sommeren 1996 (se sak 110/96).  
 
Denne typen regionale prosjekter har hatt et større innslag enn i omstillings-
kommuner ellers. Dette kan nok både skyldes det interkommunale utgangspunktet, 
men også de begrensninger som regelverket har satt for hvordan ViG kunne støtte 
næringslivet. Til tross for denne regionale profilen er den bedriftsrettede satsningen 
klart større med hensyn til tildeling av midler. Grovt sett har en tredel gått til den 
første og to tredeler til den andre kategorien. Bedriftsstøtten er hovedsakelig brukt 
på om små og mellomstore bedrifter. Satsningen har i svært liten grad vært rettet 
mot de tunge prosessbedriftene. Et par prosjekter i randsonen av Hydro 
virksomheter, er unntak (se sak 26/95). Midlene er heller kanalisert til bedrifter 
med lokalt eierskap, der kapitalbasen er svak. Begrunnelsen for at de store 
prosessbedriftene ikke er blitt målgruppe for bedriftsrettede midler er for det ene at 
de blir ansett for å ha tilstrekkelig kapital selv. Allikevel er storindustrien indirekte 
støttet gjennom regionale prosjekter knyttet til infrastruktur og kompetanse. Vi skal 
heller ikke se bort fra at storindustrien har interesse av at de små og mellomstore 
bedriftene utvikler seg gunstig. For det ene kan det gjelde deres leverandører. For 
det andre kan vekst i små og mellomstore bedrifter gjøre det enklere for 
storindustrien å foreta bemanningsreduksjoner. 
 
I prosjektporteføljen finnes også eksempler på å markedsføre regionen overfor 
eksternt næringsliv med tanke på etablering i Grenland. Forsøket på å få etablert et 
magnesiumstøperi i Grenland hadde et betydelig potensiale, men resultatet ble 
negativt (se sak 26/95). Det har imidlertid vært noen få etableringer av denne 
kategori som har lykkes (se sak 27/96). ViG er bevisst om Grenlands komparative 
fortrinn når det gjelder infrastruktur og i særdeleshet havna. Her er noen få 
eksempler på støtte til aktører utenfra som har etablert seg i Grenland. Allikevel er 
innsatsen heller rettet mot bedrifter som eksisterer i regionen. Man har gått inn med 
aksjekapital i lokale bedrifter, slik som et mekanisk verksted og en grafisk bedrift. 
ViG har engasjert seg for å redde det grafiske miljøet i Grenland (se sak 50/96). I 
tilfelle med verkstedbedriften var det snakk om en ren redningsaksjon. Siden, når 
bedriftene har kunnet stå på egne bein, har ViG innløst sine aksjer i selskapene. Det 
er også eksempel på støtte til utviklingsprosjekter med sikte på at bedrifter skal 
hale i land større kontrakter (se sak 129/96).  
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I tillegg til de som er nevnt er det gitt mindre støtte til et mangfold av mindre 
prosjekter. I flere tilfeller har ViG gått inn med støtte når små bedrifter har vært i 
ulike utviklingsfaser.  
 
 
9.2 VIG’S EGNE ESTIMATER PÅ SYSSELSETTINGSEFFEKTER 
 
ViG har rapportert effekter av sin innsats i form av å telle opp arbeidsplasser som 
er skapt og sikret gjennom ViG’s medvirkning. For årene 1993 og 1994 rapporterer 
ViG til departementet at de har sikret 420 arbeidsplasser og skapt omlag 150 nye. 
ViG rapporterte til Nordlandsforskning at 245 årsverk er skapt fra starten til og 
med 1995 som følge av deres arbeid med næringsutvikling (se Andersen m.fl. 
1997). For 1996 rapporterte de til departementet at de har vedlikeholdt 394 
arbeidsplasser, skapt 115 nye arbeidsplasser og at prosjektene har et potensiale på 
438 arbeidsplasser. For første halvår 1997 rapporterte ViG at 539 arbeidsplasser er 
vedlikeholdt, 90 nye arbeidsplasser er skapt og at man forventer 274 arbeidsplasser 
ut av alle prosjektene. I årsrapporten for 1998 står det at 63 arbeidsplasser er skapt 
som følge av ViG’s medvirkning i 1998. Indirekte berørte arbeidsplasser for 1998 
var 345. I årsrapporten for 1999 heter det at 120 arbeidsplasser er skapt i 1999.  
 
Det kan være fristende å summere opp tallene for alle disse årene, men vi avstår fra 
det. Det kan gi inntrykk av en eksakthet som vi ikke kan stå inne for. Vi vil i stedet 
bruke en annen metode for å få fram resultater av ViG sin innsats.  
 
 
9.3 GJENNOMGANG AV ENKELTPROSJEKTER VED VIG 
 
Vi har valgt det vi kaller en case-orientert tilnærming. Det vil si at vi har gjort et 
utvalg av prosjekter fra ViG’s engasjementslister fra 1995 – 1998 som vi har gått 
grundig inn i. I utvalget har vi utelatt perioden med KN-Union fordi den er spesiell 
og for øvrig omtalt tidligere i denne rapporten. Vi har også utelatt de nyeste 
prosjektene fordi vi mener evalueringshorisonten blir for kort. I utvelgelsen av 
prosjekter har vi prøvd å få en viss spredning med henblikk på regionale og 
bedriftsrettede prosjekter. Vi har også funnet fram til prosjekter innenfor de ulike 
satsningsområdene fra strategisk næringsplan. Ellers er utvelgelsen basert på stor 
grad av tilfeldighet. Vi har fått tilgang til prosjektenes dokumenter i saksmappene i 
ViG’s arkiver. Siden har vi fulgt opp med å intervjue sentrale personer knyttet til 
prosjektene. Det vil i hovedsak si prosjektledere og bedriftsledere. Disse er 
intervjuet delvis ved personlig oppmøte og delvis telefonisk. Gjennomgangen av 
prosjektene nedenfor baserer seg derfor både på dokumentstudier og opplysninger 
fra prosjektledere, bedriftsledere og administrasjon i ViG. Vurderingene av ViG’s 
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bidrag til prosjektenes realisering samt resultatene fra prosjektene er gjort ut fra 
vårt eget faglige ståsted. 
 
 
26/95 Hydro Porsgrunn industripark - Forstudie av Magnesiumstøperi 

i Grenland 
Hydro Porsgrunn Industripark hadde en dialog med et utenlandsk firma der de 
presenterte Grenland som et potensielt etableringssted for et nytt stort magnesium-
støperi. Dette kunne bli en videreforedling av Hydros magnesium-produksjon på 
Herøya, med tanke på å utvikle et næringsmiljø innenfor magnesium. Partene ble 
enige om å utarbeide et prospekt der betingelsene for en investering i Grenland ble 
nærmere konkretisert. Den forventede investering i et slikt støperi ville innebære 
250 – 300 mill. kr, og en total bemanning på rundt 130 personer. Fra at dette var 
kjørt som et Hydro-internt prosjekt ble det søkt om forprosjektmidler i ViG for å 
sluttføre et prospekt for etablering av et magnesiumstøperi i Grenland. Forpro-
sjektet ble gitt et tilskudd på kr. 125.000,- fra ViG. Man kom ganske langt i 
forhandlinger med Skien kommune med henblikk på gunstige rammebetingelser 
slik som vannleveranser, tomtepriser, kommunale avgifter etc. Det skulle vise seg 
at det ble ikke noe utav denne etableringen. Dersom man hadde lyktes, hadde det 
blitt en betydelig virksomhet, ikke minst for å utvikle den regionale industrien mer 
i retning videreforedling. 
 
 
50/95  Bamble Kommune - Ny fiskerihavn i Langesund 
Bamle kommune nedsatte en arbeidsgruppe, som utarbeidet er forslag til etablering 
av fiskeri og trafikkhavn i Langesund. ViG, som var representert i arbeidsgruppa, 
mente at prosjektet ville bidra betydelig til stedsutviklingen i Langesund og samtid 
gi betydelige direkte og indirekte virkninger for Grenland. Slik sett passet det inn i 
ViG’s strategi om å profilere Grenland. Arbeidsgruppen antok i følge rapporten at 
det ville kunne gi 40 nye arbeidsplasser innen overskuelig framtid. ViG ønsket ikke 
utelukkende å bidra med rene infrastrukturtiltak, men også skape nærings-
virksomhet og nye arbeidsplasser til havna, både med utgangspunkt i de bedrifter 
som fantes der og de som kunne tenke seg å etablere seg der. Styret ville anvende 
inntil kr. 1.000.000,- som etter søknadsvurdering i ViG kunne anvendes til 
profileringstiltak, knoppskytingstiltak og etableringer knyttet til prosjektet.  
 
Fiskerihavna er i dag utvidet og det er bygget nye liggekaier. Det som gjenstår er 
den næringsmessige delen av prosjektet. I dag er det to fiskeforedlingsbedrifter ved 
kaia, Reimes Rekefabrikk as (10 årsverk) og Skagerakfisk as (5-7 ansatte). Planene 
for bedriftene har vært å utvide og bygge nye lokaler og tilpasse de til den nye kaia. 
I denne sammenheng ble det brukt en del av midlene fra ViG (godt under 100.000 
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kr) til å engasjere en arkitekt. Det vil si at mange av midlene ennå er holdt tilbake. 
Det som så langt har stoppet framdriften i prosjektet er kommunens regulerings-
plan for området. Det har tatt tid å regulere området om fra boligformål til industri-
formål, men problemet ser ut til å få en løsning i år 2000. Industri-bedriftene har 
hatt god hjelp av arkitekten i den forbindelse. Slik sett synes de at bistanden fra 
ViG har vært nyttig med tanke på bedriftenes muligheter for å utvikle seg på sikt. 
Men det er fortsatt langt igjen for å nå arbeidsgruppas målsetting hva gjelder 
sysselsetting. 
 
 
54/95 Karotek – Lederutvikling og kvalitetssikringsarbeide også 30/98 

Testing/markedsbearbeiding 
Karotek Systemer as ble etablert i 1998 som en etterfølger av tidligere Wattenberg 
Karosserifabrikk. Siden etableringen har bedriften hatt en turbulent tilværelse til 
den fikk gjennomslag i markedet for sine sikkerhetssystemer. Karotek har drevet 
med sikring og produksjon av komplette verditransportkjøretøyer i Skandinavia. 
Bedriften hadde midt på 1990-tallet 18-20 ansatte. Bedriften fikk tilskudd fra ViG 
på kr. 200.000,- til lederutvikling og kvalitetssikringsarbeide. Man skulle oppruste 
bedriften kompetansemessig og den skulle isosertifiseres. Det siste var viktig for å 
komme inn på forsvarsmarkedet. I den forbindelse kom det inn en konsulent som 
senere er blitt daglig leder. Bedriften har i etterkant utviklet spisskompetanse på 
feltet og fått gjennomslag i forsvaret. Karotek Systemer pansrer bilene i dører, tak 
og vegger i førerkabinen med komposittmaterial som tilfredsstiller hærens krav til 
skuddsikkerhet. Bedriften mottok ISO 9001 sertifisering i 1998.  
 
Støtten fra ViG var avgjørende for å få dette til. Bedriften har periodevis hatt 
anstrengt økonomi. Den har senere fått tilskudd på kr. 200.000, til testing og 
markedsbearbeiding av pansringssystemer. Nylig har den også fått støtte på kr. 
45.000,- i forbindelse med sikring av spesialglass for Oslo Sporveier. Firmaet har 
inngått en fireårs rammeavtale med Oslo Sporveier. I dag har bedriften 13 ansatte 
og periodevis hatt innleie av 17 – 18 personer (8-9 årsverk). Betalingsevnen er 
bedret betydelig. Den har skaffet seg nye kunder og kontakter og dermed fått flere 
bein å stå på. I og med at den har hatt en lav egenkapitalandel har ViG sin støtte til 
utvikling av produkter og markeder vært kritisk. Ledelsen mener at ViG’s bidrag 
har vært svært viktig for å nå den posisjon bedriften har i dag. 
 
 
133/95 Brødrene Karlsen AS – utvikling av sentralt driftskontroll-

system 
Frans Oscar Karlsen etablerte seg tidlig på 1900-tallet og hans sønner utviklet Brdr. 
Karlsen til en tradisjonell blikkenslager på ventilasjonssida. Tredje generasjons eier 
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førte ved inngangen til 1990-tallet virksomheten fra å være en håndverksbedrift på 
lokale markeder til å bli totalleverandør med kunder over hele landet. Dette innebar 
et kompetansemessig sprang blant annet ved at flere ingeniører kom inn i foretaket. 
Verkstedet gikk lengre i utviklingen av sluttproduktet. Hovedsatsningen i dag er 
totalprosjekter innen luftbehandling i industrianlegg og næringsbygg samt på 
installasjoner offshore. Konsernet har i dag avdelinger sju steder i Sør-Norge. I 
denne prosessen vokste bedriften fra 15 til 140 ansatte og omsetning fra 4-5 mill 
kr. til 150 mill. kr. 
 
Bedriften har spesialisert seg på overvåkningssystemer for ventilasjons- og 
kjølesystemer. Firmaet mottok i 1996 et tilskudd fra ViG på kr. 250.000,- til et 
pilotprosjekt. Prosjektet var utløsende for at bedriften ervervet en annen bedrift i 
Porsgrunn som gjorde det mulig å utvikle et komplett sentralt driftskontrollsystem. 
ViG var en katalysator i den forbindelse. I vekstfasen var det press på likviditeten 
og midlene utenfra gav større muligheter. Dessuten opplevde ledelsen støtten som 
et viktig signal. Siden har bedriften mottatt støtte fra ViG i andre sammenhenger. 
Bedriften har nylig fått støtte fra ViG og SMB-programmet i fylket til et markeds-
føringsframstøt mot cruisebåtmarkedet.  
 
 
27/96 Cardiac as – Tilskudd til etablering av avdeling i Grenland - 

Programutvikling 
Cardiac startet i Trondheim som en spin-off fra NTH / Sintef i 1991. Selskapet 
etablerte en egen avdeling på teknologisenteret på Kjølnes i 1996, og i dag er 
selskapets samlede aktivitet flyttet hit. Det var naturlig i og med at bedriften har 
spesialisert seg på tjenester til prosessindustrien. Den selger prosesskompetanse 
bl.a. i form av beslutningsstøttesystemer. Daglig leder hadde dessuten tilknytning 
til Grenland ved å ha gått på Teknisk fagskole der. Men det er to forhold som veide 
tungt ved lokaliseringsbeslutningen. Det ene er som sagt prosessindustrien i 
Grenland, men Høgskolen med sivilingeniørutdanningen vurderes som vel så 
viktig. I dag utgjør den lokale industrien bare en firedel av deres marked. På kort 
tid har sysselsettinga vokst til 19 ansatte, hvorav en stadig større del rekrutteres fra 
høgskolemiljøet på Kjølnes.  
 
I forbindelse med flyttingen bidro ViG med en etableringstilskudd på kr 200.000,- 
til programvareutvikling. Støtten gikk med til å lønne to ingeniører og en sekretær i 
starten. I ettertid vurderer daglig leder støtten fra ViG som veldig viktig og at 
bedriften ellers ikke hadde flyttet til Grenland. Bedriften utgjør en viktig brikke i 
utviklinga av det teknologiske miljøet på Kjølnes og i den sammenheng passer den 
godt inn i ViG’s strategi. Senere har ViG også støttet et produktutviklingsprosjekt 
hos Cardiac. Den kompetanseintensive bedriften har ambisjoner om ytterligere 
vekst. 
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50/96 Bokbinderiet Johnsen - Investering i ny teknologi også 128/96 
Tilskudd til flytting 

Grafisk industri har en lang tradisjon i Grenland. På midten nittitallet var det 
turbulens knyttet til familiebedriften Kr. Johnsen Grafiske Senter, som etter hvert 
har fått to etterfølgere: Rødmyr Grafiske Senter (om lag 70 årsverk) og Bok-
binderiet Johnsen (25 årsverk). ViG har sett en oppgave i å ta vare på og videre-
utvikle den grafiske industrien i Grenland. Derfor har ViG sammen med annet 
offentlig virkemiddelapparat vært med å støtte både Rødmyr Grafiske bl.a. med 
aksjekapital og Bokbinderiet Johnsen med tilskudd til investering i ny teknologi og 
flytting. I disse sakene har også faren for tilspisset konkurranse i Grenland og 
muligheter for konkurransevridning, vært diskutert. I dag opererer bedriftene 
imidlertid i noe ulike nisjer i markedet. Rødmyr Grafiske produserer i store serier 
og konkurrerer på pris. Boktrykkeriet Johnsen produserer små serier med korte 
leveringstider. 
 
Bokbinderiet Johnsen var i 1996 en liten bedrift på 5-6 ansatte og en omsetning på 
tre mill. kr. I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi mottok bedriften et lån 
på kr. 200.000,- med rente og avdragsfrihet i to år. Med dette fikk bedriften utviklet 
en for dem ny teknologi og her vurderes ViG’s bidrag som viktig for realiseringen. 
I 1997 overtok Bokbinderiet Johnsen et boktrykkeri i Oslo (seks ansatte) som det 
siden ble begjært oppbud på. Det var aktuelt å flytte virksomheten til Skien. 
Bokbinderiet Johnsen fikk et tilskudd på inntil kr. 300.000,- i forbindelse med 
sammenslåing av virksomheten og flytting fra Oslo til Skien. Bokbinderiet Johnsen 
driver i dag med overskudd og har fått en sunn økonomi. Vi kan konkludere at ViG 
har bidratt til å ta vare på den grafiske kompetansen i Grenland og bidratt til å 
utvikle to levedyktige bedrifter. 
 
 
110/96 Etablerersenteret Grenland - Grand Ide og Næringsutvikling 
I 1994 kom det et ønske fra Landsbanken om at miljøet rundt ViG tok ansvar for å 
skape et best mulig totalmiljø og ressurstilgang for nyetablerte virksomheter. ViG 
begynte i 1995 å undersøke hvordan andre etablerersentre var organisert og hvilke 
kostnader som ville være forbundet med et slikt senter. Arbeidssøkeres 
Fellesorganisasjon som arbeidet med samme sak kontaktet også ViG. Fylkes-
arbeidskontoret, næringsetaten i Telemark Fylkeskommune og ViG utarbeidet 
sammen en modell for et etablerersenter. ViG sa seg villig til å påta seg det 
operative driftsansvaret for senteret i en prøveperiode ut 1996, med tanke på at 
arbeidsmarkedsmyndighetene sammen med de berørte parter fant fram til en 
organisasjonsform som kunne avløse ViG’s ansvar etter utløpet av prøveperioden. 
Men i 1997 ble det vedtatt at ViG under visse forutsetninger skulle påta seg 
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ansvaret for administrasjon og drift av Etablerersenteret samt arbeidsgiveransvaret 
for de ansatte til ut 1999. 
 
Senteret hadde en turbulent oppstart med uklare ansvarsforhold og dårlig egnet 
lokalisering. Etter ansettelse av daglig leder og flytting til Skien sentrum har 
utviklingen vært positiv og driften av senteret har fått en form som gir brukerne 
verdifull hjelp og veiledning. Etablerersenteret fikk lokaler i samme bygg som 
arbeidskontoret, NHO og SND noe som vurderes som et gunstig samlokalisering.  
 
ViG har ytt tilskudd til et forprosjekt i 1995 på kr. 50.000,-, og til 
etablererkontorets drift i 1996 kr. 200.000,- 1997 kr. 200.000,- og 1998 kr. 200.000 
og til å dekke underskudd i 1999 kr. 124.000,-. Foruten ViG er det mange parter 
som bidrar med finansiering slik som BU-fondet, Telemark Fylkeskommune, de 
fire Grenlandskommunene, Fylkesarbeidskontoret og SND Telemark. ViG ble ikke 
bare personellets overordnede arbeidsgiver, men også etablerersenteret viktigste 
samarbeidspartner. Etablererkontoret rapporterer til ViG som fører dets regnskap. 
Daglig leder ved Grand Ide og Næringsutvikling, som de har kalt seg, slår fast at 
etablererkontoret hadde aldri blitt til uten ViG.  
 
Etablererkontoret har vokst gradvis og har i dag fire ansatte. Det framstår som en 
nettverksbygger gjennom å koble sammen folk og å være katalysator for utvikling. 
De tilbyr egnede lokaler til nyetablerere for ni måneder. Her er sju faste kontorer, 
men de har en kapasitet til å ta 14 mennesker samtidig. Det kommer innom 
mennesker med svært ulik type bakgrunn som krever individuell og fleksibel 
veiledning. 
 
Etablererkontoret i Grenland ble altså etablert i 1996. Siden 1999 har det vært et 
program for nyetablering i Telemark. Nå finnes det således etablererkontor i alle 
fem regionene i fylket. Målsettingen med programmet er at Telemark skal bli et av 
fylkene i Norge med høyest etabererfrekvens. I den forbindelse er Vareide ved 
Telemarksforskning engasjert til å kartlegge nyetableringsaktiviteten i Telemark. 
Vareide (2000) har utarbeidet statistikk for antall nyregistreringer i forhold til totalt 
antall foretak. På landsbasis er forholdstallet mellom nyregistrerte foretak og det 
totale antallet foretak 6,5 (etablererfrekvens). For Telemarks vedkommende er 
tilsvarende frekvens 6,3. Hvordan ligger så Grenland an? 
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Tabell 5. Etablererfrekvens i de tre siste årene  
   i Grenland og Telemark (fra Vareide 2000)7 

 1997 1998 1999 Snitt 
Grenland 9,0 9,1 7,5 8,5 
Telemark 8,6 8,8 7,6 8,3 

 
Vi ser altså at Grenland i snitt ligger bedre an enn Telemark som helhet. I hvor stor 
grad dette skyldes Grand Ide og Næringsutvikling sin aktivitet er vanskelig å 
vurdere. Andelen av nyetablerere i Telemark som har oppsøkt regionale etablerer-
kontor var 10,9 prosent i 1998 og 23,4 prosent i 1999. Tilsvarende tall for Grenland 
var 7,9 prosent i 1998 og 21,0 prosent i 1999. For det ene ser vi at andelene har økt 
betraktelig fra det ene året til det andre. For det andre ser vi at det er en større andel 
av etablerere som oppsøker etablererkontorene i distrikts-kommunene. Det kan 
skyldes at det er færre alternativer her og at forholdene er mer oversiktlige. Vareide 
(2000) konkluderer: “Det kan se ut til at Telemark har hatt en fremgang i nyeta-
bleringsaktiviteten i forhold til andre fylker. En bør imidlertid se på utvikling i de 
neste årene før en trekker noen endelige konklusjoner.” 
 
 
115/96 Grenland Friteater – Teaterfestivalen ”En sommernatts 

drøm”også 11/95 og 27/98.  
Grenland Friteater har drevet sin virksomhet i 25 år og har i dag sju fast ansatte og 
freelancers som til sammen utgjør 17 årsverk. Festivalen ”En Sommernattsdrøm” 
er arrangert seks år på rad og har befestet sin naturlige plass blant sommer-
aktiviteter i Grenland. Festivalen har vokst fra 1.750 betalende og en omsetning på 
kr. 840.000, - i 1995 til 5.200 betalende og 2,8 mill. kr i omsetning i 2000. Teater-
festivalen har også profilert Grenland utad bl.a. gjennom mediadekning. På 
nasjonalt plan var det en halv times program i NRK og dessuten dekning i TV2 og 
TV-Norge. Festivalen har hatt mange internasjonale deltakere og Grenland Fri-
teater er blitt internasjonalt annerkjent. 
 
ViG har bidratt med støtte i tre år med til sammen kr. 375.000,- i tilskudd. Det var i 
utgangspunktet en forutsetning av festivalen skulle arbeide for en sterkere 
selvfinansieringsgrad. ViG trakk seg derfor også ut som finansiell støttespiller i 
1999. Grenland Friteater mener støtten har vært viktig og skulle gjerne hatt den på 
permanent basis. De legger ned mye arbeid i å skaffe økonomisk støtte til 
arrangementet. ViG har vært en blant mange finansielle støttespillere slik som 
                                                 
7 I denne statistikken er det brukt et annet statistikkgrunnlag enn i tallene gjengitt tidligere. En del 
irrelevante foretaksformer er utelatt, som boligbyggelag, foreninger etc. Det er årsaken til at Telemark 
kommer ut med en etablererfrekvens i 1999 på 7,6 i tabellen mens vi tidligere omtalte etablerer-
frekvensen i Telemark som 6,3 (Vareide 2000 s. 9).  
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Porsgrunn kommune, Telemark Fylkeskommune, Hydro Porsgrunn, Telemarks-
avisa, med flere. Kulturdepartementet har også bidratt de siste årene. Teateret har 
ønsket en fordeling der en tredel av inntektene kommer fra det offentlige, en tredel 
fra privat næringsliv og en tredel fra betalende gjester. I realiteten har det offentlige 
bidratt med en noe større andel enn private. Festivalen har gitt det utvidede 
næringsutviklingsbegrep et innhold. Andre vil mene at denne typen aktivitet ligger 
på siden av det som hører inn under næringsutvikling og ViG nedslagsfelt. 
 
 
129/96 Brevik Construction as - Prosjektlån v/supplyskip  
Brevik Construction ble etablert på ruinene av Trosvik Verksted i 1987. De 
disponerer et verkstedanlegg med moderne produksjonshaller, utrustningskaier og 
et større uteareal i Trosvikbukta. Brevik Construction tilhører Brevik Gruppen (400 
ansatte), som for øvrig består av Brevik Management, Brevik Process og Brevik 
Elektro. Brevik Management selger større offshoreprosjekter, skips- og rigkon-
struksjoner. De driver utstrakt utleie av engineering blant annet til Brevik 
Construction. Brevik Construction som kunde, bidrar til om lag en firedel av 
omsetningen hos søsterbedriftene. 
 
Brevik Construction har 110 ansatte. I dag utgjør skip tre firedeler av produksjonen 
og offshore en firedel. Hovedproduktet er supplyskip av typen UT755. De bygges 
etter tegninger fra Ullstein Moe. Konstruksjonskonseptet blir kjøpt fra dem. Brevik 
Construction gikk i 1996 over fra å bygge skrog til å bygge komplette skip. I den 
forbindelse mottok de et prosjektlån på 1,5 mill. kr. fra ViG. Med dette lånet bidro 
ViG til å høyne egenkapitalandelen som kreves ved nybygging. Det var avgjørende 
på dette tidspunktet og for den videre utvikling av verkstedet. Siden er det bygd 
åtte skip etter samme konsept, og verkstedet har nettopp fått et nytt oppdrag. ViG 
har også deltatt senere både med garantier og lån. ViG har hatt stor betydning for at 
Brevik Construction er der de er i dag og de ringvirkninger som følger av denne 
aktiviteten. Støtten har vært viktig for å revitalisere og videreutvikle det maritime 
verkstedmiljøet i Grenland. 
 
 
2/97 El-bildrift i Grenland - Miljøbil Grenland også 26/97, 119/97, 

121/98 og 85/98  
Miljøbil er på mange måter et barn av Vekst i Grenland. ViG ville utrede 
grunnlaget for utleie av elbiler til næringslivet og det offentlige i Grenland, etter en 
fransk modell. Et El-bil-prosjekt skulle gi et bidrag til redusert forurensning og 
samtidig vise at Grenland tok miljøproblemer på alvor. Det var et prosjekt som i 
utgangspunktet var tuftet på ViG’s strategi om å profilere Grenland positivt i 
miljøsammenheng. Tidlig i prosjektet kom de i kontakt med den norske industri-
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attache i Frankrike som satte dem i kontakt med elbilmiljøet i Frankrike, som ble 
ansett som det ledende i verden på dette feltet.  Gjennom denne kontakten fikk de 
tilgang til erfaringsmaterialet til det franske miljøet som ledes av EDF - ett av 
verdens største energiverk. EDF hadde ansvar for introduksjon av elbilen i 
byområdene og ønsket å fremme fransk teknologi på internasjonale markeder. De 
har operert med en flåte på 1.000 biler. EDF fikk interesse for et medengasjement i 
et skissert flåteopplegg i Grenland. EDF kom til å bidra både med støtte og 
aksjekapital sammen med Gjensidige, Bellona, Norsk Hydro og ViG. 
 
Det ble en prøveperiode med ti biler i 1997. Forsommeren 1998 ble selskapet 
Miljøbil Grenland formelt etablert. Det ble raskt skaffet 65 el-biler hovedsakelig 
fra Peugot. I dag har selskapet 120 el-biler og opererer over hele Sør-Norge, men 
med størst nedslag i Grenland der firmaet har 60-65 biler. Selskapet drives at fire 
personer i Grenland. Selskapet vil ikke vokse gjennom økt sysselsetting, men heller 
etablere relasjoner med samarbeidspartnere. Bedriften har utviklet informasjons-
systemer for å koordinere driften.  
 
I en tidlig fase ble det søkt støtte til prosjektet over Samferdselsdepartementets 
budsjett hvor det var en egen post for en forsøksordning for alternativt drivstoff. 
Det skulle etterhvert vise seg at man ikke fikk støtte fra dette hold og at man i 
større grad måtte ty til regionale støtteordninger. Slik sett har ViG støttet el-bil-
prosjektet minst fem ganger (forstudie kr. 188.000,-, tilleggsbevilgning til forstudie 
kr. 168.000,-, videreføring kr. 212.000,-, markedsføring kr. 850.000,- og innskudd 
av aksjekapital på kr. 80.000,-). El-bil-prosjektet må vurderes som en suksess. I 
dag er Miljøbil Grenland fullt kommersiell og mottar ikke støtte lenger. 
Driftsresultat for 1999 var null. ViG har vært aktive både ved oppstarten, hatt en 
sentral rolle i utviklingen av prosjektet. 
 
 
74/97 Porsgrunn Stearing gear - Ombygging av produksjon av 

styremaskin 
Gründeren som startet opp det som skulle bli Porsgrunn Verksted, Johan 
Jeremiassen Reim, utviklet på trettitallet styremaskiner for skip. Siden den gang 
har bedriften levert 1.200 styremaskiner og i 1998 ble det levert om lag 80 slike. 
Alle går til eksport. Etter en konkurs midt på 1980-tallet ble bedriften delt i to 
selskaper med ulike eiere. Porsgrunn Stearing Gear kom etterhvert til å bli eid av 
Aker Maritime. Porsgrunn Verksted kom til å bli eid av et par ansatte ved bedriften 
samt en utenforstående. 
 
Porsgrunn Stearing Gear sitter på rettigheter og selger komplette styremaskiner til 
skip og har store deler av verden som marked. De er i dag 22 ansatte hvorav om lag 
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halvparten er ingeniører. Porsgrunn Verksted er underleverandør til Porsgrunn 
Stearing Gear og produserer hoveddelen av styremaskin i sine lokaler i Porsgrunn. 
Porsgrunn Verksted har 65 ansatte. 
 
Bakgrunnen for tilskuddet på kr 72.500,- fra ViG var at det noen år etter delingen 
hadde dannet seg samarbeidsproblemer. Det ble i den forbindelse engasjert en 
konsulent og nedsatt en arbeidsgruppe og en styringsgruppe med deltakere fra 
begge bedrifter. Gjennom en dialog skulle man gjennomgå produkter, organisasjon, 
rutiner og samarbeid for å etablere en ny plattform for økning av markedsandeler, 
bedret inntjening og sikret drift i begge selskaper. Utgangspunktet var at 
produksjon og produktutvikling krever et tett samarbeid som ikke var tilfreds-
stillende. 
 
I dag setter PSG bort halvparten av produksjonen til PV, mens den andre halvpart 
settes bort til polske verksteder. For PV utgjør styringsmaskinene omlag en firedel 
av produksjonen. Fra å ha vært svært nære naboer har PSG flyttet til det som ble 
ansett som mer egnede lokaler i Porsgrunn Industripark. Bedriftene er altså i 
samme by, men den fysiske avstanden mellom produksjon og engineering har økt 
litt. Det er vanskelig å vurdere i hvor stor grad prosjektet med støtte fra ViG har 
bedret samarbeidet og dermed inntjeningen i disse to bedriftene. Man kan i alle fall 
se at bidraget fra ViG var rettet mot et viktig problem hos disse to bedriftene. 
 
 
75/97  BI Telemark - Senter for Industriell Logistikk også 20/98 
Prosjektet “Senter for Industriell Logistikk” hadde sitt utspring hos lokale aktører 
(konsulent Dag Dvergsten og ass. dir. Per Wold, Hydro Nyskaping i Grenland) 
som erkjente at det innenfor området transport og logistikk var et potensiale for 
betydelige effektiviseringsforbedringer: Industrifylket Telemark generelt og 
Grenland spesielt har mange lokaliseringsfortrinn knyttet til transport, håndtering 
av store godsmengder, stor befolkning og godt grunnlag av infrastruktur. Men for 
at Grenland og Telemark ikke skulle tape i konkurransen med andre regioner, så 
var det påkrevet med en oppfølging. Senter for Industriell Logistikk hadde dessuten 
en sterk forankring i strategisk handlingsplan for Grenland. 
 
Initiativtakerne tok så kontakt med Handelshøyskolen BI og Vekst i Grenland. Den 
overordnede målsettingen er å heve kunnskapsnivået på dette området hos aktørene 
i det lokale næringsliv slik av det fører til bedre og mer effektive løsninger som 
gjør det regionale næringslivet mest mulig konkurransedyktig. Aktiviteter for å 
oppnå dette var kurs og utdanning på ulike nivå, andvendt forskning i nært 
samarbeid med industrien, prosjekt/rådningstjeneste m.m. 
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Under forprosjektet fikk man i Norsk Hydro’s navn tilslag på to prosjekter i Norges 
Forskningsråd på til sammen 3,2 mill. kr. Det ene gikk på elektronisk handel med 
logistikk og det andre på logistikk i bedriftsnettverk. Dette betød en “flying start” 
for prosjektet. Parallelt jobbet BI og senteret med et diplomøkonomstudie i 
logistikk, dvs. med logistikk som spesialisering. Det er en ny modell med både 
økonomisk administrative fag der BI er fagansvarlig, og med tekniske fag der 
Høgskolen i Telemark er fagansvarlig, og med praksisperioder i bedrift. I den 
sammenheng samarbeidet senteret med ti nasjonale selskap. Høsten 1999 ble 20 
studenter tatt opp på studiet og et nytt kull starter høsten 2000.  
 
Senteret har ingen ansatte, da det er basert på innleie, men man tar sikte på å ha et 
lite sekretariat. Det har innleid konsulent Dag Dvergsten som har vært en drivkraft 
i utviklingen av senteret. 
 
ViG har støttet opp om senteret i to omganger. Først med tilskudd i 1997 til 
forsprosjektet på kr. 100.000,- som ble fullfinansiert av Hydro Porsgrunn med kr. 
200.000,-. BI Telemark stilte tre personer vederlagsfritt til rådighet for prosjektet. I 
1998 bidro ViG både med tilskudd på kr. 730.000,- til driften av senteret og med 
aksjekapital på kr. 33.000,- i Senter for Industriell Logistikk. Det er lite trolig at 
Senter for Industriell Logistikk hadde kommet igang dersom ikke ViG hadde vært 
med å finansiert oppstarten. Derfor hadde hverken studiet eller forskningen sett 
dagens lys om det ikke var for ViG sin støtte. 
 
 
76/98 Hifo-Tech – Markedsutvikling også 36/96 Forprosjekt 

nitrogenrenseanlegg i Siljan kommune 
Hifo Tech springer ut av industri- og forskningsmiljøet i Porsgrunn. Bedriften har 
sitt grunnlag i Hydro Agris behov for utvikling av spesifikk teknologi. Etableringen 
er basert på en nøkkelperson fra Høgskolen i Telemark, som har hatt oppdrag 
overfor industrien. Ved Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter (Tel-Tek) 
utviklet vedkommende en metode for optimal styring av biologiske renseanlegg, 
HFO (HighFrequency redox Oscillation) som gir store muligheter til å øke rense-
kapasiteten, redusere energiforbruket og redusere kostnadene med nitrogenfjerning. 
Metoden kan anvendes ved oppgradering og nybygging av kommunale og 
industrielle biologiske og biologisk/kjemiske renseanlegg. Med dette utgangspunkt 
ble Hifo Tech etablert i 1996 og har i dag fire ansatte der to er sivilingeniører og en 
dr.ing. har sin halve stilling i selskapet. Bedriften har i dag en omsetning på 15 
mill. kr. og et overskudd på 1-2 mill. kr. Bedriften utvikler seg langs to spor: Den 
selger kompetanse på biologiske renseprosesser og leverer totalentrepriser på 
avløpsrensing. Samtidig driver den med produktutvikling knyttet til biologisk 
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gjødsel, der produktet skal bli biogassanlegg for gårdsbruk. Dersom bedriften 
lykkes med det siste får den nok et bein å stå på. 
 
Hifo Tech sin forretningside kommer altså som et resultat av forskning ved Høg-
skolen i Telemark og forskningsstiftelsen Tel-Tek spesielt. Slik sett representerer 
Hifo Tech prototyp på en nyskaping som springer ut fra et industrielt forsknings-
miljø. Det er ett av relativt få slike eksempler ved det teknologiske miljøet ved 
Kjølnes.  
 
ViG har deltatt i utviklingen av bedriften helt fra starten og ytt et tilskudd på 
kr.110.000,- til et forprosjekt som gikk ut på å prosjektere et nitrogenrenseanlegg i 
Siljan kommune. Anlegget fungerer som planlagt og har vært nyttig for Hifo Tech 
som referanseanlegg. Siden har ViG ytt Hifo Tech et markedsføringstilskudd på kr. 
575.000,-. Hydro har også vært en viktig samarbeidspartner og bidratt med 
forskningsarbeid og laboratorieutstyr samt som aksjeeier gjennom deres selskap 
Grenland Industriutvikling. Hifo Tech’s ledelse vurderer ViG sin støtte som svært 
viktig for utviklingen av virksomheten. 
 
 
79/98 Tel-Tek - Mec-Lift – Forprosjekt også 35/98 Stolspindel 

forstudie 
Selskapets formål er å tilby avanserte teleskopbaserte reguleringsmekanismer til 
bruk på kontorstoler etc. Produktideen er et mekanisk reguleringssystem for 
kontorstoler som overgår dagens gassbaserte eller mekaniske teknologi, har en 
bedre funksjonalitet og lavere livstidskostnader. Prosjektet har sin start helt tilbake 
til 1974 da konstruktør Per Werner fikk en henvendelse fra en stor tysk møbel-
produsent. Siden er det investert 16 mill. kr. i produktutviklingen. Ressursene er 
lagt inn i prosjektet vel vitende om et stort verdensmarked. Men prosjektet ble 
liggende død lenge, bl.a. pga. at den ene nøkkelaktøren, selskapet Facit, la om sin 
strategi og hadde ikke denne typen produkter som sitt forretningsområde lenger. 
 
Ved reorganiseringen av Mec-Lift i 1998 ble Tel-Tek trukket inn i prosjektet. En 
av Tel-Tek sine ansatte er daglig leder av firmaet som ikke har andre tilsatte. Tel-
Tek presenterte prosjektet for ViG for å høre om utviklingsselskapet var interessert 
i å finansiere en forstudie. Formålet var å utrede mulighetene for å produsere Mec-
Lift stolspindel i Grenland. I den anledning ønsket man å foreta en kartlegging og 
vurdering av potensielle underleverandører i regionen. Underleverandører man 
skulle søke etter var produsenter av plastprodukter (sprøytestøping), overflate-
behandling av metaller og produksjon av metaller, herunder produksjon av verktøy. 
Man så for seg at produksjon/montasjelinje ville innebære 20 arbeidsplasser ved 
oppstarten. ViG bevilget tilskudd kr. 100.000,- til forstudien, vel vitende om at det 
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fremdeles lå stor risiko i prosjektet. Kartleggingsarbeidet knyttet til forstudien er 
drevet av daglig leder.  
 
Senere har ViG gitt et tilskudd på inntil kr. 740.000,- til endelig protypframstilling. 
ViG har vært sentral i denne utviklingsfasen av prosjektet. Produktviklings-
prosjektet drives av konstruktøren Werner og en svensk ingeniør som utvikler en 
fjær, selve krumtappen i produktet. Det har vært en del problemer med framdrift i 
prosjeket, men daglig leder mener de skal ha en prototyp ferdig tidlig på høsten 
2000. Med andre ord synes dette å være et prosjekt som tar lang tid og har høy 
risiko. Samtidig har det et stort potensiale dersom det lykkes, noe som kan gi 
betydelige arbeidsplasser i Grenland. Mec-Lift vil kunne hente sine inntekter både 
fra egen produksjon og lisensinntekter. I fremtiden ser man også for seg andre 
bruksområder for spindelen, bl.a. regulering av sete- og ryggvinkelen på en stol, 
regulering av fot- og hodebrett på sykehussenger, regulering av fly-, jernbane- og 
bilseter og regulering av stillasben.  
 
 
162/98 Grenland Havn - Videreføring av diverse prosjekt også 27/97  
Grenland Havn ble etablert som et interkommunalt selskap i 1992 som en av de 
første i sitt slag i Norge. Utover 1990-tallet så man behovet for å gjøre havnas 
størrelse kjent for omverdenen som en at Norges største til tross for at den ikke 
hadde en tilsvarende status. Videre skulle det utvikles strategier for havna både i 
forhold til eksisterende bedrifter og i forhold til næringsutvikling. 
 
Dette arbeidet var knyttet opp til ViG strategi for infrastruktur der havnas størrelse 
og lokalisering skulle være Grenlands komparative fortrinn. ViG ble engasjert til å 
realisere dette sammen med det interkommunale selskapet Grenland Havn. 
Formålet er å øke Grenland Havns attraksjonskraft som ett sentralt distribusjons-
punkt for varetransport mellom det sentrale østlandsområdet og kontinentet. 
 
I 1997 bevilget ViG kr. 150.000, til utarbeidelse av en strategisk plan for Grenland 
Havn. Konsulent Dag Dvergsten ble leid inn for å utforme planen. Arbeidet med 
planen ble betydelig mer omfattende enn opprinnelig antatt. ViG bevilget et 
rammebeløp på 1,45 mill. kr. til Handlingsprogrammet Grenland Havn. Midlene 
skulle i hovedtrekk anvendes på følgende måte: 
- Inndekking av merkostnader for arbeidet med Strategisk Havneplan Grenland 

påløpt hittil 1998 ca. kr. 350.000. 
- Ferdigstilling av Strategisk Plan samt produktutvikling og markedsføring av 

Grenland Havn inklusive Kjørholtprosjektet gjennom 1999: inntil kr. 
1.100.000,-. 
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Senere er det inngått en prinsippavtale mellom ViG og Grenland Havnevesen om 
arbeidet med å utvikle Grenland Havn. ViG ser arbeidet med havneutviklig som et 
vesentlig element i å stimulere næringsutvikling knyttet til logistikk, skips-
reparasjoner, utstyrsleveranser og annen tilgrensende næringsvirksomhet.  
 
Grenland Havn er i dag blitt en betydelig havn i kraft av at trafikken er økt 
betydelig. Det har vært noe utbygging, men først og fremst er det økt aktivitet i 
form av større kapasitetsutnyttelse. I denne sammenheng pågår det også en prosess 
der bruken av den interkommunale havna og de private industriselskapenes havn 
skal betraktes under ett og samordnes. Der er alle de viktige konsernene med slik 
som Hydro, Eramet, Borealis, Norcem, Norske Skog m.fl. Det har alle rede blitt 
noen etableringer knyttet til havna, innenfor terminaldrift, distribusjon og skipning. 
 
ViG var den som initierte strategiprosessen og bidro til å løfte blikket. 
Sannsynligvis hadde ikke havnevesenet gjort dette alene. Her har ViG tatt tak i en 
for næringslivet vesentlig infrastruktur som også vil framstå som regionens 
komparative fortrinn. På det nåværende tidspunkt er det vanskelig å vurdere hvor 
stort potensiale som ligger i denne satsningen. 
 
 
9.4 OPPSUMMERING FRA UTVALGET AV PROSJEKTER 
 
Ovenfor har vi presentert et utvalg av prosjekter som har 15 ulike adressater. 
Summerer vi disse enkeltprosjektene utgjør de til sammen kr. 6.290.000,-. Seks av 
de femten prosjektene er regionale. I utvalget utgjør de halvparten av det samlede 
beløp. Slik sett er de regionale overrepresentert i forhold til hele populasjonen av 
prosjekter ved ViG. Som sagt er omlag 2/3 av midlene anvendt på bedriftsrettede 
prosjekter, mens ca. 1/3 er brukt på regionale fellesprosjekter. 
 
Hver av disse adressatene kan være mottakere av flere prosjekter. Gjengangere er 
Miljøbil Grenland, Etablererkontoret, Grenland Friteater, i noe mindre grad 
bedriftsrettede prosjektene. Regner vi med alle disse prosjektene som er omtalt 
dreier det seg om ca. 30 prosjekter som til sammen utgjør om lag kr. 10.700.000,-. 
Det vil si omtrent en tidel av den samlede bevilgning som ViG har disponert. 
Nedenfor foretar vi en grov vurdering av de utvalgte prosjektene: 
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Tabell 6. Skjematisk vurdering av de utvalgte prosjektene  
Prosj-
ektnr. 

Adressat Satsnings-
område 

Prosj. 
type 

Støtte  
form 

Støtte 
i tusen 

Mål-
oppn 

Addisjo
nalitet8 

Endret 
økon. 

Poten-
siale  

26/95 Hydro Pors. Nyskaping Bedrift Tilsk. 125 Nei Ingen Ingen Lite 
50/95 Bamble  Profilering Region Tilsk. 1.000 Dels Middels Ingen Middels 
54/95 Karotek Nyskaping Bedrift Tilsk. 200 Ja Middels Positiv Stort 
133/95 BrdrKarlsen Nyskaping Bedrift Tilsk. 250 Ja Stor Positiv Stort 
27/96 Cardiac Nyskaping Bedrift Tilsk. 200 Ja Stor Positiv Stort 
50/96 Bokb.Johns. Fornyelse Bedrift Lån 200 Ja Stor Positiv Middels 
110/96 Etabl. senter Nyskaping Region Tilsk. 200 Ja Stor Positiv Stort 
115/96 Gr. Friteater Profilering Region Tilsk. 200 Ja Middels Positiv Stort 
129/96 Brevikconst Fornyelse Bedrift Lån 1.500 Ja Stor Positiv Stort 
2/97 El-bildrift Profilering Region Tilsk. 118 Ja Stor Positiv Stort 
74/97 Pors.stear.g.  Fornyelse Bedrift Tilsk. 72 Dels Middels Usikker Middels 
75/97 BI-telemark Nyskaping Region Tilsk. 100 Ja Stor Positiv Stort 
76/98 Hifo Tech Nyskaping Bedrift Tilsk. 575 Ja Stor Positiv Stort 
79/98 Tel-Tek Nyskaping Bedrift Tilsk. 100 Nei Middels Ingen Stort 
162/98 Grenl.havn Infrastrukt. Region Tilsk. 1.450 Ja Stor Positiv Stort 

 
 
Vi vil foreta en enkel oppsummering av de 15 prosjektene i utvalget. En slik 
behandling er metodisk tvilsom da prosjektene er av høyst ulik karakter og omfang. 
Hensikten er imidlertid ikke å gjengi en ”korrekt” vurdering, men å danne oss et 
samlet inntrykk av prosjektene. Målsettingene er nådd i elleve av prosjektene. ViG 
har i stor grad bidratt til realiseringen av ni prosjekter i utvalget. Elleve av 
prosjektene/bedriftene kan vise til bedret økonomisk situasjon. Av de ni 
bedriftsrettede prosjektene er det nok bare tre-fire som kan vise til en økning i 
sysselsettingen, mens ytterligere tre har fått trygget sin sysselsetting med bistand 
fra ViG. Elleve av de 15 prosjektene som er støttet synes å kunne ha et potensiale 
om ikke annet på lengre sikt. Sett under ett vurderer vi både måloppnåelse, 
addisjonalitet og resultater som meget gode for dette utvalget av prosjekter.  
 

                                                 
8 Addisjonalitet angår i hvor stor grad et virkemiddel bidrar til gjennomføringen av et prosjekt. Det 
berører både hvorvidt det er kritisk for iverksettingen, tempo i gjennomføringen og omfanget av 
prosjektet. I vår anvendelse av begrepet har vi forutsatt at addisjonalitet også knyttes til resultater i 
forhold til måloppnåelse. 
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10 KONKLUSJONER 
 
 
Sammenlignet med omstillingsarbeidet som vi kjenner fra kommuner med ensidig 
næringsgrunnlag, har man i Grenland hatt en ekstra ambisjon knyttet til 
omstillingens regionale dimensjon. ViG har på mange måter fungert samlende i 
h.h.t. de ulike samarbeidspartnerne. Selskapet har støttet tiltak som har en klar 
regional karakter og underbygget samarbeide mellom deltakende parter.  
 
På denne måten har omstillingsarbeidet i Grenland en viktig symbolsk effekt. 
ViG’s bidrag til regionbygging synes å smitte over på andre områder der det er 
snakk om interkommunalt samarbeid. Det er etablert flere institusjoner med 
Grenland som nedslagsfelt og som gjensidig stimulerer det regionale samarbeide. 
Midlene som ViG har håndtert er jo ikke så store når man tar i betraktning at det 
gjelder en region på hundretusen mennesker og som har Norges største 
konsentrasjon av industri. 
 
Gjennomgangen av utvalget av prosjekter viser allikevel at man i stor grad har 
lykkes: Prosjektene har i hovedsak nådd målsettingene. ViG sin bistand har vært av 
betydning for  realisering av de aller fleste prosjektene i utvalget. Prosjektene har i 
hovedsak gitt positive økonomiske resultater, selv om de ikke kan uten videre kan 
måles i kvantitative størrelser. Slik sett er det er vanskelig å vurdere resultatene av 
de regionale prosjektene. Fra et faglig ståsted virker de allikevel fornuftige med 
tanke på skape gode rammebetingelser for næringsutvikling om ikke annet på 
lengre sikt.  
 
Slik vi ser det er det viktigste resultatet at ViG synes å overleve når de statlige 
omstillingsmidlene forsvinner og man må stole på lokal finansiering. I den 
forbindelse har de fire Grenlandskommunene hatt særlig gode finansielle 
forutsetninger med det interkommunalt eide kraftselskapet SKK. Allikevel har 
mobilisering nedenfra vært et viktig utgangspunkt for det samarbeidet som er 
oppnådd. De gode relasjonene som er utviklet mellom aktører i Grenland har vært 
av betydning for å legitimere arbeidet med næringsutvikling på tvers av 
kommunegrenser. Omstillingsprogrammet i Grenland har vært et eksempel på 
regionbygging og institusjonalisering. Vi mener at dette har vært et fornuftig grep 
også for å oppnå resultater på lengre sikt. 
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11 TO GAMLE INDUSTRIREGIONER 
 
 
Grenland og Østfold er i norsk sammenheng gamle industriregioner. Relativt tidlig 
dukket det opp industri langs vassdragene i Telemark og Østfold. Vassdragene ble 
utnyttet både til tømmerfløting og til å produsere energi for lokal industri. Den 
tilhørende industrien ble etablert under lokaliseringsbetingelser forskjellig fra de 
som hersker i dag. Prosessindustri preger fortsatt næringslivet i regionene, selv om 
regionene har fått innslag av andre næringer, som gjør næringslivet mer 
mangfoldig. Som konkurranseutsatt er prosessindustrien utsatt for internasjonale 
konjunktursvingninger. Dessuten tilpasser denne industrien seg nesten kontinuerlig 
gjennom rasjonaliseringer. Dette utgjør mye av bakgrunnen for de problemene 
regionene møtte tidlig på 1990-tallet. 
 
 
12 DEN STATLIGE OMSTILLINGSINNSATSEN I ØSTFOLD 

OG GRENLAND 
 
Disse regionene erfarte kraftig reduksjon i industrisysselsettingen. I St.prp. nr 1 
(1993-94) ble det derfor varslet om økt innsats for å bidra til en næringsmessig 
revitalisering av Grenland og Østfold. Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har i fellesskap finansiert og 
iverksatt en omfattende omstillingsinnsats i de to områdene. Lokal og regional 
finansiering både av privat og offentlig karakter kommer i tillegg. 
 
Det overordnede målet med omstillingsbevilgningen er todelt: 
 
a) å fremme etablering av varige, lønnsomme arbeidsplasser gjennom økt 

verdiskaping i næringslivet 
b) å øke lokal og regional kompetanse innenfor næringsutvikling og omstilling. 
 
Perioden med departementale omstillingsmidler strekker seg fra 1993 til 1999 der 
Vekst i Grenland har mottatt 81 mill. kr. fra departementene. I tillegg har 
Grenlandskommunene bidratt med en egenandel på 13 mill. kr. i 1998 og 10 mill. 
kr. 1999. Til sammen har ViG derfor disponert 104 mill. kr. til omstillingsformål. 
Østfold industrioffensiv har mottatt bevilgninger fra departementene på knapt 37 
mill. kr. i perioden 1994-1998. Fylkeskommunen har i perioden 1994-99 bidratt 
med knapt 8 mill. kr. slik at ØIO samlet sett har disponert 44,5 mill. kr. Dvs. si at 
ØIO har disponert i underkant av halvparten så mye ressurser som ViG. Når man 
tar i betraktning områdenes størrelse, er det klart at ViG sin innsats har vært mye 
mer geografisk konsentrert enn ØIO sin innsats. 
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13 FORSKJELLER I REGIONAL KONTEKST 
 
 
Selv om det er en del likheter mellom Østfold og Grenland er det også en de l 
forskjeller i deres regionale utgangspunkt. Østfold består av 18 kommuner som til 
sammen har 248.000 innbyggere. Fire kommuner utgjør Grenland hvor det bor 
99.000 mennesker. 
 
I Grenland har det tradisjonelt hersket en konkurranse mellom de to bykommunene 
Skien og Porsgrunn. Dette vendte til et samarbeid tidlig på 1990-tallet, først med 
Grenland Havnevesen siden med Vekst i Grenland. Det må bemerkes at en forløper 
i regionalt samarbeid oppsto allerede i 1912 med det interkommunale kraft-
selskapet Skienfjordens Kommunale Kraftselskap. Kraftselskapet er fortsatt i drift 
og en potensiell finansieringskilde for ViG. 
 
Østfold utgjør en enhet først og fremst som et fylke. Arbeidsmarkedet strekker seg 
på tvers av fylkets kommuner, men pendlingen går vel så mye mot Osloregionen. 
Det har dannet seg fem regioner i fylket. Østfold er dermed ikke noen selvfølgelig 
enhet, hva gjelder regional integrasjon. 
 
Næringsmessig preges Grenland av tungindustri, det vil først og fremst si 
prosessindustri, i noe mindre grad av verkstedindustri, andre relaterte næringer 
samt servicenæringer. Prosessindustrien finner vi særlig i Porsgrunn, Bamble og i 
noe mindre grad i Skien som har et mer allsidig næringsliv. Siljan er først og fremst 
en bostedskommune. Til tross for dette erkjennes avhengigheten av denne 
industrien i alle kommunene.  
 
Regionene i Østfold er mer ulik der bykommunene langs kysten preges av tyngre 
industri, mens kommune i indre Østfold har mindre industri, men relativt mer 
landbruk. Slik sett kan dette bidra til at kommunene har ulike interesser knyttet til 
virkemiddelapparatet.  
 
Grenland utgjør altså et mye mindre geografisk område enn Østfold, har mindre 
enn halvparten av befolkningen og har langt færre kommuner. Det betyr for det ene 
at Grenland er mer oversiktlig. For det andre er Grenland sterkere integrert som en 
enhetlig region enn hva Østfold er. Både absolutt og i relasjon til areal og 
befolkning, har Grenland mottatt mye mer omstillingsmidler enn Østfold. 
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14 ULIK ORGANISERING 
 
 
Vekst i Grenland ble dannet i 1989 og organisert som aksjeselskap i 1992. ViG sin 
historie strekker seg altså tilbake til en tid før det var snakk om noen 
omstillingsbevilgning. Det interkommunale samarbeidet hadde sitt utgangspunkt i 
et felles problemkompleks som hadde oppstått gjennom regional integrasjon og 
som var blitt mer og mer synlig. På den ene siden erkjente man at de fire 
kommunene utgjorde en felles arbeidsmarkeds- og bostedsregion. På den andre 
siden skjedde det parallell oppbygging av infrastruktur i alle kommunene som gav 
overkapasitet som resultat. Konkurransen mellom kommunene om etableringer ble 
betraktet som uheldig.  
 
Til tross for historiske motsetninger bygde kommunene skritt for skritt opp tillit seg 
imellom. Utgangspunktet for ViG var mobiliseringen gjennom Grenlandstinget. 
Dette organet har representanter fra kommuner, næringsliv og organisasjoner for 
øvrig med tilhørighet i Grenland. Ideen til etableringen av ViG kom fra 
Grenlandstinget, som på sin side er ViG sitt representantskap. Til tross for at det 
offentlige eier storparten av ViG, kom flertallet i styret til å bestå av folk fra 
næringslivet. 
 
Østfold Industrioffensiv oppsto imidlertid som et svar på at Østfold fikk status som 
omstillingsfylke og dermed også omstillingsbevilgninger. Mens ViG kan 
karakteriseres som en ”nedenfra og opp”-prosess var ØIO mer å betegne som en 
”ovenfra og ned”-prosess. At ViG hadde en regional forankring kom også til 
uttrykk ved at organet hevdet sin egen autonomi. De gikk inn i en dialog med 
departementene om regelverk og hvordan av virkemidlene skulle forvaltes. 
 
ØIO hadde sitt utgangspunkt i Østfold Fylkeskommune og fylkesordføreren i 
særdeleshet. Han ble da også styreformann, mens de andre i styret kom fra 
industrien. Det ble tidlig viktig for ØIO å distansere seg fra fylkeskommunen, bl.a. 
ved å flytte ut av fylkesbygget. ØIO hadde ingen organisatorisk forankring i 
kommunene i fylket, som på sin side kjente lite til ØIO sin virksomhet. 
 
Tidlig på 1990-tallet var det ved siden av ØIO også i funksjon andre satsninger slik 
som Østfold Byoffensiv og INTERREG-program, i Østfold. Det var en 
arbeidsdeling mellom disse, der ØIO fikk ansvaret for industrien. Dette innebar at 
ØIO i utgangspunktet hadde en sterkere industriorientering enn hva ViG hadde, 
selv om det i stor grad kom til å dreie seg om industri også i Grenlands tilfelle. 
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Som vi kommer tilbake til organiserte ØIO det meste gjennom prosjekter. Til og 
med arbeidet med organisering av det regionale næringsutviklingsarbeidet i fylket 
ble organisert som et prosjekt. Forslaget ble sendt på høring i kommunene. Det 
møtte stor motstand og prosjektet ble lagt ned. Resultatet var ikke så overraskende i 
lys av at arbeidet ble organisert som et prosjekt uten forankring i den eksisterende 
institusjonelle struktur. ØIO ble da også lagt ned før årtusenskifte og fylkes-
kommunen har i det nye årtusen ikke klart å etablere noe nytt næringsutviklings-
apparat med henvisning til det store fylkeskommunale budsjettunderskudd. 
 
I 2000 er ViG et oppegående organ for næringsutvikling. Selv om ViG befinner seg 
i en kritisk fase for å avklare framtidig finansiering, er det lokalt en sterk politisk 
vilje til å videreføre selskapet i en eller annen form. Skienfjorden Kommunale 
Kraftselskap (SKK) har vært en betydelig inntektskilde for kommunene. Gjennom 
det såkalte GreKoNi-fondet ble SKK også kommunenes økonomiske basis for å 
skaffe regional finansiering av ViG når perioden med omstillingsstatus fra statlig 
hold gikk mot slutten. Kraftselskapet kan komme til å bli en finansieringskilde for 
ViG også i framtida. 
 
 
15 PROFILEN  
 
I utgangspunktet kunne en tro at aktiviteten i ØIO og ViG ble ganske like. Begge 
programmene er preget av et felles regelverk og de strategiske grep er influert av 
strømninger i tida. Begge steder dreier det seg om nyskaping, profilering, 
kompetanseutvikling, samarbeid og etter hvert også infrastruktur. Både ØIO og 
ViG har en blanding av prosjekter rettet mot bedrifter og prosjekter rettet mot 
regionen, der den første kategorien dominerer, mens den siste har fått stadig større 
fokus. Særlig i Grenland har det vært en oppmerksomhet rundt skillet mellom 
regionale prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. ViG kjørte tidlig ut med flere 
prosjekter av regional karakter. Fra sentralt hold ble organet imidlertid pålagt at 
ikke mer enn en tredel av prosjektene skulle være regionale. Etter hvert som ViG er 
blitt lokalt finansiert, har man brukt sin autonomi til igjen å vektlegge regionale 
prosjekter. På samme måte har ViG også tatt i bruk et bredere sett av virkemidler, 
slik som lån, garantier og aksjekapital, i tillegg til tilskudd som var normen gitt av 
sentralmyndighetene. Dette har skjedd ut fra en overbevisning om at dette er til det 
beste for næringsutviklingen sett i stort: Med lån og garantier kan midlene 
resirkuleres mer enn med tilskudd. Med ståsted i ViG er det viktigste å bidra med 
risikovillig kapital. ØIO har utelukkende brukt tilskudd i tråd med de sentrale 
retningslinjene for omstillingsbevilgningen. 
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SND introduserte på 1990-tallet den såkalte ProsjektLederProsessen (PLP) for 
aktørene i omstillingsområdene. Det vil si et generelt verktøy for styring av 
prosjekter (se Karlsen og Lindeløv 1998). ØIO var på mange måter et 
utprøvingsobjekt for dette styringsredskapet. ViG kom også til å kjøre en god del 
av sine prosjekter etter denne malen, men mindre konsekvent enn ØIO. ØIO har 
hatt en ryddig oppfølging av prosjektene og de involverte. Med sin 
prosjektorientering ble relasjonene mellom ØIO og prosjektledelsen noe mer 
forretningsmessig i Østfold. Med ØIO’s lange prosjektportefølje var dette 
nødvendig. ViG har også hatt svært mange prosjekter, men har hatt et større 
innslag av langvarige engasjement. I større grad enn ØIO har ViG ganske bevisst 
fulgt opp strategisk næringsplan for Grenland. 
 
Arbeidsbetingelsene har vært gunstigere for ViG enn for ØIO. For det første er 
Grenland er mer oversiktlig enn Østfold. For det andre har ViG drevet sin 
virksomhet over lengre tid en tilfellet er for ØIO. Derfor har ViG i større grad 
kunnet støtte opp enkeltbedrifter i flere faser. Dette representerer bedre 
forutsetninger for bygging av tillit mellom bedrifter og virkemiddelapparat. Den 
regionale konteksten gjør at ViG har fått et sterkere eierforhold til prosjektene.  
 
ViG har etterlevd sine to målsettinger: På den ene siden å få Grenland til å 
samarbeide som en region. På den annen side å skape vekst og næringsutvikling. 
Det betyr at ViG også har jobbet mye med relasjoner til andre aktører slik som 
kommunene, SND og etter hvert også media. ØIO har på sin side hatt hovedfokus 
på næringsutvikling og i mindre grad sett sin rolle i regionbygging. 
 
Både ØIO og ViG har først og fremst støttet små og mellomstore bedrifter. I den 
grad man har støttet storindustrien, er det indirekte gjennom de regionale tiltak 
rettet mot infrastruktur, samferdsel og kompetanse. Men vi skal heller ikke se bort 
fra at storindustrien ser seg tjent med støtten til de mindre bedriftene, som kan være 
deres underleverandører. En positiv sysselsettingsutvikling blant små og 
mellomstore bedrifter i regionen kan dessuten gjøre det lettere for storindustrien å 
gjennomføre bemanningsreduksjoner.  
 
 
16 MÅLOPPNÅELSE  
 
Som sagt skal omstillingsbevilgningen for det ene bidra til verdiskaping i 
næringslivet og for det andre øke lokal og regional kompetanse på dette feltet. Den 
første målsettingen er relativt entydig. Den andre målsettingen kan imidlertid 
tolkes i ulike retninger. Enkelte vil tolke det dit hen at det utelukkende dreier seg 
om kompetansen i næringslivet. Andre vil mene at det også dreier seg om å øke 
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kompetansen i regionen som helhet inklusive institusjoner og virkemiddelapparat 
som har med næringsutvikling og omstilling å gjøre. Vi slutter oss til den siste 
fortolkningen. På den bakgrunn mener vi det ikke er likegyldig hva som skjer i 
etterkant av omstillingsperioden med de institusjoner, de nettverk og 
samarbeidsarenaer som er bygd er bygd opp og utviklet. 
 
Som vi kommer tilbake til er det mange metodiske problemer knyttet til det å måle 
resultater av virkemiddelinnsats overfor næringsliv. Særlig når det gjelder 
regionale prosjekter så sier det seg selv at resultater er vanskelig å måle. Både fordi 
at prosjektene ikke nedfeller seg direkte i enkeltbedrifter, men også fordi eventuelle 
resultater gjerne vil komme på for lang sikt til å kunne måles innenfor 
evalueringens tidshorisont. Sammenhenger mellom virkemidler og effekter er 
heller ikke like lett å spore på bedriftsnivå. Slike sammenhenger er komplekse i 
bedrifter som har ulike strategier for å overleve i turbulente omgivelser. 
 
For ØIO’s vedkommende er det naturlig å skille mellom store prosjekter med flere 
deltakende bedrifter og prosjekter rettet mot enkeltbedrifter og enkelt-
organisasjoner. Den første kategorien dominerte i oppstartingsfasen ved ØIO, men 
etter en snuoperasjon ble det satset i all hovedsak på prosjekter mot enkeltbedrifter 
fordi man lyktes bedre med det siste. 
 
Et tilsvarende utviklingsmønster kan vi også spore i ViG dersom vi tar med 
erfaringene fra perioden med KN-Union da man hadde personrettede tiltak mot 
arbeidsledige. KN-Union fikk i hvert fall i opinionen dårlig karakter og ViG gikk 
inn i en smertefull prosess med å omstille virksomheten i retning ordinær 
næringsutvikling. De prosjekter som vi har fulgt opp kan i hovedsak vise til gode 
resultater. I begge tilfeller er det snakk om læring ved prøving og feiling gjennom 
praksis. Slik sett tar det litt tid før omstillingsarbeid går seg til.  
 
Målsettingen om etablering av varige arbeidsplasser og økt verdiskaping i 
næringslivet har på ulike vis nedfelt seg i regionenes egne målsettinger for 
omstillingsinnsatsen. I Østfold satte man seg svært høye og konkrete mål samtidig 
som var ambisiøse med henblikk på å måle resultater av innsatsen. Etter hvert som 
man forsøkte seg på å måle effekter erkjente man at dette var problematisk 
metodisk sett. Målsettingene i Grenland var ikke like konkret formulert. Allikevel 
har det i Grenland vært en prosedyre for å telle opp arbeidsplasser som er skapt og 
arbeidsplasser som er sikret gjennom ViG sin medvirkning. I samtaler erkjenner 
ledelsen ved ViG, de store metodiske problemene som er knyttet til slike målinger.  
 
Hverken i ØIO’s eller i ViG’s tilfeller har Nordlandsforskning telt opp skapte 
arbeidsplasser i den grad som det gjerne ønskes fra statlig hold. Gjennom vår 
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kjennskap til enkeltprosjekter har vi sett hvor meningsløst det er å komme med 
slike estimater. I stedet har vi inngående tatt for oss 24 prosjekter ved ØIO og 15 
prosjekter ved ViG. For Østfold sitt vedkommende er det slående at seks store 
prosjekter med deltakelse fra flere bedrifter, kan vise til magre resultater. De fleste 
prosjekter rettet mot enkeltbedrifter og ett mot høgskolen kan imidlertid vise til 
måloppnåelse, stor addisjonalitet og gode økonomiske resultater. For ViG sitt 
vedkommende er vårt utvalg av prosjekter mindre. De aller fleste av disse 
prosjektene kan vise til må loppnåelse og stor addisjonalitet. De bedriftsrettede 
prosjektene har i all hovedsak bidratt til gunstig økonomisk utvikling i den 
respektive bedrift. Det må innrømmes at det er vanskelig å vurdere økonomiske 
resultater av de regionale prosjekter. Gitt et utvidet begrep om næringsutvikling 
mener vi allikevel at de regionale prosjektene har et potensiale i hvert fall på lengre 
sikt. 
 
Vi mener å ha belegg for at innsatsen i begge regioner har vært med å omstille 
næringslivet og dermed trygget arbeidsplasser. De har også bidratt til bedre 
regionale rammebetingelser for næringsutvikling på lengre sikt. Men det er en 
viktig forskjell hva gjelder resultat: ØIO er nedlagt som næringsutviklingsorgan, 
mens ViG fortsatt er i drift. Grenland har dermed i sterkere grad klart å ta vare på 
og utvikle lokal og regional kompetanse på næringsutvikling og omstilling. Slik vi 
ser det har ViG i større grad enn ØIO oppfylt målet om å øke lokal og regional 
kompetanse innenfor næringsutvikling og omstilling. Det må nevnes at de 
regionale og ressursmessige forutsetningene for å lykkes med dette var bedre i 
Grenland enn i Østfold. 
 
Disse erfaringene fra ØIO og ViG berører noen grunnleggende spørsmål knyttet til 
organisering av regional næringsutvikling. ØIO har både som organisasjon og i 
sine aktiviteter hatt en prosjektorientering. ViG har i sterkere grad lagt vekt på det 
vi kan kalle institusjons- og regionbygging. Prosjektorienteringen er mer 
instrumentelt opptatt av forholdet mellom innsats og effekt innenfor kortere 
horisonter. Med institusjonsbygging er man mer opptatt av legitimitet og læring og 
har således slik sett en lengre horisont. 
 
 
 


