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SAMMENDRAG 

Denne rapporten tar for seg nyskapings- og utviklingsarbeidet i Verdal og omkringliggende områder fra 
1999 til 2008, med vekt på Innherred Vekst sin forvaltning av ekstraordinære omstillingsmidler fra 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i perioden 2002 – 2007. Arbeidet ble utløst av krisen i off-
shoreutbyggingen i 1999, som bl. a. medførte oppsigelse av 400 ansatte i Aker Verdal. I alt 63 mill kr er 
kanalisert gjennom Innherred Vekst til prosjekter for forretningsutvikling (jobbskaping) med utgangs-
punkt i ressurser innen industri, energi, landbruk og kulturliv, og støtteaktiviteter for utvikling av lokal-
samfunn og næringsliv. 
 
Rapporten går gjennom utviklingshistorien for nyskapings- og utviklingsarbeidet og belyser de oppnådde 
resultater gjennom intervjudata, data fra prosjektene selv, en spørreundersøkelse og en lang rekke data 
fra Statistisk sentralbyrå. Den legger vekt på hvordan samspill mellom en lang rekke aktører i privat og 
offentlig sektor og i ulike næringer la grunnen for å utvikle en bredt fundert og godt organisert kompe-
tanse for næringsutvikling i et lokalsamfunnsperspektiv. Denne kompetansen videreføres i et nytt selskap 
som også har et bredere regionalt nedslagsfelt. 
 
De viktigste målene for arbeidet har vært å bidra til 300 nye og lønnsomme arbeidsplasser, og å gjøre 
næringsstrukturen mer robust. Ca. 250 arbeidsplasser er etablert eller sikret fram til årsskiftet 2007/2008. 
Næringsstrukturen synes å være mer robust, men den virkelige testen på det kommer neste gang man står 
foran en stor nedbemanning i en hjørnesteinbedrift. 

 STIKKORD  NORSK  ENGELSK 

 GRUPPE 1 Virksomhetsutvikling Industrial development 
 GRUPPE 2 Innovasjonssystem Innovation system 
 EGENVALGTE Evaluering Evaluation 
 Omstilling Restructuring 
 Vekst Growth 
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FORORD 
 
Denne rapporten dokumenterer vår evaluering av det nyskapings- og utviklingsarbeid som er gjort 
i Verdal og omkringliggende områder (Innherred) gjennom Innherred Vekst AS (tidligere Verdal 
Vekst)1. Oppdraget er gitt av Innherred Vekst etter anvisning fra Innovasjon Norge Nord-
Trøndelag, som har fulgt opp arbeidet i Verdal fra Statens side, ettersom en stor del av finansie-
ringen er kommet gjennom ekstraordinære omstillingsmidler fra Kommunal- og regionaldeparte-
mentet (kanalisert gjennom Nord-Trøndelag fylkeskommune). 
 
Arbeidet har pågått fra desember 2007 til mars 2008. Resultater ble presentert i et avsluttende 
fagseminar for Innherred Vekst den 13. mars 2008 i Tindved Kulturhage i Verdal. 
 
Rådgiver Lubna Fjell har gjennomført spørreskjemaundersøkelsen. Hun gikk over til annen virk-
somhet før arbeidet med rapporten ble sluttført. Seniorforsker Henning Neerland har stått for in-
tervjuene. Forskningsleder Håkon Finne har stått for øvrige data og har dessuten vært prosjektle-
der. Seniorrådgiver Torkel Ystgaard har vært kvalitetssikrer. Vi takker alle de vi har møtt eller 
kommunisert elektronisk med, særlig Knut Baglo i Innherred Vekst, for all bistand og tilgang til 
informasjon og erfaringer. Analyser og konklusjoner står selvsagt for forfatternes regning. 
 
Rapportens tittel henspeiler på at den veksten som har skjedd i Verdal de siste årene, har sprunget 
ut både av ressursene på Aker Verdal og andre stedlige styrkeområder så som landbruket. Kultur-
sektoren har også vært et viktig opphav til utviklingsarbeidet, som har foregått mellom disse sek-
torene og bidratt til å koble dem på en nyskapende måte. 
 
Trondheim, den 26. mars 2008 
 
 
 
Håkon Finne 
 

 
1 I teksten refererer vi til Verdal Vekst når det er viktig å vise til de tidlige fasene i arbeidet. Det betyr at vi noen 
ganger skriver Innherred Vekst der det teknisk sett burde ha stått Verdal Vekst. 
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SAMMENDRAG 
 
Nyskapings- og utviklingsprosjektet i Verdal ble gjennomført i perioden fra februar 2002 til feb-
ruar 2008 med et totalt budsjett på 63 mill kr. En utløsende faktor var det dramatiske fallet i olje-
prisen i 1999. Det ledet hjørnesteinsbedriften Aker Verdal ut i en krise. Nærmere 400 ansatte ble 
oppsagt og bedriften konsentrerte seg etter det om produksjon av stålunderstell, mens en rekke 
støttevirksomheter ble utskilt som egne bedrifter. Aker Verdal etablerte et eget utviklingsselskap, 
IndPro, for å håndtere utskillingen og for øvrig utvikle ny virksomhet i tilknytning til industrimil-
jøet på Ørin. Offentlige myndigheter bevilget ca. 40 mill. kroner til omstillingen i bedriften, som 
var ferdigstilt i løpet av 2001. 
 
Verdalsamfunnet hadde også andre utfordringer, som et generelt dårlig omdømme, dårlig opp-
vekstmiljø og relativt mye rusmisbruk og kriminalitet; typiske problemer for et litt slitent industri-
samfunn. Verdal kommune søkte Kommunal- og regionaldepartementet om status som nyska-
pings- og utviklingskommune for å få statlige omstillingsmidler til å styrke næringsgrunnlaget (bli 
mindre avhengig av Aker Verdal) og gjøre lokalsamfunnet til et godt sted å bo. Søknaden var godt 
politisk forberedt, og den resulterte i en statlig ekstraordinær bevilgning på ca. 30 mill kr over en 
seks års periode med forutsetning om tilsvarende finansiering fra lokalt hold. Arbeidsledigheten 
grunnet krisen var litt mindre enn kriteriene for omstillingsmidler forutsatte, så midlene ble gitt 
med en ”føre var”-begrunnelse. 
 
Søknaden var meget godt forankret i det lokale næringsliv etter en lengre prosess. Et kontaktfo-
rum mellom Aker Verdal og politiske myndigheter hadde siden 1999 fungert som en læringsarena 
der samspillet mellom offentlige myndigheter og private næringsinteresser ble styrket. Verdal 
Næringsforum og Verdal kommune hadde også gått sammen om utvikling av en strategisk 
næringsplan, som engasjerte bredt og skaffet oppslutning om følgende visjon: ”I 2010 skal Verdal 
være best i fylket på VEKST” – der bokstavene stod for verdiskaping, entreprenørskap, kultur, 
sysselsetting og trivsel. Disse verdiene gjennomsyret etter hvert hele prosessen. Det var også vik-
tig for næringslivet å ikke bli satt i bås med andre ”omstillingsområder” i landet, men bli oppfattet 
som mer proaktive som nyskapings- og utviklingsorientert. Krisen i oljeplattformmarkedet ram-
met nemlig ikke resten av næringslivet i Verdal. 
 
Etter at Verdal fikk den omsøkte statusen, ble nyskapings- og utviklingsprosjektet planlagt gjen-
nom et grundig forporsjekt der det deltok representanter fra industri og annet næringsliv, kommu-
nale funksjoner, kunst-, kulturliv og andre grupperinger. Det ble etablert et eget utviklingsselskap, 
Verdal Vekst AS, som utviklingsprosjektets utførende enhet. Det var viktig at den utførende enhe-
ten var et frittstående aksjeselskap, med kommunen som minoritetseier. Aker Verdal og Verdal 
Næringsforum fikk til sammen aksjemajoriteten i det nye selskapet. I 2005 byttet selskapet navn 
til Innherred Vekst AS, etter at Levanger kommune, Markedsplassen (Levangers næringsforum) 
og Norske Skog Skogn kom med som partnere i prosjektet, foruten Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Levanger og Verdal kommuner samarbeidet allerede på en rekke områder gjennom Innherred 
Samkommune, og det føltes naturlig å utvikle dette samarbeidet til også å omfatte næringsutvik-
ling. Satsingen viste seg å få færre direkte virkninger for Levanger, formodentlig fordi strategi og 
virkemidler var tilpasset en forståelse av strukturen i Verdal og fordi det ikke var gjort en tilsva-
rende forankringsprosess i Levanger. 
 
Den overordnede målsettingen for nyskapings- og utviklingsarbeidet var å skape et lokalsamfunn 
med høy bokvalitet, et levende kulturliv og et utviklingsorientert næringsliv. Innherred Vekst 
skulle som sin del av jobben bidra til å skape 300 nye og lønnsomme arbeidsplasser. Logikken 
bak målstrukturen var at hovedmålene skulle lede til flere innbyggere med høy og relevant kom-
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petanse som igjen ville føre til en bredere og robust næringsstruktur og flere nye og lønnsomme 
arbeidsplasser. Det antatte resultatet ville være økt verdiskaping og bedre kommunal økonomi 
som igjen vil forsterke hovedmålets elementer som høy bokvalitet, et levende kulturliv og et ut-
viklingsorientert næringsliv, det vil si en selvforsterkende sirkelbevegelse. 
 
Aktivitetene i Innherred Vekst ble delt inn i følgende områder:  

1. Forretningsutvikling industri 
2. Forretningsutvikling energi og miljø 
3. Kulturbasert forretningsutvikling 
4. Landbruksbasert forretningsutvikling 
5. Kompetanse og innovasjon 
6. Bolyst stedsutvikling og kultur 
7. Generell næringsutvikling og akkvisisjon 

 
Områdene 1 til og med 4 var strategiske satsingsområder. Det var innen disse at arbeidsplassene 
skulle skapes. Områdene 5 til 7 var utviklingsområder. Utvikling innen disse områdene ble antatt 
nødvendig som støtte for den øvrige utviklingen. 
 
Målsettingen for forretningsutvikling industri var utvikling av konkurransedyktige og fremtidsret-
tede industribedrifter. Det var også et poeng å søke å utnytte den industrielle infrastruktur som 
allerede var tilstede i Levanger og Verdal. Innherred Vekst rapporterer at aktiviteten har vært be-
tydelig. Det ble totalt igangsatt 83 utviklingsprosjekter. 
 
Et eksempel på en vellykket satsing er inkubatorvirksomheten. Industriinkubatoren på Ørin ble 
etablert først. Den ble drevet av IndPro og lokalisert i Industriparken. Dette var den første inkuba-
toren i et industrielt miljø, og organisering, driftsform og i innhold i inkubatoren er av SIVA og 
Innovasjon Norge brukt som modell for tilsvarende industriinkubatorer andre steder i landet. To-
talt er det etablert 15 industriinkubatorer etter samme mal. 
 
Målet for forretningsutvikling energi og miljø var å etablere et industrielt miljø av bedrifter som 
var underleverandører til energiproduksjon. Aktiviteten innen satsingsområdet har vært lav, i ho-
vedsak fordi ilandføring av naturgass i regionen fremdeles er uavklart. Det har likevel vært en viss 
aktivitet knyttet til vindkraft. 
 
Målet med kulturbasert forretningsutvikling var utvikling av kulturell produksjon i et nærings-
perspektiv. Det er totalt igangsatt 67 prosjekter. Dette er det satsingsområdet som har hatt de mest 
markant synlige resultater som eksempelvis utviklingen ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 
Tindved Kulturhage og Kulturinkubatoren. 
 
Landbruksbasert forretningsutvikling har hatt en omfattende målsetting. Hovedmålet var å bidra 
til å sikre eksisterende arbeidsplasser i landbruket. Det skulle oppnås, blant annet, gjennom å ef-
fektivisere tradisjonelt landbruk gjennom rasjonelle samdriftsløsninger, utvikle kompetanse og 
utvikle nye produktet og tjenester. I alt 46 prosjekter inngår i denne porteføljen. Den mest nyska-
pende satsingen var utvikling og drift av en landbruksinkubator. Landbruksinkubatoren er også 
benyttet som modell for tilsvarende inkubatorer i Rogaland og Hedmark. 
 
Det overordnede målet for kompetanse og innovasjon var å sikre næringslivet nødvendig kompe-
tanse for å kunne innfri målsettingene innenfor satsingsområdene. I alt 81 prosjekter er registrert 
under denne overskriften. Eksempler på aktiviteter er entreprenørskap i skolen, rekruttering og 
tiltak rettet mot ungdom, kvinnerettede tiltak, arenabygging og samhandlingsprosjekter. 
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Satsingen på bolyst, stedsutvikling og kultur har i hovedsak vært drevet av kommunene. De har 
prioritert bruken av avsatte midler. Satsingen er fordelt på mange små prosjekter, i alt 36. 
 
Målet med satsingen på generell næringsutvikling og akkvisisjon har vært å realisere prosjektideer 
med betydelig potensial for nye arbeidsplasser uavhengig av nyskapings- og utviklingsprosjektets 
definerte satsingsområder. Aktiviteten har også omfattet regional samhandling, for eksempel in-
nenfor Innherredsprogrammet. Det er gjennomført 52 prosjekter. Aktiviteten har økt betydelig 
mot slutten av programmet, blant annet gjennom utviklingen av Proneo AS, som nå er etablert 
som en regional utviklingsaktør, der bl. a. kompetansen fra Innherred Vekst, IndPro og tilsvarende 
miljø i Stjørdal er samlet. Innen dette området har man også evnet å fange opp nye tiltak etter 
hvert som mulighetene innen bl. a. energi og miljø ble redusert. 
 
Antall arbeidsplasser som er skapt eller sikret gjennom prosjektet, og antatt potensial for videreut-
vikling i de samme bedriftene, fordeler seg som følger (tall ved utgangen av 2007). 
 
Satsingsområder Mål Realisert  Potensial (3-5 år) 
Nyskapende industri 100 107 109 
Energi og miljø 75 2 16 
Kulturbasert forretningsutvikling 50 55 83 
Landbruksbasert forretningsutvikling 50 39 46 
Generell næringsutvikling og akkvisisjon 25 21 61 
Kompetanse og innovasjon 0 27 49 
Bolyst, stedsutvikling, kultur 0 2 4 
Sum 300 253 369 
 
Målet om 300 arbeidsplasser er ikke nådd ved årsskiftet 2007/2008. Det er særlig det siste året at 
tilveksten har vært mindre enn før. To forklaringer kan være at aktiviteten fokuserte sterkere på 
videreutvikling av arbeidet etter prosjektperioden, eller at arbeidsmarkedet var så mettet. Imidler-
tid er de siste 70 prosjektene ikke avsluttet ennå, slik at antall arbeidsplasser som midlene har bi-
dratt til, kan fortsatt vokse fram til innrapporteringsfristen 1. juni 2008. 
 
Data kan tyde på at bokvaliteten har blitt bedre, at kulturlivet er forsterket, både som fritidsenga-
sjement og som grunnlag for næringsvirksomhet, og at næringslivet er blitt mer utviklingsorien-
tert. Andelen innbyggere med høyere utdanning vokser dobbelt så fort som i resten av landet, og 
det er blitt et betydelig kompetansemiljø for nyskaping, både som veiledere og som praksis i be-
folkningen. Den sterke koblingen mellom landbruk, kultur, industri og annet næringsliv er av stor 
betydning, og samspillet mellom privat og offentlig sektor er blitt styrket og har vært av stor be-
tydning. Vi tør ikke si hvor mye av æren som tilfaller de enkelte aktører i dette bildet. 
 
Næringsstrukturen er trolig blitt mer robust, men datakildene gir ikke et entydig bilde. Både lønn-
somhet, bedriftsdemografi, pendling og utviklingsorientering i bedriftene peker mest sannsynlig i 
retning av at robustheten er økt. Nyetableringsraten har ikke økt mer enn i resten av landet, men 
den kan muligens ha fått en næringsmessig fordeling som gir en større robusthet. Arbeidsledig-
hetstallene er for tiden svært lave, men det er usikkert om de er mindre konjunkturavhengig enn 
før, noe som er et hovedpoeng i forhold til robusthet. Svenneprøven for nyskapings- og utvik-
lingsarbeidet er bestått, men mesterprøven gjenstår. Den kommer neste gang det blir en stor og 
rask nedbemanning i en hjørnesteinsbedrift i regionen. 
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1 INNLEDNING 
 

1.1 Kort om nyskapings- og utviklingsprogrammet og Innherred Vekst 
 
Industrisamfunnet Verdal ble i 2000 rammet av at hjørnesteinbedriften Aker Verdal nedbemannet 
kraftig og la om sin strategi som følge av en radikal og forventet varig nedgang i markedet for 
borerigger. Aker Verdal etablerte samme år som en del av sin strategi selskapet IndPro for å hånd-
tere bl. a. utskillingen av virksomhet som ikke var kjernevirksomhet etter den nye strategien. 
Samtidig ble det satt i gang et løp for å få tilgang til statlige omstillingsmidler til kommunen. 
Klarsignal for dette ble gitt i 2001, og selskapet Verdal Vekst ble etablert for å håndtere nyska-
pings- og utviklingsprosessene med de statlige midlene i bunnen fra 2002. Fra 2005 kom Levang-
er med i samarbeidet og utviklingsselskapet fikk navnet Innherred Vekst. 
 
Innherred Vekst har mellom 2002 og 2007 disponert 63 mill kr til utviklings- og nyskapingsar-
beid, og det er bruken av disse midlene som er gjenstand for evaluering i denne rapporten. Når vi 
også nevner IndPro i dette innledningsavsnittet, er det fordi det har vært et betydelig samspill mel-
lom Innherred Vekst og IndPro, og for så vidt også en rekke andre aktører. Mandatet vårt gjelder 
strengt tatt bare Innherred Vekst, og vi har bare i liten grad hatt mulighet til å undersøke hva disse 
samspillene har betydd. 
 

1.2 Evalueringsmetode 
 
Oppdragsgiver har bestilt evalueringen i tråd med de føringer som Innovasjon Norge har lagt som 
oppfølger på vegne av bevilgende myndigheter. Det finnes bl. a. en rapportmal som i varierende 
grad er lagt til grunn ved tilsvarende evalueringer av andre omstillingsprogram. I oppdraget er det 
lagt vekt på følgende forhold: 
 
1. Oppsummering av omstillingsprosessen, herunder hvilke aktører som har vært involvert i om-

stillingsarbeidet 
2. Valg av mål og strategier, forankring hos eierne, overordnet planlegging 
3. Valg av aktiviteter – virkemidler  
4. Valg av organisering – daglig drift (effektivitet vs. resultat) 
5. Måten å jobbe på, effektivitet i drift  
6. Oppnådde resultater, herunder indikatorer på hvordan næringslivet og kommunenes utvik-

lingsevne er blitt. 
 
Programevalueringer man skal lære av, kan ikke bare se på resultatene, men må også se på hvor-
dan resultatene er produsert, altså på prosessene i programmet.2 Et viktig instrument for å kartleg-
ge sammenhengen mellom aktiviteter og resultater er å synliggjøre programmets handlingsteori, 
som også ofte kalles en programteori. Dette er en sammenstilling av aktørenes eksplisitte og 
implisitte antakelser om hvorfor de bør gjøre det de gjør, om hva som er gode strategier for å nå 
målene, om hva som er problemet og hvordan det kan løses – kort sagt, en slags teori for hva som 
blir direkte resultater og indirekte effekter av det de gjør i prosjektet. Som et nyttig mellomsta-
dium konstruerer evaluator gjerne en resonnementkjede som binder sammen de viktigste ele-
mentene fra programbeskrivelser osv. Som regel finnes det ikke noen helhetlig vitenskapelig teori 
for disse sammenhengene. Derfor er det ofte de som utvikler og driver slike prosjekter som er de 

 
2 Resten av dette delkapittelet bygger på tilsvarende tekst i en tidligere evalueringsrapport (Finne 2006). 
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beste kildene til innsikt i slike sammenhenger. Evaluators oppgave blir å synliggjøre programteo-
rien, enten helt eller stykkevis og delt, og så kartlegge aktiviteter, resultater og effekter inn mot 
den. I analysen som følger kan det så vise seg at programteorien underbygges, bør modifiseres 
eller forkastes. Dette gir grunnlag for bedre handlingsvalg i neste omgang. 
 
Fra et evalueringssynspunkt er det ofte tre problemer som fort blir synlige ved gjennomgang av en 
programteori; så også i denne evalueringen. Det ene er at programmet ikke er alene i verden; det 
er mange forhold utenfor programmets kontroll som avgjør hva slags resultater som kommer ut. 
Særlig gjelder dette indirekte effekter. Det andre problemet er at de interessante effektene ofte tar 
tid før de manifesterer seg, slik at evalueringsprosjektene typisk kommer for tidlig til å kunne si 
noe sikkert om dem. Og jo lengre man venter med å måle, jo flere eksterne forhold er vanligvis 
med på å skape effektene. Det tredje problemet er at selv om man skulle være i stand til å kartleg-
ge både resultater og effekter, og spore dem tilbake til både programmet og andre påvirkninger, så 
er det svært vanskelig å vite hvordan man skal fordele æren for resultatene og effektene mellom 
programmet og utenforliggende forhold. 
 
Det finnes ikke noen universalløsninger på disse problemene. Et vanlig grep er å spørre om hva 
som mest sannsynlig hadde skjedd dersom programmet ikke hadde eksistert eller gjort det som det 
gjorde, og så vet man selvsagt at det er hypotetisk. Når det gjelder spranget fra resultater til effek-
ter, er det ofte så vanskelig å skille ut bidraget fra programmet at en nøyer seg med å sannsyn-
liggjøre hvorvidt resultatene bidrar positivt eller negativt til de effektene man er interessert i. Pro-
gramansvarlige er imidlertid selvsagt ofte parate til å hekte seg på positive utviklingstrekk og 
fremheve sitt bidrag til det, ut fra behovet for å bli vurdert positivt i en stadig sterkere kamp om 
oppmerksomhet og ressurser for gode formål. Evaluators løsning i dette tilfellet er å lytte til og 
synliggjøre synspunkter og erfaringer fra programmets kjerne og et godt stykke utover. Det er 
selvsagt legitimt at ulike interessenter har ulike synspunkter. De erfaringer som evaluator selv vil 
legge mest vekt på i denne rapporten, er de som kommer fra folk som er nær nok til å vite hva 
som foregår (og hvordan) og langt nok unna til ikke å ha et sterkt skjebnefellesskap med Innher-
red Vekst. 
 

1.3 Datagrunnlag for evalueringen 
 
Vi har brukt følgende datakilder: 
 
• Foreliggende dokumentasjon fra programmet og prosjektene (herunder registerdata om 449 

prosjekter, prosjektlederrapporter fra 300 prosjekter, årlige strategidokumenter, handlingspla-
ner, programstatusvurderinger, årsrapporter osv.) 

• Dybdeintervjuer på inntil to timer med tolv sentrale aktører  
• Spørreundersøkelse blant 190 av programmets deltagere (med svar fra 129 av de forespurte, ca. 

68 prosent). De 190 er valgt ut i samarbeid med administrasjonen i Innherred Vekst, ut fra føl-
gende kriterier: De skal ha spilt en rolle som prosjektleder eller prosjektansvarlig for et eksternt 
prosjekt (ca. 370 i alt), kun en person kan velges fra hvert prosjekt ut fra hvem som best repre-
senterer den bedrift eller organisasjon som skulle dra nytte av prosjektet, prosjektene skal ikke 
være for små (en praktisk grense ble satt rund ca. 10 kkr), og de skal ha en gyldig e-postadresse 
for utsending av invitasjon til å delta i spørreundersøkelsen. Det er vanskelig å avgjøre hvor 
mange som maksimalt hadde fylt kravene dersom e-postadresser ikke hadde vært noe problem, 
da mange personer har gått igjen i flere prosjekter. Vi anslår at ca. ¼ av prosjektene ikke fikk 
anledning til å uttale seg. Tidligere erfaring tilsier at dette er prosjekter som i gjennomsnitt har 
lyktes i mindre grad enn øvrige. En demo-versjon av spørreskjemaet ligger i en tidsbegrenset 
periode tilgjengelig på http://ifim.sintef.no/iv 
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• Registerdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) 
• Andre publiserte arbeider og data er referert i teksten etter hvert som vi viser til dem. 
 
Vi vurderer datatilfanget som rikt, og tilstrekkelig til å belyse de fleste spørsmålene. 
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2 UTVIKLINGSPROGRAMMETS TILBLIVELSE, ORGANISERING 
OG UTVIKLING 

 

2.1 Opptakten: Krisen i offshorenæringen i 1999 
 
Historien om Verdal Vekst, senere Innherred Vekst, er uløselig knyttet til utviklingen i Aker Ver-
dal og den øvrige offshorebaserte industrien på industriområdet på Ørin. Historien kan sies å star-
te i 1999 med et dramatisk fall i oljeprisen. Oljeprisens fall til et historisk lavmål skapte uro i 
bransjen og det utløste en diskusjon internt i det enkelte offshoreverksted og også mellom dem om 
en mulig strukturrasjonalisering. Det mest naturlige virkemiddelet ville være nedbygging av sam-
let kapasitet gjennom nedlegging av ett eller flere verft. De store på denne tiden var Aker, Kvær-
ner og Umoe. De ble ikke enige om felles tiltak av betydning. På denne bakgrunn startet Aker en 
egen intern prosess. Aker hadde to byggeverksteder, Aker Verdal og Aker Stord. Verkstedene 
hadde i prinsipp samme type produksjon og begge opererte i det samme markedet. Det lå i korte-
ne, internt i Aker, at ett av verftene ville bli nedlagt. Den daværende ledelsen i Aker Verdal tolket 
stemningen dit hen at den mest sannsynlige beslutningen ville bli å legge ned verftet i Verdal. 
 
Krisen i offshorenæringen i 1999 var en nasjonal krise som rammet andre aktører enn Aker Ver-
dal med like stor tyngde. Det var en forståelse hos de lokale aktørene at denne krisen ikke lot seg 
løse med permitteringer, som var det virkemiddelet man hadde tydd til i nedgangsperioder tidlige-
re. 
 
På denne bakgrunn besluttet ledelsen ved Aker Verdal at de måtte gjøre noe aktivt lokalt for å 
søke å berge bedriften. Klubbledelsen ved bedriften forsto situasjonen og deltok aktivt i prosessen 
for å finne mulige løsninger. Det var viktig å ikke komme inn i en diskusjon om hvilket av Aker-
verkstedene som skulle legges ned, men heller etablere en diskusjon som ville være gunstigere for 
Aker Verdal. Målet var å berge så mange arbeidsplasser som mulig. Prosessen ledet frem til et 
omforent forslag overfor ledelsen i Aker. Forslaget gikk ut på at Aker Verdal skulle trekke seg ut 
av markedet for utrustning og konsentrere seg om å bygge stålunderstell og andre typer stålkonst-
ruksjoner. Aker Verdal skulle bli et rent stålverksted. Løsningen ble presentert for Aker og den 
ble godtatt. Beslutningen berget sannsynligvis Aker Verdal som bedrift. 
 
Beslutningen var ikke bare enkel å leve med, kanskje spesielt for klubben ved bedriften. Både 
ledelse og fagforeninger hadde gjennom de foregående årene lagt ned betydelige ressurser i å 
styrke samarbeidet for å modernisere bedriften og styrke konkurranseevnen (Munkeby 2003). Så 
opplevde de i en kritisk periode at samarbeidet ble satt hardt på prøve gjennom beslutninger på 
konsernnivå med liten opplevd innflytelse fra Verdal. Endringen i forretningsfokus førte til at 
Aker Verdal måtte nedbemanne med 400 arbeidstagere, samt at bedriften ble sittende med store 
arealer (også verkstedhaller) som det nå ikke var behov for. 
 

2.2 Omstillingen ved Aker Verdal 2000 
 
Beslutningen om omlegging av driften ved Aker Verdal ledet frem mot en omstillingsprosess som 
hadde to parallelle løp. Det ene var en nedbemanning fra ca. 1100 til ca. 700 ansatte. Det betydde 
at bedriften måtte si opp mer enn en tredjedel av arbeidsstokken, med de problemer det innebar. 
Den andre var en prosess for å kvalifisere den resterende del av arbeidsstokken for fremtidige 
oppdrag. På denne tiden, mot slutten av 1999, ble det ikke satt ut nye oppdrag. Aker Verdal hadde 
en tradisjon for åpenhet og kommunikasjon overfor Verdal kommune. I 1999 var det etablert et 
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kontaktforum for Aker Verdal og kommunen. Forumet var bredt sammensatt. Deltagere var kom-
munepolitikere, ledelsen og klubben ved Aker Verdal, Verdal Næringsforum og representanter for 
den politiske ledelsen i Nord-Trøndelag fylkeskommune.  Ordføreren i Verdal var leder av kon-
taktforumet. 
 
Omfanget av krisen var åpenbar for medlemmene i kontaktforumet. Det var også åpenbart at man 
måtte bruke sterkere lut enn tidligere. Denne erkjennelsen ledet til en mobilisering og en regional 
dugnad der ledelsen i Aker Verdal, ordføreren i Verdal og fylkesordføreren i Nord-Trøndelag var 
særlig aktive.  
 
Krisen i offshorenæringen var en nasjonal krise. Omfanget nasjonalt førte til at staten kom ganske 
raskt inn med en finansieringspakke hvor det ble lagt inn betydelige omstillingsmidler, hvor de 
mest rammede regionene kunne søke. Aker Verdal søkte, og sammen med midler fra regionale 
kilder fikk man til sammen en total pakke på ca. 40 mill kr. Midlene ble brukt til kompetansehe-
vende tiltak for de ansatte i Aker Verdal. Hele arbeidsstokken var permittert. Ved siden av beho-
vet for videreutdanning og kompetanse var det også et poeng å skape meningsfylte aktiviteter for 
de berørte og å utnytte den ledige tiden til noe konstruktivt. Eksempel på tiltak var ingeniør-
utdanning for operatører gjennom en finansiert treårig utdannelse, sveisesertifikater og utvikling 
av nye sveisemetoder og prosedyrer. 73 prosent av de 760 gjenværende ansatte i Aker Verdal 
gjennomgikk kompetanseutviklingstiltak i denne perioden (Kvarsvik 2002 s. 95). 
 

2.3 Etableringen av IndPro 
 
I starten av omstillingsprosessen hadde ledelsen ved Aker Verdal et ønske om å gi omstillingspro-
sessen et mer positivt vinkling enn hva tilfellet hadde vært ved lignende prosesser tidligere. Blant 
annet hadde Aker Verdal som mål å utarbeide en modell eller metodisk tilnærming til hvordan de 
skulle utvikle industrielle muligheter generelt samtidig som man skulle søke løsninger for det per-
sonellet som ble overflødige som en følge av omstillingsprosessen. Disse arbeidsoppgavene ble i 
utgangspunktet lagt til utvalgte personer i staben ved Aker Verdal. Utredningsarbeidet pågikk 
sommeren 1999 og ut på høsten ble det besluttet å etablere et eget utviklingsselskap for omstil-
lingsprosessen. Det virker som om modellen for selskapet var det kommunale utviklingsselskapet 
Levanger Utvikling som prosjektgruppen ved Aker Verdal hadde god kontakt med i denne fasen 
av omstillingsarbeidet. Da selskapet ble etablert fikk det navnet Industri- og Prosjektutvikling AS, 
senere forkortet til IndPro. Aker Verdal og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) gikk inn på 
eiersiden. Selskapet skulle også søke å finne løsninger for den bygningsmassen og annen infra-
struktur som ble tilgjengelig som en følge av omstillingen. IndPro ble etablert, og noe senere kom 
også SIVA inn som deleier. Selskapet var operativt fra 1. januar 2000. I følge daværende daglig 
leder tok man med seg mye av kulturen fra Aker Verdal inn i det nye selskapet. Man var vant til å 
forholde seg til omverdenen, men man hadde best trening i å bygge stålunderstell og forholde seg 
til Aker Verdals eiere og ansatte. I oppstartfasen var det nye selskapet naturlig nok noe utrent i å 
delta i de samhandlingsprosesser som fulgte av den etter hvert økende regionale og kommunale 
mobiliseringsprosessen. IndPro fant raskt en arbeidsform og påtok seg også rollen som Aker Ver-
dals samfunnskontakt, blant annet ved å delta aktivt i de prosessene som ledet frem til Verdal 
kommunes søknad om status som nyskapings- og utviklingskommune. 
 
Konkret bistod IndPro med kompetanse og nettverk for utvikling av forretningsplaner m. m. for 
personer som ville etablere nye bedrifter, i første rekke bedrifter med utspring i Aker Verdal og 
med planlagt tilhold i Verdal Industripark, men senere også for hele Verdal og andre steder. 15 
nyetableringer så dagens lys i Verdal Industripark med IndPros hjelp i løpet av 2000. IndPro la 
også stor vekt på å utvikle markedsmuligheter for enkeltbedrifter og samarbeidskonstellasjoner 
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(Opheim 2002). De tok dessuten fatt på oppgaven med å bygge bro mellom næringsmiljøene (bl. 
a. mot Leksvik og Orkdal) og kompetansemiljøene i Steinkjer og Trondheim, bl. a. gjennom sam-
arbeidsprosjektet Innovasjon Midt-Norge (Finne 2006). 
 

2.4 Veien frem mot nyskapings- og utviklingsprogrammet i Verdal 
 
Det var en lang prosess som ledet frem til at Verdal fikk status som nyskapings- og utviklings-
kommune og at Verdal Vekst AS ble etablert i 2002. Den direkte årsak var naturligvis krisen på 
Aker Verdal i 1999. Lærings- og forankringsprosessen startet tidligere, først med utviklingen av 
strategisk næringsplan for Verdal kommune (se Kapittel 2.5) og kontaktforumet mellom Verdal-
samfunnet og Aker Verdal (se Kapittel 2.2).  
 
Verdalsamfunnet hadde sine egne utfordringer uavhengig av problemene på Aker Verdal. Det kan 
best karakteriseres som et litt slitent industrisamfunn. I tillegg var man for ensidig avhengig av 
Aker Verdal. Viktige kommunale måltall som sysselsetting og skatteinntekt varierte med konjunk-
turene på verftet. Det var åpenbart behov for et mer variert og robust næringsliv. Det ble også 
gjennomført en samfunnsanalyse, Verdalsanalysen, som viste at kommunen hadde et generelt 
dårlig omdømme, med dårlig oppvekstmiljø samt relativt mye rusmisbruk og kriminalitet. Kom-
munen var heller ikke rustet til å takle dagens problemer. Den var gammelmodig organisert og 
trengte sårt en moderniseringsprosess. Kommuneøkonomien var også dårlig. Utgiftene var større 
enn inntektene, og kommunen måtte redusere bemanningen med 40 årsverk (Collett 2001).  På 
denne bakgrunn kan man si at det i hovedsak var to identifiserbare ytre forhold som ledet til søk-
naden som status som nyskapings- og utviklingskommune. 
 
Rent praktisk virker det som om startskuddet for prosessen kom i et større møte den 15. august 
2000 på Stiklestad i anledning besøk fra kommunalminister Sylvia Brustad, hvor man fikk et sig-
nal om at departementet ville se med velvilje på en søknad om omstillingsstatus fra Verdal kom-
mune. I møte 25. september 2000 beslutter så kommunestyret at Verdal skal søke status som ”Ny-
skapings- og utviklingskommune”. Ordvalget her er vesentlig. I debatten i forkant av beslutningen 
om å sende en søknad, hadde det ikke-offshorebaserte næringsliv opponert sterkt mot betegnelsen 
omstillingskommune ut fra at det var et sterkt negativt ladet begrep. Det øvrige næringsliv utenfor 
Aker Verdal drev godt, gikk med overskudd og hadde ingen krisefølelse. De ville ha en positiv 
vinkling på prosessen for å gi sin tilslutning til en søknad. Resultatet ble en søknad om nyska-
pings- og utviklingsstatus. 
 
Søknaden var godt forberedt politisk. Departementet og statsråden hadde god og oppdatert kunn-
skap om situasjonen i Verdal. Den politiske veien var oppgått tidligere, helt fra da krisen på Aker 
Verdal var et faktum. Nord-Trøndelag fylkeskommune og fylkesordføreren hadde vært spesielt 
aktive i denne prosessen. Starten var som sagt mobiliseringen i forbindelse med nedbemanningen 
på Aker Verdal, hvor det ble finansiert en omfattende omstillings- og videreutdanningspakke, og 
hvor staten, fylket, Aetat og Aker sentralt var bidragsytere. Ordfører på Verdal berømmer spesielt 
fylkesordføreren som døråpner både mot departementet og mot Aker-systemet. 
 
Kort tid etter de ovennevnte møtene høsten 2000 ble det sendt en søknad til Kommunal- og regio-
naldepartementet om status som nyskapings- og utviklingskommune. Departementet svarer at de 
ser med velvilje på søknaden, men at underlagsmaterialet er for lite omfattende. De ber kommu-
nen gjøre visse forbedringer og sende søknaden på nytt. Det gjøres visse forbedringer. Blant annet 
utarbeides et nytt grunnlagsdokument (Westeren 2001), og i mars 2001 sender Nord-Trøndelag 
fylkeskommune en anbefaling til Kommunal- og regionaldepartementet om at Verdal gis status 
som nyskapings- og utviklingskommune. I april får Verdal kommune en tilsvarende godkjent sta-
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tus fra Kommunal- og regionaldepartementet. Samtidig får kommunen tilsagn på støtte til utarbei-
delse av en plan for nyskapings- og utviklingsprosjektet. 
 
Planarbeidet gis et budsjett på kr. 1.140.000 fordelt på kr. 500.000 fra Kommunal- og regionalde-
partementet, kr. 300.000 fra Nord-Trøndelag fylkeskommune og kr. 340.000 fra Verdal kommu-
ne. Opplæring i PLP Prosjektlederprosessen (se Kapittel 2.8) er inkludert i forprosjektet. Forpro-
sjektet ferdigstilles i desember 2001. 
 
Resultatet av forprosjektet er to dokumenter, en strategisk plan og en handlingsplan. Den strate-
giske delen skisserer mål og strategier for nyskapings- og utviklingsarbeidet i Verdal frem mot år 
2007. Den andre delen er en handlingsplan for første driftsår 2002. I januar 2002 er planverket 
gjenstand for politisk behandling og godkjenning, først i kommunestyret, deretter av fylkeskom-
munen og i februar 2002 er nyskapings- og utviklingsprosjektet en realitet. 
 
Det var da gått mer enn to år siden arbeidet startet. I følge Aker Verdal var da krisen mer eller 
mindre over for deres del. De hadde kommet i god gjenge etter omstillingen og de delene av be-
driften som var plassert ”utenfor porten” hadde også begynt å vise livskraft. Mange syntes proses-
sen med å etablere nyskapings- og utviklingsprosjektet hadde gått for sent (se også Kvande (2002) 
for en mer detaljert analyse av disse erfaringene). 
 
Det kan virke naturlig å sammenlikne med etableringen av IndPro, som ble etablert etter noen 
måneders utredningsarbeid i Aker Verdal. Også denne etableringen sprang ut av krisen på Aker, 
og kom altså i gang med arbeidet over to år før det statlig finansierte programmet. Et annet inter-
essant tilfelle gjelder hvor raskt det gikk å sette sammen den betydelige omskolerings- og videre-
utviklingspakken på 40 mill kr til oppsagte og permitterte på Aker Verdal. 
 
Når man ser prosessen i etterkant, virker den ikke å være spesielt sendrektig. Bortsett fra et av-
brekk på tre til fire måneder mot slutten av 2000 (i påvente av forbedret underlagsmateriale), så 
virker fremdriften å være det man kan forvente. Status som nyskapings- og utviklingskommune 
medfører et betydelig ekstraordinært tilskudd av statlige midler. Det er derfor viktig at behovet er 
godt dokumentert og arbeidet godt forberedt. Enda viktigere er det antakelig at arbeidet er godt 
forankret blant alle interessenter, ettersom de skal trekke lasset sammen. Det er en generell lær-
dom fra tidligere omstillingsprogrammer at dersom de viktige aktørene ikke står samlet bak, så 
blir det desto vanskeligere å få til noe av betydning. Slik skiller nettverkssamarbeid seg fra arbeid 
med utspring i en enkelt bedrift, der det som regel er mye enklere å holde troppene samlet. 
 

2.5 Etablering av Verdal Vekst 
 
Kontaktforumet for Aker Verdal og Verdal kommune var et viktig forum på flere måter. Det var 
etablert først og fremst som et forum for kontakt mellom bedriften og kommunen, men det var 
også en læringsarena for fremtidig organisering av arbeidet med de kommende strategiprosessene. 
Noen av deltagerne i kontaktforumet var også aktive i Verdal Næringsforum. Verdal Nærings-
forum representerte på mange måter summen av næringslivet i Verdal. De hadde ikke noen uttalt 
krisefølelse, men medlemmene følte i varierende grad at stedets omdømme var, om ikke belasten-
de, så i alle fall et hinder i deres visjoner for sine respektive bedrifter. Initiativet til en samlet stra-
tegisk næringsplan kom fra denne grupperingen. Arbeidet med den strategiske næringsplanen le-
det til en omfattende mobiliseringsprosess i kommunen, med deltagelse fra kommunen, lokalt 
næringsliv og lokalt kulturliv – i alt over 80 deltakere (Collett 2001). Nettverket og forståelsen for 
bred forankring ble tatt med over fra kontaktforumet. Planen ble ferdig høsten 2000, og hadde 
som visjon ’Verdal skal i 2010 være fylkets beste kommune mht VEKST’, der VEKST var et ak-
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ronym for Verdiskaping, Entreprenørskap, Kultur, Sysselsetting og Trivsel (Verdal kommune 
2000). Verdiene bak denne visjonen og forståelsen av sammenhengene har fulgt utviklingsarbei-
det hele tiden siden. Et interessant element er at næringslivet ivret for at kommunen skulle sette 
seg forpliktende målsettinger relatert til stedsutvikling og kulturliv. Kultur og reiseliv skulle prio-
riteres høyt av kommunen. Stedsutvikling og kultur ble sett på som sentrale elementer i det å ska-
pe bolyst. Som en bedriftsleder skal ha sagt, ’skaff oss et sted der vi kan være stolt over å bo, så 
skal vi klare resten.’ 
 
Prosessen med å lage den strategiske næringsplanen var viktig for alt det videre utviklingsarbei-
det. Elementer fra planen går igjen i alle de senere styrende dokumenter, helt frem til 2007.  I føl-
ge intervjuer var utviklingen av en strategisk næringsplan en modningsprosess. Deltagerne, spesi-
elt fra næringslivet fikk over tid større forståelse for at kommunen burde søke status som nyska-
pings- og utviklingskommune, og gikk til slutt inn for søknaden mot at man fjernet begrepet om-
stilling og ga satsingen et mer positivt uttrykk. 
 
Etter at statusen som nyskapings- og utviklingskommune var på plass, startet arbeidet med å gi 
prosjektet en styringsstruktur og et faglig innhold. I april 2001 kom godkjennelsen og samtidig 
mottok kommunen et tilsagnsbrev fra KRD på midler til utarbeidelse av en strategisk handlings-
plan for prosjektet; i praksis et forprosjekt som fikk navnet ”Nyskapings- og utviklingskommunen 
Verdal”.  Det ble etablert en styringsgruppe for forprosjektet. Styringsgruppen hadde syv med-
lemmer. Styreformannen var også leder i Verdal Næringsforum. Det var tre representanter fra 
kommunen, tre fra næringslivet (inkludert leder i styringsgruppen) og en fra Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter. Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune m. fl. var observatører i styret.. 
Det praktiske prosjektarbeidet ble gjort av en prosjektgruppe på fem personer. Prosjektledelsen lå 
hos Verdal kommune.  
 
Styringsgruppen for forprosjektet var også interimsstyre for Verdal Vekst. Det må derfor på et 
tidspunkt i forprosjektfasen ha blitt tatt en beslutning om at den utførende enhet i nyskapings- og 
utviklingsprosjektet skulle være et aksjeselskap og at selskapet skulle hete Verdal Vekst. Det er 
ikke automatisk gitt at det organet som skal stå for den utførende delen av et utviklingsprogram 
skal være et aksjeselskap. Innovasjon Norge har utgitt et veiledningshefte for omstillings- og ny-
skapingsarbeid (Innovasjon Norge [2005]). Der skisseres en rekke organisasjonsformer, hvorav 
aksjeselskap er en mulighet. Den andre ytterligheten er en prosjektorganisasjon hvor det juridiske 
ansvaret vanligvis ligger hos prosjekteier, i dette tilfellet Verdal kommune. Det går ikke frem av 
veiledningsheftet hvilken organisasjonsform som er antatt best eller av andre grunner ønsket av 
Innovasjon Norge. I sluttrapporten fra et kommunalt omstillingsprosjekt i Hedmark hvor innsatsen 
var organisert som et kommunalt styrt prosjekt, antyder evaluator at denne organiseringen nok var 
best for prosjektet (Jakobsen 2007). Men det antydes også at Innovasjon Norge helst hadde sett 
prosjektet organisert som et aksjeselskap, fordi den organisasjonsformen var ansett som den beste. 
I vårt intervjumateriale går det klart frem at Innovasjon Norge ønsket at utøvende instans skulle 
være et aksjeselskap. Begrunnelsen var at man da hadde aksjeloven og et ansvarlig styre å forhol-
de seg og at det ble ansett som den mest ryddige og oversiktlige ordningen. 
 
Ønsket om et aksjeselskap fra Innovasjon Norges side var også fundert på tidligere erfaringer. De 
offentlige bevilgningene skal primært brukes til utviklingsprosjekter og da helst i startfasen (for-
studie eller forprosjekt). Et viktig prinsipp er at virkemidler fra Innovasjon Norge skal være utlø-
sende for utviklingsaktiviteter. Virkemidler skal eksempelvis ikke benyttes til investeringer i in-
frastruktur.  Kommunen har uansett et ansvar for å utvikle og bygge god infrastruktur for sine 
innbyggere, og det kan være fristende for kommuner med en hardt presset økonomi å bruke deler 
av utviklingsprosjektet til subsidiering av investeringer i åpenbart gode infrastrukturtiltak. 
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Det ble besluttet å etablere Verdal Vekst som et aksjeselskap, og det var også et ønske fra inte-
rimsstyret at det regionale næringsliv skulle ha aksjemajoriteten i selskapet. Verdal Vekst AS ble 
etablert i februar 2002. Verdal kommune hadde 40,0 prosent av aksjene, Aker Verdal hadde 33,3 
prosent og Verdal Næringsforum 26,7 prosent. 
 
Nærmest som en konsekvens av valget av selskapsform, ble det i interimsstyret besluttet at man 
skulle gå ut eksternt for å rekruttere en daglig leder for selskapet. Leder for interimsstyret uttaler 
at han så det som sin viktigste oppgave å få på plass en velegnet leder for selskapet. Oppgaven ble 
satt ut til et lederutvelgelsesfirma i Oslo og daglig leder ble ansatt etter en utvelgelsesprosess. 
 
Hadde det vært mulig å sette bort oppgaven til IndPro? I så fall måtte antakelig flere aktører ha 
gått inn på eiersiden, herunder Verdal kommune, noe som høyst sannsynlig var uaktuelt. Selv om 
samspillet mellom Aker og det øvrige næringslivet i Verdal var i positiv utvikling, var utgangs-
punktet at IndPro primært var etablert for å bidra til å realisere Akers utviklingsstrategi, mens 
midlene fra Kommunal- og regionaldepartementet skulle styres gjennom forhandlinger og interes-
seavveininger mellom politiske, kommersielle og samfunnsmessige interesser og aktører (Kvande 
2002). Dermed lå det an til at Verdal fikk to utviklingsaktører med overlappende arbeidsfelt. 
 

2.6 Innherred Vekst 
 
I en periode før 2004 hadde Levanger og Verdal kommuner diskutert mulighetene for å legge 
noen kommunale arbeidsoppgaver inn under en felles organisasjon. Initiativet fikk navnet Innher-
red Samkommune. Samkommunen startet 2004 for en prøveperiode på fire år med samarbeid om 
en rekke lovpålagte kommunale oppgaver (ECON Analyse 2005). Omfanget av fellestjenester 
økte en tid for så å stabilisere seg på et nivå. Eksempler på samarbeidsområder var plan- og byg-
gesaker og landbruksrelaterte tjenester. Et av de opprinnelige samarbeidsområdene mellom de to 
kommunene hadde vært næringsutvikling, så da Nyskapings- og utviklingsprosjektet i Verdal var 
blitt en realitet, var det naturlig at de to kommunene igjen begynte å vurdere mulighetene for et 
næringssamarbeid. 
 
Beveggrunnen til de to kommunene fremstår litt forskjellig. I Levanger hadde man ikke hatt noen 
følelse av krise og nedgangstid, selv om de to kommunene har et felles arbeidsmarked på noen 
områder. Litt omtrentlig sagt kan man si at dagpendlingen nordover fra Levanger går til industri-
arbeidsplassene i Verdal, og tilsvarende går dagpendlingen sørover fra Verdal til arbeidsplassene 
på Sykehuset Levanger og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Pendlingen fra Verdal til Levanger er ca. 
en halv gang større enn omvendt (se Kapittel 5.4.5 for nærmere detaljer om pendling). 
 
Beveggrunnen fra Levanger sin side var snarere at de følte at næringslivet i de to kommunene var 
komplementært. De tunge industriarbeidsplassene var på Verdal, mens man på Levanger hadde 
handelsnæring og offentlig tjenesteyting. En stor satsing de hadde felles var ilandføring av gass i 
Trøndelag. I følge sentrale personer i Levanger kommune virket det i denne sammenhengen natur-
lig å søke et samarbeid med Verdal siden man der, gjennom Verdal Vekst, hadde utviklet et oppe-
gående verktøy for næringsutvikling. 
 
Motivasjonen i Verdal var litt forskjellig. Verdal Vekst hadde som en del av sitt mandat å søke et 
regionalt samarbeid. De hadde etablert et samarbeid nordover gjennom Innherredsprogrammet, og 
det var nå naturlig å søke et samarbeid sørover mot Levanger. De hadde også et naturlig ønske om 
å utvide virksomheten og å øke bedriftens nedslagsfelt. 
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Formelt var det Innherred Samkommune som besluttet at det skulle etableres et næringsselskap 
gjennom at Verdal Vekst utvidet sitt virkeområde til også å omfatte Levanger kommune. Samar-
beidet var operativt fra og med januar 2005. Samtidig skiftet Verdal Vekst navn til Innherred 
Vekst. Levanger hadde en næringsforening kalt Markedsplassen. Den hadde i utgangspunktet vært 
en ren handelsstandsforening, men hadde over tid tatt opp i seg det øvrige næringsliv, også indust-
ri. Markedsplassen ble medeier i Innherred Vekst. Innherred Vekst etablerte seg med et kontor i 
Levanger, samlokalisert med Markedsplassen. Aksjekapitalen i det nye selskapet ble utvidet til kr. 
300.000, fordelt slik: 
 

Tabell 2.1: Eierfordeling Innherred Vekst AS 

 

Eier Eierandel (prosent) 
Verdal kommune 20,00 
Levanger kommune 20,00 
Aker Kværner Verdal 16,67 
Verdal Næringsforum 13,33 
Markedsplassen Levanger 13,33 
Norske Skog Skogn 8,33 
Høgskolen i Nord-Trøndelag 8,33 
Sum kr 300.000 100,00 

Levanger har ikke søkt Kommunal- og regionaldepartementet om omstillingsstatus. Det er allike-
vel slik at midler som Innherred Vekst disponerer, kan brukes til formål utenfor Verdal, så lenge 
omfanget er så lavt at det ikke går ut over de spesielle tilskuddsmidlene fra departementet. 
 
Innherred Vekst fikk gjennomført noen gode prosjekter i Levanger, men utviklingen ble preget av 
at man ikke nådde frem i to betydelige satsinger i kommunen. Det ene var ilandføring av gass i 
Skogn og det andre var at man tapte konkurransen omlokaliseringen av et nytt stort slakteri for 
Trøndelagsregionen. Det førte til at entusiasmen overfor Innherred Vekst dalte, kanskje spesielt i 
kommunestyret. Samtidig fungerte styret for selskapet også som et forum for diskusjoner mellom 
de to kommunene som ikke var like politisk forpliktende som samkommunestyret. Ledelsen i Inn-
herred Vekst er også åpen på at man ikke lyktes godt nok med virksomheten i Levanger. En mulig 
forklaring kan være at kommunen og næringslivet i Levanger ikke kom i like godt inngrep med 
Innherred Vekst som det tilsvarende miljøet i Verdal og at årsaken til det igjen var at Innherred 
Vekst, både konsept og virkemiddelstruktur, ikke var like godt forankret hos offentlige og private 
aktører i Levanger som i Verdal. Forankringen i Verdal var en prosess som hadde gått over lang 
tid og som hadde involvert svært mange i praktiske utredninger, for eksempel utarbeidelsen av 
grunnlagsdokumentet Nyskapings- og utviklingsplan for Verdal. Men, selv om noen i Levanger 
ikke føler de fikk det ut av samarbeidet som de hadde ønsket i utgangspunktet, er det andre som 
har en mer positiv vurdering. En sentral aktør i Levanger kommune vektlegger resultatet for regi-
onen. Det er viktig både for Levanger og Verdal at det er et aktivt næringsliv og god sysselsetting 
i begge kommunene. Det er mindre viktig om man bor i Levanger eller Verdal. Arbeidsmarkedet i 
de to kommunene er felles. En vellykket nyskapings- og utviklingsprosess i Verdal er viktig for 
regionen. 
 

2.7 Innherredsprogrammet 
 
Innherred Vekst deltok i et regionalt samarbeid kalt Innherredsprogrammet. Innherredsprogram-
met var resultatet av et felles regionalt initiativ fra Innherred Vekst og Steinkjer Næringsselskap. 
Andre kommuner på Innherred har kommet til etter hvert.  Deltagende kommuner er Steinkjer, 
Inderøy, Verran, Verdal og Levanger. Innherredsprogrammet er nå en interkommunal satsing in-
nen næringsutvikling for kommunene på Innherred. 
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Satsingen var i tråd med intensjonen om at Innherred Vekst skulle ha et regionalt perspektiv på 
nyskapings- og utviklingsarbeidet. 
 
Et av samarbeidsområdene var innen reiselivsnæringen, som også Innherred Vekst hadde som 
arbeidsfelt gjennom sitt strategiske satsingsområde innen kulturbasert forretningsutvikling. Inn-
herred Vekst hadde i oppstartfasen leid inn en frittstående konsulent for å lage en utredning om 
reiselivssatsingen i Verdal. Utredningen konkluderte med at Verdal hadde få forutsetninger for å 
utvikle et typisk naturbasert reiseliv. En reiselivssatsing i Verdal måtte kobles opp til kultur og 
historie hvor Verdal hadde både tradisjoner og naturlige forutsetninger. I klartekst betyr det at 
reiselivssatsingen måtte knyttes opp mot utviklingen på Stiklestad. 
 
Innherred Vekst mente videre at det ville være vanskelig å drive utvikling av reiselivet i Verdal 
isolert. Man måtte se hele regionen under ett, og det ble tatt et initiativ sammen med Steinkjer 
Næringsselskap for å få på plass et samarbeid innen reiselivet i regionen. Initiativet ble kanalisert 
gjennom Innherredsprogrammet. 
 
Samarbeidet har vært fokusert på å få på plass basale samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i 
bransjen. Det var (og er) et stort og utfordrende arbeid. Reiselivsnæringen på Innherred er frag-
mentert. Det er små aktører og de preges ofte av liten profesjonalitet i forhold til egen virksomhet, 
ofte fordi reiselivsaktiviteten er en binæring med til dels liten lønnsomhet. 
 
Man har likevel hatt en viss suksess. Høsten 2005 ble det etablert et felles destinasjonsselskap for 
Innherred under navnet Innherred Reiseliv AS. De fem Innherredskommunene er med på eiersi-
den. Noen reiselivssatsinger er etablert, blant annet en satsing på hvordan utnytte den store gjen-
nomgangstrafikken på Innherred. 
 
En rekke andre satsinger er også kanalisert gjennom Innherredsprogrammet. Eksempler er:  

• Intro trainee – et traineeprogram hvor en trainee fikk prøve seg i to til tre bedrifter over tid 
Målsettingen var å sikre bedriftene i regionen kompetent arbeidskraft 

• Innovasjons- og gründervirksomheten, som Ungbiz, landbruksinkubatoren m.m. 
• Felles medlemskap i Access Mid-Norway 
• Utvikling og drift av Tindved Kulturhage. 

 
Etter 2006 har samarbeidet om nye prosjekter i Innherredsprogrammet dabbet av. 
 

2.8 Arbeidsform og organisering 
 
Det er klare gjenkjennbare trekk i arbeidsformen i nyskapings- og utviklingsprosjektet i Verdal, 
både under utarbeidelsen av prosjektet og i gjennomføringsfasen. Stort sett følges prinsippene i 
Innovasjon Norges PLP Prosjektlederprosessen (Innovasjon Norge [2004]). PLP Prosjekt-
lederprosessen beskriver en arbeidsmetodikk som har som mål å sikre fremdriften fra et utvik-
lingsstadium frem til prosjektets leveranse. Prosjektet deles inn i prosjektfaser. Disse er Fase 1 
Forstudie, Fase 2 Forprosjekt og Fase 3 Hovedprosjekt. Det er en viss parallellitet mellom dette 
og den trefaseinndeling som omstillingskommunene blir pålagt fra KRD. I utviklingen av Verdal 
Vekst har fase 2 i praksis vært en strategi- og forankringsfase. Et annet sentralt mål er oppfølging 
på milepæler med definerte mål. I tillegg sier PLP noe om den administrative prosjektorganise-
ringen, hvor det legges opp til en klar rollefordeling. De viktigste rollene er prosjektansvarlig og 
prosjektleder. Prosjektansvarlig har det totale prosjektansvaret og utnevnes av oppdragsgiver. Pro-
sjektansvarlig er vanligvis styringsgruppens leder. Innovasjon Norge har utviklet PLP over år og 
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angir at de har benyttet metodikken i omstillingsprosjekter siden 1995. Over 100 personer fra Le-
vanger og Verdal har deltatt i PLP-opplæring i tilknytning til programmet. 
 
Forstudien (Fase 1) representeres av søknaden i september 2000 hvor den vedlagte rapporten var 
den faglige begrunnelsen for søknaden. Begrunnelsen aksepteres ikke av KRD, og det utarbeides 
og oversendes en ny rapport. Underlaget aksepteres og kommunen får status som Nyskapings- og 
utviklingskommune. Samtidig får prosjektet tilsagn på finansiering av forprosjektet, dvs. Fase 2. 
Forprosjektet munner ut i et planverk som består av en strategi og en handlingsplan som er grunn-
laget for aktivitetene i prosjektets første driftsår (Fase 3). De obligatoriske funksjonene, prosjekt-
ansvarlig og prosjektleder, er også definert. I tillegg var det etablert en rekke referansegrupper, 
også i henhold til retningslinjene. 
 
Hadde valg av organisasjonsform vesentlig betydning for sluttresultatet? Det var et bevisst valg å 
etablere Verdal Vekst som et aksjeselskap med kommunen som minoritetseier. Begrunnelsen som 
angis er at aksjeloven skaper ryddighet rundt selskaper. En annen sannsynlig grunn er ønsket om i 
størst mulig grad å involvere næringslivet i prosessen ut fra en antagelse om at det er næringslivet 
som er flinkest på næringsutvikling. Andre årsaker er også mulige. Da Verdal Vekst ble etablert, 
hadde man nær to års erfaring med IndPro. 
 
IndPro var et aksjeselskap. Ledelsen i IndPro deltok aktivt i den utviklingsprosessen som førte 
frem til etableringen av Verdal Vekst. Ledelsen ved IndPro berømmes sterkt fordi de kommer 
med praktiske løsninger på utfordringer som oppstår. Begrepet handlingsorientert blir brukt for å 
karakterisere IndPro. Handlingsorientert impliserer også løsningsorientert, og kan være et resultat 
av en industriell holdning til problemstillinger som oppleves som praktiske og løsbare. Kanskje 
det var denne holdningen som falt i god jord hos deltagerne i utviklingsprosessen og som de øns-
ket å overføre til Verdal Vekst. I en annen sammenheng sies det at kommunen var gammeldags 
organisert og ikke egnet til å løse aktuelle problemstillinger, og at man i den sammenheng ønsket 
en organisering av Verdal Vekst som var mest mulig lik IndPro. 
 
Den valgte organisasjonsformen ble ikke fulgt slavisk. Etter to års drift, i 2004, fant man ut at 
utviklingsområdet Bolyst, stedsutvikling og kultur burde organiseres på en annen måte. Området 
ble da i sin helhet lagt til Verdal Kommune (som prosjekteier). Begrunnelsen var at Verdal Vekst 
fant det vanskelig å vurdere prosjektenes faglige innhold, fordi Verdal Vekst i hovedsak hadde 
fokus på næringsutvikling. En annen begrunnelse var at bolystprosjektene ikke hadde jobbskaping 
som formål, mens Verdal Vekst bare hadde ett operativt mål, som nettopp var å skape arbeids-
plasser. Begrunnelsene støtter antakelsen om at aksjeselskapsformen ble valgt fordi man antok at 
den passet best når man skulle drive næringsutvikling. Nyorganiseringen virket fornuftig, også 
fordi Verdal kommune hadde bolyst som et av sine prioriterte satsingsområder. Det ble holdt av 
en årlig budsjettpost for satsingsområdet. Prosjektplanlegging og rapportering ble gjort som ellers 
i utviklingsprogrammet. 
 
Et annet vesentlig element i organiseringen er PLP, som er et styringsverktøy som gir ganske 
stramme rammer for hvordan aktivitetene skal gjennomføres. Det etableres en styrings- og en 
kontrollstruktur. Rapporteringsstrukturen er skissert i PLP prosjektlederprosessen. Styringsstruk-
turen er strategi, handlingsplan, den enkelte prosjektplan og prosjektets sluttrapport. Kontrollre-
gimet er årsrapport og programstatusvurdering. I årsrapporten oppsummeres erfaringer fra året 
som gikk og det antydes forbedringer og kursjusteringer. Programstatusvurderingen er styrt av 
Innovasjon Norge. Den er virkemiddelapparatets vurdering av prosjektet. Programstatus-
evalueringen kan enkelt sammenliknes fra år til år, og derigjennom gi viktige tilbakemeldinger 
både på prosjektets retning og aktivitetene i prosjektet. Kravet til dokumentstruktur og rapporte-
ring er også befestet i et rundskriv (styringsdokument) fra Kommunal- og regionaldepartementet. 
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Innherred Vekst har lagt vekt på å følge PLP på alle punkter. Rapporteringen er pliktoppfyllende 
utført og i henhold til metodikken. Anvendelsen av PLP fremstår som et viktig suksesskriterium 
for Innherred Vekst. Flere aktører har imidlertid påpekt at et slikt betydelig rapporteringskrav kan 
forskyve fokus fra handling til å bli opptatt av formalia (Kvande 2002). Vårt inntrykk er at selv 
om dokumentasjonsoppgavene er omfattende, har det betydd mindre for løsningsorientering og 
proaktivitet. 
 
Et annet suksesskriterium ser ut til å ha vært likeverdigheten og samarbeidsrelasjonene mellom 
IndPro og Innherred Vekst, to ganske like utviklingsorganisasjoner i samme kommune og med 
tilnærmet samme overordnede mål. Det kunne ligge en grobunn for konflikt i en slik konstella-
sjon. I følge leder for IndPro diskuterte de å legge ned selskapet da Verdal Vekst ble etablert. Det 
ble ikke gjort, og da Verdal Vekst begynte sin virksomhet, fant man etter hvert ut at de to selska-
pene hadde litt forskjellige roller og at de begge ville tjene på et samarbeid og en fornuftig ar-
beidsdeling. Verdal Vekst hadde sitt mandat undergitt de regler som var satt for nyskapings- og 
utviklingsprosjektet, mens IndPro med sitt eierskap og nettverket mot Aker sto friere og kunne 
fylle en annen rolle. 
 

2.9 Prosjektfasen 
 
Resultatet av forprosjektfasen (som av nyskapings- og utviklingsprosjektet gjerne benevnes stra-
tegi- og forankringsfasen) var et dokumentet som fikk navnet ”Nyskapings- og utviklingsplan for 
Verdal”. Dette dokumentet har vært ankerfestet for alle senere styrende dokumenter i prosjektet, 
selv om noen satsingsområder har endret seg og strategien er revidert to ganger. Dokumentet har 
holdt seg forbausende godt, eller som ledelsen i Innherred Vekst uttrykker det: ”Våre målsettinger 
har ikke endret seg mye!” 
 
Iverksettingen og oppfølging av mål og strategier er gjort gjennom følgende dokumenter: 
• Årlige handlingsplaner 
• Årsrapporter - oppsummering av aktiviteten fra foregående år 
• Årlig programstatusvurdering 
• Revisjoner av strategisk plan, 2004, 2006, 2007 
I 2007 ble det halvveis i året laget en statusrapport med akkumulert måloppnåelse. 
 
Handlingsplan. Den første handlingsplanen ble laget på basis av de opprinnelige mål og strategier 
slik disse fremgår av Nyskapings- og utviklingsplanen.  Hovedoppgavene som ble fastlagt i den 
første handlingsplanen går igjen tilnærmet uendret i de etterpåfølgende handlingsplanene helt 
frem til programslutt. Man har fulgt de opprinnelige mål og strategier. Det som har endret seg er 
aktivitetene. 
 
Årsrapportene. Årsrapportene inneholder måloppnåelsen relatert til opprinnelige målsettinger. Det 
inneholder både kvantitative og kvalitative mål. Det er i tillegg et betydelig innslag av vurderinger 
av effekten av det arbeidet som er gjort. 
 
Programstatusvurdering. Dette er de bevilgende myndigheters initiativ til årlig vurdering av ny-
skapings- og utviklingsprogrammet. Dette er også det eneste dokumentet hvor begrepet omstilling 
benyttes. Vurderingen gjøres årlig etter en fastsatt metodikk. Tolv indikatorer gis verdi av en 
gruppe bestående av en representant for Innovasjon Norge, ledelsen i ”omstillingsprogrammet” og 
en ekstern evaluator. Innovasjon Norge leder arbeidet. Programstatusvurderingen kan sies å ha to 
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funksjoner. Den ene er en kontroll av fremdriften i prosjektet og en forsikring om at bevilgninge-
ne brukes riktig. Den andre er å peke ut forbedringsområder. 
 

2.10 Omstilling eller nyskaping og utvikling? 
 
Det lå utvilsomt et viktig engasjement bak ønsket i næringslivet om ikke å bli karakterisert som et 
omstillingsområde. Begrepet ble oppfattet å være belastet ut fra kjennskap til hvilke lokalsamfunn 
som tidligere hadde hatt slik status. Hvem vil bli boende i en omstillingskommune dersom anled-
ningen byr seg til å flytte ut, enn si flytte inn, hvordan vil det da gå med husbyggingen og annen 
næringsvirksomhet med lokalt marked? 
 
Verdal var den første kommunen som fikk tilgang til statlige omstillingsmidler ved å bli kalt ut-
viklings- og nyskapingskommune. Tildelingsbrevet legger vekt på at behovet er å være føre var, 
gitt at næringsstrukturen er slik at det kan komme flere kriser. Dermed kunne penger bevilges selv 
om et hovedkriterium strengt tatt ikke var tilfredsstilt. Senere er denne betegnelsen nedfelt mer 
allment i Regjeringens og Stortingets omtale av ordningen. Flere kommuner har senere fått slik 
status, uten at det synes å ha vært en foregående diskusjon om begrepsbruken lokalt. Verdalsam-
funnets stillingtaken ser derfor ut til å ha utløst en navneendring på ordningen uten at den nødven-
digvis i seg selv har endret karakter. Det er fortsatt opp til den enkelte kommune å avgjøre hvor-
dan midlene skal brukes, med bistand fra Innovasjon Norge og innenfor rammen av et regelverk. 
 
På den andre siden kan det være et annet skille i hvordan slike midler brukes. Vi har tidligere 
nevnt at søknaden fra Verdal kommune ble returnert fordi analysegrunnlaget ikke var godt nok i 
KRDs øyne. Ett av de viktigste kriteriene for tildeling er at nedgangen i sysselsettingen i hjørne-
steinbedriften eller hjørnesteinnæringen skal utgjøre minst ti prosent av den totale sysselsettingen 
i området. Verdal fylte ikke dette kriteriet, bare nesten. Kommunal- og regionalministeren gjør 
allikevel et unntak i tildelingsbrevet, med henvisning til at kommunen vil komme til å trenge en 
beredskap for liknende situasjoner i fremtiden (føre var-prinsippet). 
 
Det skal være usagt hvor stor betydning den politiske innsatsen fra regionen mot Storting og re-
gjering hadde for å utløse vedtaket, selv om kriteriene strengt tatt ikke var oppfylt. Det som er mer 
interessant, er om tiltakene har karakter av å løse en krise eller å styrke beredskapen mot fremtidi-
ge kriser. Karlsen og Lindeløv (1998) har oppsummert forskjellen mellom kriseinitiert og bered-
skapsbasert omstilling som følger: 
 

Tabell 2.2: To idealtypiske modeller for omstillingstiltak 

 

 Kriseinitiert Beredskapsbasert 
Situasjonsoppfatning Unntakstilstand Løpende prosess 
Handlingsrom Spontan mobilisering Organisert mobilisering 
Legitimitet I kraft av konsekvens Etableres kommunikativt 
Tid Knapp ressurs Ingen knapp faktor 
Organisering Styrt av tunge aktører Forankret i institusjoner 
Omstillingsmidler Store og punktbaserte Små og porsjonsvise 

En enkel sammenlikning viser at IndPro på overflaten kan likne et kriseinitiert tiltak og Innherred 
Vekst et beredskapsbasert tiltak, i alle fall ved oppstarten. Kun på ett punkt stemmer ikke sam-
menlikningen. De store omstillingsmidlene er gått til Innherred Vekst. Riktignok fordeles de jevnt 
utover i mange mindre prosjekter, men tilgangen på statlige midler i perioden 2002 – 2007 har 
vært betydelig. IndPro har på sin side inngått i et større initiativ der Aker riktignok har fått tilfør-
sel av betydelige midler (eksempelvis en kompetansepakke på 40 mill kr), men IndPro selv har 
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ikke hatt garantert tilgang på midler på samme måte som Innherred Vekst. Dessuten har IndPro 
fortsatt sin virksomhet med stor tyngde også etter at den utløsende krisen var over. 
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3 MÅL, STRATEGIER OG PLANER 
 
Det overordnede målet for nyskapings- og utviklingsarbeidet i Verdal generelt (senere Innherred) 
har stått fast helt siden den første strategiplanen av 13.12.01: 
 
”… å skape et lokalsamfunn med høg bokvalitet, et levende kulturliv og et utviklingsorien-
tert næringsliv.” 
 
Dette målet gjelder alle relevante aktører i kommunen (senere regionen). Det er ikke operasjonelt, 
men fungerer kanskje heller som noe å strekke seg etter. I første omgang kan vi si at målet er 
knyttet til både bortfallet av arbeidsplasser og andre utfordringer i lokalmiljøet og kommunen. 
 
Målet for bruken av de midlene som Verdal Vekst (senere Innherred Vekst) har disponert, er mer 
avgrenset. Også Innherred Vekst arbeider selvsagt mot det overordnede målet, men trenger et mer 
operasjonelt mål. Målet har forandret seg litt, men ikke mye, fra 2002 til 2007. I strategidokumen-
tet av 13.12.01 heter det: 
 
”Innen 2007 skal det ekstraordinære nyskapings- og utviklingsarbeidet bidra til å skape 250 nye 
og lønnsomme arbeidsplasser i Verdal.” 
 
Formuleringen er litt endret underveis for å avspeile at Levanger kommune kom med i arbeidet 
fra 2005 og at nedslagsfeltet ble definert til å omfatte større deler av Innherred, samt en presise-
ring av tidsspennet. I strategidokumentets 3. revisjon (altså 4. utgave) av 29.09.06 heter det: 
 
”Innen utgangen av 2007 skal det ekstraordinære nyskapings- og utviklingsarbeidet i perio-
den 2002 til 2007 bidra til å skape 300 nye og lønnsomme arbeidsplasser i Verdal/Levanger 
og regionen omkring.” 
 
Dette målet for arbeidet i Innherred Vekst var formodentlig SMARTE da det ble formulert: spesi-
fikt, målbart (og etterprøvbart), akseptert, realistisk (og samtidig noe å strekke seg etter), tidfestet 
og enkelt (å forstå), og det har ligget stabilt gjennom hele perioden at det er nye og lønnsomme 
arbeidsplasser det dreier seg om. Innherred Vekst har hele tiden holdt telling på måloppnåelsen, 
slik at med mindre det er store definisjonsmessige svakheter, er det enkelt å bruke det tallet de har 
produsert og så være ferdig med det. 
 
Hvordan bidrar målet om nye og lønnsomme arbeidsplasser til den ønskede lokalsamfunnsutvik-
lingen? Er det i det hele tatt et viktig, enn si et riktig bidrag, og trengs det også andre innsatser for 
å nærme seg det andre målet? Plandokumentene viser at det er finnes gjennomtenkte svar på disse 
spørsmålene, og vi skal dvele litt ved dem her.3 Et enkelt mål/middelhierarki kommer til kort her. 
 

 
3 Vi kunne også ha stilt det motsatte spørsmålet, om det er nødvendig med et slikt bredt overordnet mål når alle mid-
lene skal gå til etablering av arbeidsplasser, men det viser seg at en del av midlene også er styrt i retning av aktiviteter 
som primært dreier seg om andre sider ved lokalsamfunnets utvikling, slik at det operative målet for Innherred Vekst 
ikke fanger hele aktiviteten. 
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Figur 3.1: Programteori, enkel utgave 

 
Resonnementet er, i forenklet utgave, omtrent som følger. 
 
Verdiskapingen i næringslivet utgjør et viktig grunnlag for den kommunale økonomien. Den 
kommunale økonomien har igjen betydning for lokalsamfunnenes bokvalitet og kulturliv. Bokva-
litet, kulturliv og et utviklingsorientert næringsliv er viktige trekkplaster for å skaffe til veie og  
holde på innbyggere med høy og relevant kompetanse, som er en kritisk faktor for å styrke nær-
ingslivet. For at dette næringslivet skal kunne øke verdiskapingen og dermed styrke den kommu-
nale økonomien, må det skje to ting på en gang. Den ene er at det skapes flere nye og lønnsomme 
arbeidsplasser. Den andre tingen er at næringsstrukturen blir bredere og dermed mer robust i for-
hold til de konjunktursvingningene som tidligere har gitt så sterke utslag i økonomien til både 
befolkningen og kommunen. Dermed må altså de nye arbeidsplassene komme i nye bedrifter og 
til dels i nye næringer, eller sagt med andre ord: i bedrifter som er i stand til å utvikle noe nytt – 
og kanskje ikke bare ved oppstarten, men også senere – altså i utviklingsorienterte bedrifter. 
 
Resonnementene er selvsagt mer nyansert, og det er flere forhold som teller med. Ikke alle argu-
menter passer inn i en slik lukket sløyfe som vi har tegnet. Tvert imot er nettopp evnen til å hånd-
tere endringer i eksterne forhold noe av det viktigste. Her har vi imidlertid lagt vekt på det som ser 
ut til å være de viktigste tankene om sammenhenger som er nedfelt i strategiplanen. 
 
Dersom argumentet er riktig, er det for det første snakk om å se næringsutvikling og stedsutvik-
ling i sammenheng. Sammenhengen er ikke bare slik at næringsutvikling gir grunnlag for stedsut-
vikling, men den går like mye andre veien. Det blir derfor snakk om å skape gode sirkler eller 
utviklingsspiraler. Slike sirkler er erfaringsmessig vanskelige å få til, og svært avhengige av loka-
le forhold, noe som taler for å se stedsutvikling og næringsutvikling i sammenheng, ikke bare på 
strategisk nivå, men også operativt. Dette utelukker selvsagt ikke spesialisering hos den enkelte 
person som bidrar i dette arbeidet, men forutsetter en god og levende utveksling av idéer og erfa-
ringer. Samtidig vil det også innebære at selv om hovedinnsatsen legges på aktiviteter som skaper 
nye og lønnsomme jobber, vil det være hensiktsmessig å arbeide på andre innsatsområder innen 
resonnementet også. 
 
Basert på dette skilles det i strategidokumentene mellom strategiske satsingsområder (opprinnelig 
bare kalt satsingsområder), som direkte gjelder jobbskaping, og støtteområder (opprinnelig kalt 
utviklingsområder) for aktiviteten, som gjelder stedsutvikling og andre forhold. Vi har også vist at 
det skjer en arbeidsdeling mellom kommunen og Innherred Vekst, slik at selv om styret for Inn-
herred Vekst bevilger en del midler til bolystprosjekter, overlates ansvaret for disse i praksis til 
kommunen. 
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For det andre må jobbskapingen skje slik at næringsstrukturen blir bredere og mer robust i forhold 
til konjunktursvingninger. Det betyr å gå inn i andre næringer enn der jobbene er tapt, og i nye 
bedrifter. I strategidokumentene fremheves viktigheten av å satse i næringer der lokalsamfunnet 
har fortrinn og videreutvikle disse. I den opprinnelige strategiplanen er det tre slike satsingsområ-
der: 

- forretningsutvikling eksisterende industri 
- forretningsutvikling gass og mineral 
- kulturbasert forretningsutvikling. 

 
I og med strategirevisjonen høsten 2004 er de to områdene til dels reformulert, og et fjerde er 
kommet inn: 

- nyskapende industri 
- energi og miljø – energiteknologi på miljøets premisser 
- kulturbasert forretningsutvikling 
- landbruksbasert forretningsutvikling. 

 
De strategiske satsingsområdene er valgt ut på grunnlag av analyser av hvor det sannsynligvis 
ville være mest fornuftig å satse for å oppnå målet om jobbskaping og ivareta premisset om en 
mer robust næringsstruktur. Gassområdet ble gjort om til energi etter hvert som det ble klart at det 
ble mindre sannsynlig med en gassrørledning til Skogn. 
 
For det tredje blir kompetanseaspektet særlig viktig, ettersom ny kompetanse ser ut til å være en 
særdeles viktig ressurs i utviklingsarbeidet og en nøkkelfaktor i de gode utviklingssløyfene. Dette 
gjelder på alle plan, men strategidokumentene har først og fremst utpekt oppgradering av hånd-
verkerkompetanse for industriproduksjon som viktig, sammen med kompetanse for å drive inn-
ovasjon, etablere og lede nye bedrifter. Det skinner gjennom at høyere utdanning er en viktig ing-
rediens i dette. 
 
I tråd med det foregående ble det fra starten av definert to utviklings- eller støtteområder: 

- kompetanse 
- stedsutvikling – bolyst – kultur 

 
Fra og med strategirevisjonen høsten 2004 er det fire støtteområder: 

- generell næringsutvikling og akkvisisjon 
- kompetanseutvikling og innovasjon 
- bolyst – stedsutvikling – kultur 
- Innherred næringsregion – Innherredsprogrammet 2006 

 
Det sistnevnte er en tidsavgrenset oppgave og er bokført under generell næringsutvikling og akk-
visisjon. Kompetanseutviklingsområdet får tilbake sitt opprinnelige navn etter et par år. 
 
Hvis vi tegner de fire strategiske satsingsområdene og de tre støtteområdene inn i mål/middel-
resonnementet, får vi nedenstående bilde, hvor piler inn viser hvor innsatsen settes inn og hvor 
man primært forventer resultatene. 
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Figur 3.2: Programteori med innsatsområder 

 
Mens bolysttiltakene primært er rettet mot å høyne bokvaliteten, og kompetansetiltakene sikter 
mot å høyne kompetansen, er det de fire strategiske satsingsområdene som skal bidra til flere ar-
beidsplasser og en mer robust næringsstruktur. Kulturtiltakene bidrar dels direkte til et mer leven-
de kulturliv, men først og fremst til arbeid og næring, ettersom det primært dreier seg om prosjek-
ter med forretningsutvikling som formål. Sekkeposten generell næringsutvikling og akkvisisjon 
skal gi bidrag til å styrke infrastrukturen for næringsutvikling og dessuten bidra til jobbskaping 
utenfor de definerte satsingsområdene. 
 
Strategiene har ligget ganske fast gjennom hele perioden. Hvert år er det utarbeidet handlingspla-
ner for helheten og brutt ned på de enkelte områdene. Vi går ikke inn på detaljene her, men kom-
mer tilbake til de enkelte områdene i neste kapittel. 
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4 AKTIVITETER I PROGRAMMET 

4.1 Ressurstilgang og -forbruk 
 
Finansieringsplanen var ved oppstarten slik at en forventet et samlet tilskudd fra Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) på 29,0 mill kr, 14,5 mill kr fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 
(NTFK) og 14,5 mill kr fra Verdal kommune, fordelt over perioden 2002 – 2007. Ganske raskt 
etter oppstart ble ansvaret for omstillingsmidlene i KRD fordelt ut til de respektive fylkeskommu-
ner. Ved omdanningen til Innherred Vekst kom det også ny finansiering fra Levanger kommune. 
Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) i Nord-Trøndelag har også bidratt. 
 
Finansieringen av aktivitetene i Innherred Vekst fremgår av nedenstående tabell. 
 

Tabell 4.1: Finansiering av nyskapings- og utviklingsprogrammet i Verdal 

 

Finansiør 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum 
KRD 4.000      4.000 
NTFK 1.500 7.250 6.550 6.300 6.500 6.300 34.400 
Innovasjon Norge 250      250 
FMLA 250 250 200 200 200 200 1.300 
Verdal kommune 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 14.500 
Levanger kommune    2.500 2.500 2.500 7.500 
Regionalt næringsfond Levanger    300 400 350 1.050 
Sum 8.000 10.000 9.250 11.800 12.100 11.850 63.000 

Mindre strøinntekter fra virksomheten er ikke medregnet. 
 
Bevilgninger til interne og eksterne prosjekt er gjort i form av tilskudd og bruk av interne tidsres-
surser hos Innherred Vekst. Basert på de oppføringer som er gjort i datasystemet for prosjektopp-
følging, finner vi følgende bevilgninger fordelt på år og arbeidsområde.4

 

Tabell 4.2: Bevilgninger fra Innherred Vekst 

 

Område 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Sum 
Nyskapende industri 2.078 1.997 1.532 803 2.314 1.174 370 10.267
Energi og miljø 0 227 445 419 101 274 0 1.465
Kulturbasert forretningsutvikling 1.033 2.047 2.222 1.783 1.373 1.638 400 10.496
Landbruksbasert forretningsutv. 0 892 2.213 799 307 880 0 5.091
Kompetanse og innovasjon 843 2.114 1.398 1.262 1.517 1.476 2 8.612
Bolyst, stedsutvikling, kultur 410 714 455 344 980 871 200 3.975
Generell næringsutvikling og 
akkvisisjon (inkl. uspesif. beløp) 

54 594 1.042 1.699 3.160 4.796 325 11.671

Sum 4.418 8.584 9.308 7.108 9.753 11.110 1.297 51.577

Kostnader til driften av Innherred Vekst som ikke er ført på de respektive prosjekter, er ikke tatt 
med i tabellen. Dette omfatter administrasjon, direkteutgifter og avskrivninger, som altså ikke er 
innregnet som overhead ved beregningen av kostnaden på bruk av interne tidsressurser til prosjek-
ter. Disse varierer mellom 1,8 og 2,5 mill kr pr år for årene 2002 – 2006, eller 21 prosent av tota-
len. Årsregnskapene viser også at det hvert år har vært overføringer til neste år, altså at forbruket 
aldri har ligget foran inntektene. 

 
4 Periodiseringen kan avvike fra det som er oppgitt i årsrapportene og de årlige regnskapene. Vårt datamateriale om-
fatter beslutninger som er ført i datasystemet fram til 15. januar 2008. Alle disse beslutninger er fattet før årsskiftet. 
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I figuren nedenfor viser vi hvordan innsatsen på de syv områdene har variert over tid i detalj. For 
hvert prosjekt har Innherred Vekst registrert hvor mye som er bevilget og tidspunktet for bevilg-
ningen. Dessuten har de bokført kostnaden knyttet til arbeid på det enkelte prosjekt utført av sine 
egne ansatte. De syv kurvene viser dermed hvor mye midler som er bevilget eller brukt, akkumu-
lert over tid siden Innherred Vekst ble etablert.5

 

landbruk

kultur

kompetanse
industri

 
Vi ser at industriprosjektene var de som først fikk prioritet, fra høsten 2002 og noen måneder 
fremover. Kulturprosjektene lå hakk i hæl, og de to har fulgt hverandre jevnt og trutt hele tiden. 
Sommeren 2003 begynte kompetanseprosjektene å ta av etter å ha ligget på vent et drøyt halvår. 
De generelle prosjektene hadde en langsom start, men tok av i løpet av 2005, og passerte industri-
prosjektene i akkumulert omfang sommeren 2007. Landbruksprosjektene har gått noenlunde jevnt 
frem til høsten 2005, da de har flatet litt ut. Bolystprosjektene fikk et sprang i januar 2006 og har 
deretter ligget stabilt frem til sommeren 2007. Energiprosjektene kom i to omganger: tidlig i 2004 
og midt i 2005.  
 
Det virker rimelig å fokusere sterkest på industri til å begynne med, ettersom omstillingen på Ørin 
fortsatt var i full gang. Området har også hatt stadig jevnt tilsig av prosjekter, noe som vi anser 
som et godt tegn på utviklingsmuligheten. Kulturprosjektene kom i gang omtrent samtidig og ut-

 
5 Når en kurve går ned et hakk, tilsvarer det at en bevilgning gjort tidligere er redusert. Vi kan heller ikke utelukke at 
registreringsdatoer for bevilgninger har sakket akterut i travle perioder. 
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Akkumulerte bevilgninger pr område over tid

 
Figur 4.1: Akkumulerte bevilgninger pr område over tid 
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gjør også en betydelig portefølje, likeledes kompetanseprosjektene. Det mest iøynefallende er 
imidlertid at energi, bolyst og landbruk har sakket av omtrent halvveis, at industri, kompetanse og 
kultur har hatt jevn pågang, og at de generelle prosjektene har skutt fart. Dette kan avspeile for-
skjellen i tilgang på gode prosjekter, og at Innherred Vekst etter hvert har fått større oppgaver 
innenfor generell næringsutvikling etter hvert som de har dukket opp, uten at de var planlagt ved 
oppstarten. 
 
Prosjektenes størrelsesfordeling er også av en viss interesse. Nedenfor viser vi en sammensatt 
figur der de ca. 370 eksterne prosjektene er avmerket med hver sin blå prikk i et diagram som 
viser prosjektets totale omfang og bevilgningen til det. (Et lite antall store prosjekter er holdt uten-
for figuren for å gjøre fordelingen mer synlig.) Jo høyere opp i figuren prosjektet ligger, jo mindre 
andel utgjør bidraget fra Innherred Vekst av totalen. Tre skrålinjer er inntegnet for finansierings-
grad 100 %, 50 % og 33 %. I stolpediagrammet til høyre vises hvordan prosjektene fordeler seg 
på størrelse, og i stolpediagrammet øverst vises hvordan bevilgningene fordeler seg. 
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Figur 4.2: Prosjektstørrelse og bevilgning 

 
Figuren viser at over 60 prosent av prosjektene har hatt en samlet størrelse på under 200 kkr, og at 
over 60 prosent av bevilgningene har vært på under 100 kkr. Tilskuddsgraden fra Innherred Vekst 
har dessuten sunket med prosjektets størrelse. Det er altså i første rekke små og til dels mellom-
store prosjekter som har utgjort hovedtyngden av porteføljen. Gjennomsnittlig har prosjektenes 
størrelse ligget på ca. 281 kkr og bevilgningene på ca. 117 kkr.6 Bevilgningene har med andre ord 
utgjort 42 prosent av totalen i de eksterne prosjektene, og det er da vanlig å si at hver krone fra 
Innherred Vekst har utløst (281-117)/117 = 1,40 kroner hos prosjekteierne. 
 

 
6 Dette omfatter de 373 egentlige (eksterne) prosjektene som har fått bevilgning. 
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4.2 Forretningsutvikling industri 
 
Målsettingen for aktiviteten var å utvikling konkurransedyktige og fremtidsrettede industribedrif-
ter gjennom målrettet bruk av kompetanse og teknologi i programmets nedslagsfelt. Det har også 
vært et poeng å søke å utnytte den industrielle infrastruktur som allerede er i Levanger og Verdal. 
Innherred Vekst rapporterer at aktiviteten har vært betydelig. Det er totalt igangsatt 83 utviklings-
prosjekter på industrifeltet. I regi av satsingsområdet har Innherred Vekst deltatt i noen store in-
dustrietableringer. Det virker ikke som om deltagelsen fra Innherred Vekst har vært utløsende for 
disse satsingene. Innherred Vekst angir også selv at man burde ha kommet frem til noen flere 
markante bedriftsetableringer. Det ser ut som om man har hatt større suksess med knoppskyting 
av nye bedrifter fra eksisterende industri. Mange av disse knoppskytingene har kommet fra virk-
somheter tilknyttet Aker Verdal. 
 
Et interessant eksempel på forretningsutvikling innen et nytt og utradisjonelt område er etableringen 
av  HUNT Biosciences AS. HUNT er den mangeårige og svært omfattende helseundersøkelsen i 
Nord-Trøndelag. Bedriften skal drive forretningsutvikling og kommersialisering av forskningsresul-
tater i tilknytning til HUNT Biobank. Innherred Vekst poengterer at potensialet for forretningsutvik-
ling basert på forskningsresultatene fra HUNT er betydelig, og at man på det nåværende tidspunkt 
ikke har oversikt over mulighetene. 
 
Gründer- og nyskapingsaktivitet knyttet til inkubatormiljøet i industriparken har vært en definitiv 
suksess. Det er drevet en betydelig inkubatorvirksomhet i regi av IndPro og Innherred Vekst. In-
dustriinkubatoren på Ørin ble etablert først. Den ble drevet av IndPro og lokalisert i Industripar-
ken. Dette var den første inkubatoren i et industrielt miljø, og organisering, driftsform og i innhold 
i inkubatoren er av SIVA og Innovasjon Norge brukt som modell for tilsvarende industriinkubato-
rer andre steder i landet. Totalt er det etablert 15 industriinkubatorer etter samme mal. 
 
Det er også gjennomført en rekke prosjekter som har som mål å etablere en infrastruktur for in-
dustriell utvikling. Et eksempel er konseptutvikling Verdal Industripark med sikte på økt attrakti-
vitet og bedre rammebetingelser for eksisterende bedrifter og nyetableringer og utvikling og etab-
lering av et industrinettverk for Midt-Norge. Innherred Vekst har også deltatt i utviklingen av nye 
industriareal både i Verdal og Levanger. 
 

4.3 Forretningsutvikling energi og miljø 
 
Målet med satsingen var å etablere et industrielt miljø av bedrifter som enten driver energiproduk-
sjon eller som produserer maskiner og utstyr til energiproduksjon. Aktiviteten innen satsingsom-
rådet har vært lav, i hovedsak fordi ilandføring av naturgass i regionen fremdeles er uavklart. 12 
prosjekter er notert innen denne gruppen. Området har hatt en viss aktivitet, blant annet knyttet til 
utvikling av Scanwind som leverandør av vindmøller. Innherred Vekst angir at det ligger et bety-
delig potensial i en videreutvikling av Scanwind og en tilhørende lokal leverandørindustri. 
 

4.4 Kulturbasert forretningsutvikling 
 
Målet har vært å utvikle å kulturell produksjon i et næringsperspektiv. Innen satsingsområdet Kul-
turbasert næringsutvikling er det totalt igangsatt 67 prosjekter. Dette er det satsingsområdet som 
har hatt de mest markant synlige resultater. Disse er utviklingen ved Stiklestad Nasjonale Kultur-
senter, Tindved Kulturhage og Kulturinkubatoren. Vi bruker disse som eksempel på satsingen 
innen området. 
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Stiklestad Nasjonale Kultursenter. I følge ledelsen i Innherred Vekst er Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter fyrtårnet innen det strategiske satsingsområdet kulturbasert næring. I en av utred-
ningene som ble gjort før prosjektstart ble det antydet at nyskapings- og utviklingsprosjektet bur-
de satse der det var størst mulighet for å lykkes. Stiklestad pekte seg ut som et naturlig sat-
singsområde. De hadde allerede status som nasjonalt kultursenter og det ble antatt at de hadde et 
stort utviklingspotensial. Stiklestad Nasjonale Kultursenter hadde i utgangspunktet en stab med 
god faglig bakgrunn. Innherred Vekst berømmer Stiklestad for deres rolle i utviklingsprosessene. 
Inngrepet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter ga begrepet kulturbasert forretningsutvikling et 
innhold som Innherred Vekst kunne ta med seg i andre utviklingsprosesser. Det Innherred Vekst 
kunne bidra med, var kunnskap om kommersiell utvikling og det å ha fokus på forretningsmessige 
utviklingsmuligheter. 
 
Et vesentlig bidrag fra Innherred Vekst var finansiering av utviklingsprosjekter. Stiklestad Nasjo-
nale Kultursenter har vært en del av porteføljen til Innherred Vekst i hele prosjektets levetid. Det 
meste har vært forprosjekter. Eksempler på tema har vært reiseliv, naturopplevelser, middelalder-
gården, langsiktig markedsutvikling, m.m. Ikke alle forprosjektene er (ennå) realisert gjennom 
hovedprosjekt. Det kommenteres fra Innherred Vekst at utfordringen for Stiklestad ligger i å passe 
på at de prosjektene de engasjerer seg i, har tilstrekkelig forretningsmessig potensial. Likevel, det 
mest iøynefallende av utviklingsprosjektene, et konferansehotell, er realisert. 
 
Tindved Kulturhage er etablert i gamle Verdal Mølle, et sentralt beliggende industribygg i Ver-
dal. Eiendommen er totalrenovert. Selskapet Tindved Kulturhage AS ble stiftet i desember 2004. 
Eiere er Verdal kommune, Coop Inntrøndelag BA, Sparebank 1 Midt-Norge og Gjensidige For-
sikring. Bygget omfatter nesten 3.000 kvadratmeter gulvflate fordelt på kontorer, undervisnings-
rom, musikkrom, øvingssaler, en restaurant og en storsal. Forretningsideen til Tindved Kulturhage 
er utleie av lokaler til bedrifter og institusjoner innen kultur, opplæring, undervisning og kreative 
næringer. De skal også bistå leietagerne med merkantile tjenester og rådgivning etter behov samt 
tjenester som forbindes med inkubatorvirksomhet. 
 
Tindved Kulturhage har ca. 20 leietagere. Eksempler på leietagere er Kulturtjenesten – Verdal 
kommunes kulturtjeneste, som også inkluderer kulturskolen, og Høgskolen i Nord-Trøndelag med 
studieretningen ”Teaterproduksjon og skuespillerfag”. 
 
Innherred Vekst oppfatter Tindved Kulturhage som sitt ”ektefødte barn”. De har vært med hele 
tiden fra idestadium til realisering. De har også lagt ned et betydelig arbeid for å få finansieringen 
på plass. Det kommenteres i en årsrapport at Tindved Kulturhage har vært et prosjekt som det har 
vært svært utfordrende å få på plass, og hvor mange enkeltpersoner har lagt ned et stort engasje-
ment for å få et vellykket resultat. 
 
Kulturinkubatoren. Et av de overordnede mål for satsingen på Tindved kulturhage var at Tind-
ved skulle søke status som næringshage. I tillegg tok Innherred Vekst initiativ til et pilotprosjekt 
som hadde som mål å kartlegge mulige kandidater til en kulturinkubator ved Tindved Kulturhage. 
Pilotprosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Innherred Vekst, Stiklestad Nasjonale 
Kultursenter, IndPro og Tindved Kulturhage. Prosjektet hadde som mål å gjennomføre en pilot av 
en kulturinkubator ved Tinnved Kulturhage. Det ble også gjennomført en rekrutteringsprosess og 
fem personer eller virksomheter ble rekruttert og fikk plass i inkubatoren i pilotfasen. Tre av disse 
er fremdeles leietakere. Prosjektet ble avsluttet i desember 2007. Prosjektet vurderes som delvis 
vellykket av prosjekteierne. Hovedmålene i pilotprosjektet ble i stor grad nådd, men man har ikke 
lyktes med å rekruttere et større antall inkubatører. Tindved Kulturhage har oppnådd status som 
næringshage. Inkubatoren vil derfor bli ivaretatt innenfor rammen av næringshagestatusen. Det å 
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etablere en kulturinkubator er i seg selv nyskapende. Det er noe mer enn et kunstnerfellesskap.   
Det et verktøy for utvikling av arbeidsplasser og verdiskaping innen kulturnæringen. Kulturinku-
batoren har de samme veiledningsmekanismene og den forretningsmessige fokus som de øvrige 
inkubatorene. 
 

4.5 Landbruksbasert forretningsutvikling 
 
Landbruksbasert forretningsutvikling har hatt en omfattende målsetting. Hovedmålet var å bidra 
til å sikre eksisterende arbeidsplasser i landbruket. Det skulle oppnås, blant annet, gjennom å ef-
fektivisere tradisjonelt landbruk gjennom rasjonelle samdriftsløsninger, utvikle kompetanse og 
utvikle nye produktet og tjenester. I alt 46 prosjekter inngår i denne porteføljen. Den mest nyska-
pende satsingen var utvikling og drift av en landbruksinkubator. 
 
Høsten 2004 ble det gjort en forstudie i regi av Innherred Vekst med formål å undersøke mulighe-
ten for å etablere en landbruksinkubator i Verdal. Bakgrunnen var spesielt de erfaringene man 
hadde fått gjennom utviklingen industriinkubatoren. I tillegg hadde man sett at det var bruk for 
strukturerte arenaer for aktører som tenkte nytt og annerledes, både når det gjaldt drift av gårds-
bruk og nye produkter og distribusjonsformer. Initiativet var myntet på gründere og den mulige 
arenaen var en inkubator. Eiere ved oppstart var SIVA, IndPro og Innherred Vekst. I industri-
inkubatoren hadde man gode erfaringer med en ”moderbedrift", det vil si en større bedrift som 
enten hadde ideer de ikke ønsket å videreutvikle selv eller som kunne fungere som pilotkunde for 
ideer utviklet i inkubatoren. I industriinkubatoren fungerte Aker Verdal som moderbedrift. Erfa-
ringen derfra ble søkt overført til landbruksinkubatoren hvor Tine BA og også Nortura ble søkt 
rekruttert som moderbedrifter. Man lyktes ikke å få etablert et formalisert samarbeid med noen av 
bedriftene og landbruksinkubatoren er derfor ikke drevet etter samme konsept som industriinku-
batoren. Derimot ble det etablert og formalisert et faglig samarbeid med Ressurssentret på Mære 
landbruksskole. 
 
Landbruksinkubatoren viste seg å være en suksess. Mer enn 20 bedrifter har vært eller er tilsluttet 
Landbruksinkubatoren. Etterspørselen etter plass i inkubatoren vurderes som økende. Inkubator-
tilbudet har vært benyttet av bedrifter fra Steinkjer i nord til Selbu og Stjørdal i sør. Inkubatoren 
har fungert som et godt verktøy for landbruksgründere. Ideen om en landbruksinkubator har vist 
seg å ha et nasjonalt perspektiv. SIVA har gitt Innherred Vekst og IndPro ansvaret for å utvikle 
tilsvarende inkubatorer i Rogaland og Hedmark. 
 

4.6 Kompetanse og innovasjon 
 
Kompetanseutvikling var et av to spesifiserte støtteområder i prosjektets opprinnelige strategi. Det 
overordnede målet var å sikre næringslivet nødvendig kompetanse for å kunne innfri målsettinge-
ne innenfor satsningsområdene. 
 
I alt 81 prosjekter er registrert under denne overskriften. Eksempler på aktiviteter er entreprenør-
skap i skolen, rekruttering og tiltak rettet mot ungdom, kvinnerettede tiltak, arenabygging og sam-
handlingsprosjekter. 
 
Det er en rekke vellykkede resultater fra utviklingsområdet. Et eksempel er Entreprenørskap i 
skolen, som er i ferd med å bli godt innarbeidet ved skoler både i Verdal og Levanger. Det er også 
utviklet og implementert en rekke støtte tiltak til ungdom som ønsker å realisere egne produkt- og 
forretningsideer. 
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Det man ikke har lyktes så godt med er direkte kvinnerettede tiltak. 
 

4.7 Bolyst – stedsutvikling - kultur 
 
Satsingen på området har i hovedsak vært drevet av kommunene. De har prioritert bruken av av-
satte midler. Prioriterte aktiviteter og prosjekter skal være forankret i utviklingsplanens målset-
tinger om å skape et lokalsamfunn med høy bokvalitet og et levende kulturliv. Kommunene sier 
de har god nytte av tiltakene. Satsingen er fordelt på mange små prosjekter, i alt 36.  
 
Eksempel på prosjekter er oppsettingen ”Raud Vinter” Levanger og støtte til MOT og initiativet 
”Spæll i lag” på Verdal. Noen prosjekter er svært små, eksempelvis 5.000 kr til forstudie for byg-
ging av trimrom. Et eksempel på litt større satsing er forprosjekt Stiklestad Golf og hovedprosjekt 
Midtvintersdansen Verdal.  Midtvinterdansen er en festival for folkemusikk i vid forstand. Festi-
valen omfatter konserter, kurs og veiledning, i hovedsak innen felespill for yngre utøvere. Festiva-
len har typisk ca. 200 deltakere. 
 

4.8 Generell næringsutvikling og akkvisisjon 
 
Målet med satsingen har vært å realisere prosjektideer med betydelig potensial for nye arbeids-
plasser uavhengig av nyskapings- og utviklingsprosjektets definerte satsningsområder. Aktiviteten 
har også omfattet regional samhandling, for eksempel innenfor Innherredsprogrammet. 
 
Aktivitetsnivået innenfor satsningsområdet har vært betydelig. I alt er 52 prosjekter registrert, og 
som vist er det dette området som har vokst raskest siden 2005. 
 
Eksempler på vellykkede prosjekter er etableringen av Access Mid-Norway som er et innflag-
gingsselskap for Trøndelagsregionen. Videre er Proneo AS etablert som en regional utviklingsak-
tør. I det første tilfellet har Innherred Vekst vært bidragsyter og i det andre tilfellet har det dreid 
seg om en modell for videreføring av utviklingsarbeidet på Innherred etter at nyskapings- og ut-
viklingsprogrammet er over. 
 
Det har vært vanskelig å finne risikovillig kapital i regionen. Likevel konkluderes det med at det 
vil være lønnsomt å engasjere seg i gode prosjekter med betydelig potensial uten at disse nødven-
digvis ligger innenfor de strategiske satsingsområdene til Innherred Vekst.  
 

4.9 Samspill i næringsutviklingen 
 
To omfattende analyser av innovasjon i Trøndelag har understreket at det trengs et sterkere og 
mer konsekvensrikt samspill mellom utviklingsaktører i Trøndelag (både private og offentlige) for 
å styrke innovasjon og næringsutvikling i regionen (Sotarauta m. fl. 2006; Finne 2007). Som sagt 
var Innherred Vekst ikke alene om å drive næringsutvikling i regionen. Andre aktører bidro også. 
Innherred Vekst skulle etter betingelsene først og fremst finansiere forstudier og forprosjekter, og 
i mindre grad hovedprosjekter. Finansiering av hovedprosjekter skulle først og fremst ligge hos 
andre. 
 
De ansatte ved Innherred Vekst synes å kjenne godt til hvordan de enkelte prosjekter som de har 
deltatt i, har utviklet seg videre etter perioden med støtte. Derimot er det bare en variabel ved dis-



 
 

27

 

 

se prosjektene som er noenlunde systematisk fulgt opp og rapportert etter avslutning, nemlig an-
tall arbeidsplasser. Tallene for dette skal vi komme tilbake til. Vi har forsøkt å fremskaffe et an-
slag på hvilket samspill det har vært mellom Innherred Vekst og andre institusjoner rundt de en-
kelte prosjektene. Dette har vi gjort i spørreundersøkelsen. Vi har spurt hva slags bistand de spurte 
har fått til prosjektene sine fra Innherred Vekst, IndPro og det faste offentlige virkemiddelappara-
tet i regionen (Innovasjon Norge, fylkeskommunen, kommunen). Svarfordelingen er vist i de føl-
gende figurene. De viser et bilde av samspillet, vi understreker at det ikke var noen målsetting 
knyttet til omfanget på dette. 
 

Hva har støtten fra Innherred Vekst bestått i ?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Penger

Kompetanse

Arbeid eller praktisk bistand

Nettverk utenfor Innherred
Vekst

Annet

0 %20 %40 %60 %80 %100 %
Nevnt Ikke nevnt

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 4.3: Hva has støtten fra Innherred Vekst bestått i? 

 
Støtte fra IndPro til prosjektet mellom 2002 og 2007

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Arbeid eller praktisk bistand

Nettverk utenfor Indpro

Annet
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0 %20 %40 %60 %80 %100 %
Nevnt Ikke nevnt

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 4.4: Støtte fra IndPro til prosjektet mellom 2002 og 2007 
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Støtte fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller kommunen til prosjektet
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Annet
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Nevnt Ikke nevnt

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 4.5: Støtte fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen eller kommunen til prosjektet 

 
Ca. 85 prosent av de spurte har mottatt pengestøtte fra Innherred Vekst, over halvparten kompe-
tansestøtte, en tredel praktisk bistand og en tredel tilgang på Innherred Vekst sitt eksterne nett-
verk. Det er alltid et spørsmål om hvordan man definerer prosjektet sitt. Dersom man sier at pro-
sjektet er ferdig når rapporten til Innherred Vekst er avsendt, vil den videre oppfølging regnes som 
separate prosjekt. Til tross for bruken av den strukturerte PLP-metodikken, viser imidlertid erfa-
ringer fra tidligere undersøkelser at de fleste har en bredere forståelse av prosjektbegrepet, slik at 
det også omfatter oppfølging gjennom nye faser. Da viser det seg at halvparten av prosjektene har 
fått oppfølging fra IndPro, omtrent like mange som har fått oppfølging fra det offentlige virke-
middelapparatet i regionen. Kun et lite antall av prosjektene i Innherred Vekst har fått finansie-
ringsbistand gjennom IndPro, mens nær 40 prosent har fått det fra offentlige kilder. Dernest er 
kompetanse og nettverk de viktigste bidragene fra det offentlige, mens IndPro først og fremst har 
delt på sin kompetanse og arbeidskapasitet overfor disse prosjektene. 
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5 RESULTATER AV PROGRAMMETS AKTIVITETER 
 

5.1 Innledning 
 
I dette kapittelet ser vi på resultatene fra programmet og sammenlikner med målene for å vurdere 
måloppnåelsen. Vi forsøker også å vurdere hvilket bidrag programmet har hatt til effekter ut over 
resultatene, jfr metodekapittelet (Kapittel 1.2). 
 
Hvilke resultater det er interessant å måle, henter vi fra flere kilder. Den ene er selvsagt de målene 
som programmet har satt for seg selv. Dernest er det en del standardparametre som Innovasjon 
Norge følger opp alle omstillingsprogrammene på. I tillegg til disse har vi i analysen av målstruk-
turen og programteorien lagt inn en del mellomliggende forhold som bare indirekte kommer til 
uttrykk i dokumentene. Vi bruker ordlyden i Figur 3.2 på side 19 til å strukturere dette kapittelet. 
 

5.2 Samlet utvikling sett fra år til år 
 
I tillegg til de mål som Innherred Vekst satte for seg selv, blir de nøye fulgt opp av myndighetene 
på et standard sett av måleparametre som er utviklet spesielt for omstillingsprogrammer av denne 
typen. Disse omfatter prosessparametrene 

- etablering 
- profil 
- organisering 
- portefølje 
- oppfølging, læring og erfaringsutveksling 
- planer for videreføring. 

 
Dessuten blir prosjektene fulgt opp på følgende effektparametre: 

- kompetanse 
- samhandling mellom offentlige og private 
- samhandling mellom private 
- nye arbeidsplasser 
- robust næringsstruktur 
- programspesifikke effekter. 

 
En arbeidsgruppe samler ved utgangen av hvert år data om disse indikatorene og danner seg deret-
ter en mening om hvordan det står til på de forskjellige parametrene på en skala fra en til fem, 
hvor en er dårligst og fem er best. Figuren nedenfor viser hvordan Innherred Vekst har skåret på 
disse parametrene over tid. For hvert år der det trukket en kurve som viser resultatene, med de 
lyseste kurvene som de eldste. 
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Datakilde: Innherred Vekst. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.1: Årlig programstatusvurdering 2002-2006 

 
Som vi ser av figuren, viser de årlige programstatusvurderingene en jevn fremgang på alle indika-
torer med få unntak. I utgangsåret stod det dårligst til når det gjaldt næringsstrukturens robusthet, 
kompetansenivået og planer for videreføring. Etter to år var tilgangen på nye arbeidsplasser blitt 
helt tilfredsstillende. Ved utgangen av 2005 var alle indikatorer kommet opp på 4,5 eller 5. Året 
etter var det en viss tilbakegang på kompetanse, samhandling mellom offentlige og private, sam-
handling mellom private, oppfølging/læring/erfaring og planer for videreføring, men ingen av 
dem sank til noe alarmerende nivå. Nedgang på vurderingen av samhandlingen det siste året had-
de å gjøre med utviklingen i Innherredsprogrammet, som ikke fikk de forventede resultater. 
 
Lite er sagt om hvilke av disse indikatorene som er viktigst og minst viktig i dette konkrete pro-
sjektet. En høy skåre på en indikator betyr ikke nødvendigvis at det er duket for å avslutte arbeidet 
med vedkommende problemstilling. Skåren sier mest om hvordan man har lyktes med det man 
har satt seg fore i det forgangne året og mindre om hvilke utfordringer som ligger foran en. Figu-
ren viser imidlertid at de involverte mener at arbeidet har gått godt og gitt resultater. 
 

5.3 Flere nye og lønnsomme arbeidsplasser 
 
Effektene i form av nye arbeidsplasser har vært på topp siden 2004, ifølge programstatusvurde-
ringene. I nedenstående figur viser vi akkumulerte tall over tid for etablering av nye arbeidsplas-
ser og sikring av utsatte som de enkelte prosjektlederne har rapportert. Dernest viser vi prosjektle-
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dernes anslag, forsiktig og optimistisk, på hvor mange arbeidsplasser som kan komme ut av pro-
sjektene deres på tre til fem års sikt.7
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Figur 5.2: Nye og sikrede arbeidsplasser 
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Datakilde: Prosjektlederrapporter Innherred Vekst. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.3: Anslag på potensialet for arbeidsplasser 

 

 
7 Spørsmålet til prosjektlederne er stilt slik at anslagene gjelder antall arbeidsplasser i tillegg til de som allerede er 
etablert. Mens noen helt klart har oppfattet spørsmålet slik det ble stilt, vil vi ikke utelukke at mange har oppfattet det 
slik at anslaget skulle inkludere de arbeidsplasser som allerede var oppnådd. 
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Hoppet i registreringen i begynnelsen av 2004 (se begge figurene) skyldes at et nytt datasystem 
ble tatt i bruk, og at det ikke var så viktig å registrere fjorårets resultater på riktig dato. Derfor er 
utviklingen jevnere enn kurvene viser. Ved årsskiftet 2007/2008 er det således rapportert inn 253 
arbeidsplasser som direkte resultat av prosjektene. Av disse er 172 nye og 81 er arbeidsplasser 
som er sikret mot nedleggelse. 
 
Innrapporteringen av nye arbeidsplasser har dabbet noe av i 2007 sammenliknet med tidligere år. 
Kunne den ha vært opprettholdt dersom Innherred Vekst hadde brukt flere ressurser på jobbska-
pingsprosjekter i 2007 (for eksempel på bekostning av forberedelsen av overgangen til Proneo)? 
Det kommer vi selvsagt aldri til å kunne vite. Vi har heller ikke vurdert om jobbskaping alltid er 
en like nyttig strategi, for eksempel når arbeidsmarkedet er så stramt som det har vært i 2007. 
 
I årsrapporten for 2007 er arbeidsplassene splittet opp på innsatsområdene som følger (der poten-
sialet viser til den forsiktige vurderingen). 
 

Tabell 5.1: Nye arbeidsplasser pr satsingsområde 

 

Satsingsområder Mål Realisert  Potensial (3-5 år) 
Nyskapende industri 100 107 109 
Energi og miljø 75 2 16 
Kulturbasert forretningsutvikling 50 55 83 
Landbruksbasert forretningsutvikling 50 39 46 
Generell næringsutvikling og akkvisisjon 25 21 61 
Kompetanse og innovasjon 0 27 49 
Bolyst, stedsutvikling, kultur 0 2 5 
Sum 300 253 369 

Totalt sett ligger altså resultatet på ca. 250 arbeidsplasser, mens målet var 300. Da er også sikring 
av utsatte arbeidsplasser tatt med, noe som ikke var tydelig da målet ble satt. De 70 siste prosjek-
tene har rapporteringsfrist 1. juni 2008. 
 
Det er først og fremst innen energi og miljø at resultatene har uteblitt. Dette henger sammen med 
at mulighetene ble betydeligere lavere på dette området enn antatt. Ressursinnsatsen er også redu-
sert tilsvarende. Til gjengjeld er det kompensert noe for dette ved jobbskapingsbidrag fra kompe-
tanseprosjektene, som opprinnelig ikke hadde målsetting om arbeidsplasser. 
 
De 300 prosjektlederne som har fylt ut prosjektlederrapport, har også vurdert hvordan målopp-
nåelsen var på dette punktet og andre punkter knyttet til forretningsutvikling. 
 
Figuren viser at 30 prosent la stor vekt på å skape nye arbeidsplasser, mens ytterligere 20 prosent 
sa at nye arbeidsplasser var viktig i noen grad. Resultatene på dette området bedømmes som litt 
svakere, idet nesten halvparten av ”i noen grad”-svarene på målsetting er blitt til ”i liten grad” når 
det gjelder resultater. Det kan altså se ut som at det er prosjekter der nye arbeidsplasser har vært et 
sekundært anliggende, som ikke har levd helt opp til sine egne forventninger. Resultatene på vekst 
er blitt litt svakere enn målene. 
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Mål og resultat forretningsutvikling
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Data: Prosjektlederrapporter, Innherred Vekst. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008) 
 

Figur 5.4: Mål og resultat for forretningsutvikling 

 
Er de nye arbeidsplassene lønnsomme, og er det kommet sterkere lønnsomhet i bedriftene som har 
fått bistand til å sikre utsatte arbeidsplasser? Lønnsomhet har ligget til grunn for all innsatsen fra 
Innherred Vekst. I prosjektlederrapportene er det rapportert om at resultatene for konkurranseevne 
i både eksisterende og nye markeder er noe bedre enn det som var målene i utgangspunktet, se 
ovenstående figur. Vi legger også merke til at det var utvikling av nye produkter, tjenester og pro-
duksjonsprosesser som stod sterkest i fokus i prosjektene, og at man også der sier seg noenlunde 
godt fornøyd med måloppnåelsen. 
 
Kan vi finne igjen disse 180 nye jobbene i sysselsettingsstatistikken? Fra et evalueringssynspunkt 
er spørsmålet i hvilken grad disse arbeidsplassene hadde blitt etablert uansett, eventuelt i andre 
bransjer. Dette er særlig relevant i oppgangstider, der tilgangen på kompetent arbeidskraft kan 
være en begrensende faktor. 
 
Spørsmålet er vanskelig å belyse av to hovedgrunner. Den ene er at innsatsområdene ikke samsva-
rer med inndelingen i statistikken, slik at vi får upålitelige data for å vurdere sammenhengen. Den 
andre er selvsagt at det er vanskelig å vite hva som ville ha skjedd dersom Innherred Vekst ikke 
hadde brukt midlene slik. Vi kommer tilbake til spørsmålet under diskusjonen av endringer i 
næringsstrukturen. 
 

5.4 En bredere og mer robust næringsstruktur 
 

5.4.1 Hva menes med en bredere og mer robust næringsstruktur? 
 
Hva som ligger i en bredere og mer robust næringsstruktur, er ikke entydig definert, verken i fag-
miljøene eller av Innherred Vekst. I utredningen av grunnlaget for Innovasjon Norges og depar-
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tementets oppfølging av omstillingsprogrammene (Jakobsen og Kvitastein 2002), defineres end-
ringer i næringsstrukturens robusthet gjennom utvikling i lønnsomhet, marked og innovasjon hos 
de bedriftene som deltar i programmet. Innovasjonsaktivitet er en innsatsfaktor som peker i ret-
ning av evne til fornyelse og tilpasning til nye betingelser. Lønnsomhet og marked (omsetning) er 
resultater av en slik tilpasning. Sand og Haugum (2006) påpeker ganske riktig at disse målene 
overser endringer i den delen av bedriftene i regionen som ikke har deltatt i programmet, og at 
hele næringslivets struktur i omstillingsregionen bør regnes med. 
 
I politiske arbeid om regional utvikling brukes robusthetsbegrepet på samfunnsnivå. Der viser 
begrepet stort sett til samfunnets evne til å omstille både næringsliv og offentlige tjenester til om-
skiftende ytre betingelser. Basert på dette regner Sand og Haugum også med det de kaller verdi-
skapingsmiljøet som mål på næringslivets robusthet. Med verdiskapingsmiljøet mener de omstil-
lingsdyktighet i næringslivet, bredde/variasjon i næringsstrukturen (for å unngå sterk konjunktur-
avhengighet), støtteapparatet, kompetanseprofilen (både bedriftsinternt og i verdiskapingsmiljøet 
for øvrig) og dynamikken i bedriftspopulasjonen. I tillegg tar de med omsetning og antall arbeids-
plasser på bedriftsnivå. 
 
Etter vårt skjønn kan alle disse forholdene bidra til å beskrive omstillingsevnen og dermed robust-
heten, men på forskjellig vis. De enkelte bedriftenes robusthet kan gjerne måles ved deres lønn-
somhet, sysselsetting, marked, omsetning og innovasjon. Jo høyere de skårer på disse variablene, 
jo sterkere står de antakelig rustet til å håndtere viktige forandringer i omgivelsene (og internt). 
Man kunne gjerne ha tatt med egenkapital, kompetansenivå og ledelseskvalitet. På regionnivå kan 
en så studere fordelingen på disse variablene og få et mål på bedriftenes samlede robusthet. 
 
Næringsstrukturens robusthet i seg selv lar seg imidlertid ikke studere ved å slå sammen alle be-
driftene på denne måten. For det første kan ulike næringer ha ulik lønnsomhet, slik at materialet i 
det minste bør splittes opp på næring. Ulike næringer har videre ulik grad av konjunkturavhengig-
het, og konjunkturene faller sjelden helt sammen i tid for alle næringer. En robust næringsstruktur 
henviser da særlig til en næringssammensetning som er slik at arbeidskraften kan flyte mellom 
dem uten for stor friksjon. Dette avhenger også delvis av arbeidskraftens tilpasningsmuligheter. 
Mange mennesker med tilknytning til primærnæringene kan falle tilbake på disse når jobbmulig-
hetene eller fortjenestemulighetene blir små i de yrkene de ellers bruker mest tid på. I mange sam-
menhenger, når det er store nedbemanninger i hjørnesteinbedrifter, er det også en hyppig brukt 
strategi å skille ut deler av bedriften og heller kjøpe underleveranser fra de utskilte delene. På den 
måten kan de utskilte bedriftene lettere orientere seg mot andre kunder, på andre steder og i andre 
bransjer, og dermed bli mindre avhengig av den opprinnelige moderbedriften. Dette er også en 
form for robusthet som er knyttet til bedriftsdemografien og kan vise smådriftsfordeler. I Verdal 
brukte Aker Verdal klart denne strategien. 
 
De øvrige delene av Sand og Haugums verdiskapingsmiljø gjelder institusjonelle forhold utenfor 
bedriftene. Disse er selvsagt viktige, og klyngebegrepet avspeiler denne innsikten. Imidlertid an-
ser vi ikke disse forholdene som egenskaper ved selve næringsstrukturen. 
 
I vårt tilfelle er det ikke et bredere næringsliv som er etterspurt, men en bredere og mer robust 
næringsstruktur, som igjen inngår som en del av et utviklingsorientert næringsliv. I de årlige pro-
gramstatusvurderingene skal utviklingen i robust næringsstruktur bedømmes som følger: utvikling 
i tallet for nyetableringer, utvikling i tallet for antall bedrifter med driftsoverskudd, utvikling i 
antall bedrifter med realvekst i omsetning, utvikling i antall deltakerbedrifter med forbedret lønn-
somhet, og hvorvidt det er en tydelig netto tilvekst av foretak. Dette utgjør en variant av Jakobsen 
og Kvitasteins indikatorer, men for de flestes vedkommende anvendt på hele regionen og ikke 
bare på deltakerbedriftene. Målingene trenger ikke nødvendigvis være systematisk basert på tall-
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materiale. Innherred Vekst har brukt Telemarksforskings etter hvert så utbredte næringslivsanaly-
ser brukt til formålet med flere særskilte analyser for Innherred (Vareide 2005; Vareide og 
Mwenda 2005; Vareide 2006; Vareide og Mwenda 2006; Vareide og Thorstensen 2007). Innher-
red Vekst har imidlertid ikke selv valgt noen mål på robusthet i sine handlingsplaner. Intervjuer 
antyder også at ”en robust næringsstruktur” har vært vanskeligere å tallfeste enn å forstå. Sand og 
Haugums arbeid ble igangsatt i forbindelse med omstilling i en annen kommune på Innherred, 
Steinkjer, for å få en bredere forståelse av hva som burde ligge i begrepet, og hvorvidt en slik bre-
dere forståelse kan måles på en fornuftig måte. På bedriftssiden havnet de på indikatorer for utvik-
ling i lønnsomhet, omsetning (vekst) og innovasjonsaktivitet (nyetableringer per capita), og på 
næringssiden næringslivets andel av den totale sysselsetting og sysselsettingstallene i privat sek-
tor. 
 
I denne rapporten er vi avhengig av å bruke datamateriale som er relativt enkelt tilgjengelig. Vi 
har derfor valgt lønnsomhet og nyetablering som to viktige indikatorer på bedriftsnivå som vi ska-
lerer opp til kommunenivå for hver av kommunene på Innherred og sammenlikner med tall for 
Innherred totalt, Nord-Trøndelag og Norge. Videre bruker vi pendlingstall og tall for arbeidsle-
dighet. Pendling gir indikasjoner på næringsgrunnlagets evne til å forsyne arbeidskraften lokalt 
med jobber og er dessuten en indikator på attraksjonen i arbeidsmarkedet vis-à-vis andre områder. 
Ledighetstallene er viktige fordi det var de store oppsigelsene på Aker Verdal i 2000 som utløste 
hele prosjektet. Videre bruker vi bedriftsdemografiske tall på bransje og størrelse. 
 

5.4.2 Næringsstruktur 
 
Utviklingsaktørene har naturlig nok fulgt nøye med utviklingen på industriområdet Ørin. De opp-
lyser at sysselsettingen på området nå er ca. 2.400, og at 1/3 er knyttet til Aker Kværners virk-
somhet. Dette er flere sysselsatte enn noen gang tidligere, og de sier også at Aker Kværners andel 
av totalen er halvert fra 2/3. Vi tar dette som et tegn på at veksten på Ørin de siste årene delvis er 
knyttet til Aker Kværner som produsent og kunde, og delvis til kunder andre steder og i andre 
bransjer. Det siste er i så fall et tegn på større robusthet. 
 
Vi ser nå på sysselsettingsutviklingen i de områdene der Innherred Vekst primært satte inn støtet, 
jfr også forrige kapittel. Datagrunnlaget er det som er offentlig tilgjengelig fra SSB. Først tar vi 
for oss industrien, som vi har splittet i følgende underkategorier: bygging av fartøy og oljeplatt-
former, mekanisk industri, næringsmiddelindustri, treindustri (som omfatter både treforedling og 
produksjon basert på trelast), forlag og grafisk industri, og annen industri. Inndelingen er motivert 
av å få en oversikt knyttet til hele Innherred, men vi viser bare utviklingen for Verdal her. Tallene 
gjelder arbeidskommune og ikke bostedskommune. Se Figur 5.5. 
 
Plattformbyggingen ble halvert fra 1.200 til 600 ansatte i perioden fra 1998 til 2001 og har siden 
holdt seg noenlunde konstant på det nivået. Mekanisk industri har i samme periode økt fra i over-
kant av 100 til i overkant av 200 ansatte på det meste. På de andre industrigrenene har ikke syssel-
settingen økt mye, og i alle fall ikke tilstrekkelig til å fange opp nedgangen i oljeriggproduksjo-
nen. Hvordan henger dette sammen med at sysselsettingen på industriområdet på Ørin nå er større 
enn den var før krisen i 2000? Vi antar at mye av aktiviteten nå opptrer under andre bransjebeteg-
nelser i statistikken. Stillasutleie kan for eksempel enten være bygge- og anleggsvirksomhet eller 
utleietjenester. Bilverksteder registreres sammen med varehandel. Tilsvarende vil mye av den 
øvrige virksomheten være tjenesteyting av ulike slag og drukne i den store statistikkposten. Derfor 
er det vanskelig å finne igjen de 102 arbeidsplassene som Innherred Vekst har bidratt til. 
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Sysselsetting industri Verdal 1998-2006
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Figur 5.5: Sysselsetting industri Verdal 1998-2006 

 
Datatilfanget er heller ikke godt egnet til å fange opp endringer på innsatsområdet energi og miljø, 
som i begynnelsen av programperioden også omfattet virksomhet basert på mineralforekomster, 
se Figur 5.6. 
 

Sysselsetting energi, mineral Verdal 1998-2006
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Datakilde: SSB/Panda. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.6: Sysselsetting energi og mineral Verdal 1998-2006 

 
De to nye arbeidsplassene som Innherred Vekst har registrert innen dette området, drukner helt i 
den store sammenhengen. Figuren kan stå som en illustrasjon på at det kan være store ”naturlige” 
svingninger. 
 
På landbrukssiden ser vi både på landbruket selv og på næringsmiddelindustrien, samtidig som vi 
vet at enkelte prosjekter kan ha fått karakter av energi eller mekaniske produkter. Et eksempel er 
Verdal by- og bygdeservice, som sprang ut fra landbruket, men med sine 12 – 15 arbeidsplasser 
nå teller som tjenesteyting. 
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Sysselsetting landbruksrelaterte næringer Verdal 1998-2006
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Datakilde: SSB/Panda. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.7: Sysselsetting landbruksrelaterte næringer Verdal 1998-2006 

 
De 37 nye eller sikrede arbeidsplassene innen dette prosjektområdet burde være synlig her, med 
mindre de som sagt er spredt over andre næringer eller er spist opp av generell nedgang i disse 
næringene. 
 
På kultursektoren burde vi forvente spor etter de 54 nye arbeidsplassene, enten innen kulturell 
tjenesteyting eller muligens også i hotell- og restaurantnæringen. For kulturell tjenesteyting har vi 
ikke tall fra før 2000. 
 

Sysselsetting kulturnæringer Verdal 1998-2006
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Figur 5.8: Sysselsetting kulturnæringer Verdal 1998-2006 

 
Fra 2002 til 2006 er antall kulturarbeidsplasser i Verdal steget med ca. 35. Vi gjetter at en del av 
disse stammer fra Innherred Vekst, men har ikke hatt anledning til å sammenlikne systematisk 
med utvikling innen sektoren andre steder. 
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Antall bedrifter i de forskjellige størrelseskategoriene i Verdal totalt sett er vist for to tidspunkter i 
Tabell 5.2. Tredje kvartal 2003 er valgt som det ene tidspunktet fordi bedriftsantallet da var på det 
laveste8. Bedrifter uten ansatte (dvs bedrifter som bare eksisterer på papiret og bedrifter der eieren 
arbeider alene) er holdt utenfor. 
 

Tabell 5.2: Antall bedrifter i Verdal i 2003 og 2007, etter størrelse. Alle næringer i offentlig og 
privat sektor. 

  

 3. kvartal 2003 4. kvartal 2007 Økning
1 – 4 ansatte 200 249 49
5 – 9 ansatte 98 101 3
10 – 19 ansatte 55 73 18
20 – 49 ansatte 37 42 5
50 – 99 ansatte 10 10 0
100 – 249 ansatte 4 4 0
250 ansatte og over 1 1 0
Totalt 405 480 75

Det trenger selvsagt ikke være de samme bedriftene som går igjen fra ett år til det neste, og den 
enkelte bedrift kan vokse eller krympe seg ut av en størrelseskategori og inn i en annen. Vi ser 
imidlertid at det er en betydelig økning i bedriftstallet totalt. Mye av veksten er kommet i det 
minste størrelsessegmentet, noe som er vanlig i tider med mange nyetableringer. Det er også 
kommet en solid vekst i størrelsessegmentene 10 – 19 og 20 – 49 ansatte. De fleste bidragene her 
er kommet innen bygg og anlegg, handel, helse og kultur. 
 

5.4.3 Lønnsomhet 
 
Telemarksforsking måler lønnsomheten i en region som andelen foretak med positivt driftsresultat 
før skatt. Datamaterialet er avgrenset til foretak som har regnskapsplikt, hvilket omfatter alle ak-
sjeselskaper uavhengig av størrelse, mens mange personlig eide mikroforetak er utenfor statistik-
ken. Foretakene inngår i statistikken på det stedet der de er registrert, slik at bedrifter som ikke er 
egne foretak, registreres som regel et annet sted enn der de ligger. Alle foretak teller likt, uansett 
størrelse og uansett om overskuddet eller underskuddet er stort eller lite. Se Figur 5.9. 
 
Alle kommunene på Innherred følger den nasjonale utviklingen nokså nøye. Verran ligger gjen-
nomgående på et mye lavere nivå enn de andre, men følger stort sett de store konjunkturavhengige 
trendene opp og ned. Verdal ligger i gjennomsnitt litt over de andre, men har store svingninger 
rundt trenden, både før og etter 2002. Det er derfor vanskelig å si hvorvidt lønnsomhetsdataene 
tilsier en mer robust næringsstruktur på Verdal etter 2002 enn før. 
 

 
8 Vi har data tilbake til andre kvartal 2002. 
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Figur 5.9: Andel lønnsomme foretak 

 

5.4.4 Nyetableringer 
 
Innherred Vekst har på bakgrunn av rapporter fra 300 prosjektledere ført opp følgende nyetablerte 
foretak (juridiske enheter) som direkte resultat av virksomheten: 
 

Tabell 5.3: Nyetablerte bedrifter pr innsatsområde 

 

innsatsområde nyetablerte bedrifter 
industri 16 
energi 3 
kultur 18 
landbruk 17 
kompetanse 13 
bolyst 1 
generelt 9 
sum 82 

Nyetableringsraten i en region avhenger av næringsstrukturen fordi overlevelsessannsynligheten 
varierer mellom næringene, og nye foretak har en tendens til å oppstå i kjølvannet av at gamle 
legges ned. Det har vært vanskelig å finne sammenliknbare tall for nyetableringer og eksisterende 
foretak. Vi har derfor målt nyetableringsraten i en region som antall nyetableringer pr 1.000 inn-
byggere. 
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Figur 5.10: Nyetableringsrate 

 
Det første vi ser av figuren, er at hele Nord-Trøndelag ligger langt under den nasjonale raten. 
Dernest ser vi at det er liten forskjell mellom de tre store kommunene på Innherred. Tallene for 
Levanger og Verdal i 2005 og 2007 gikk hver sin vei, uten at vi kan legge for mye vekt på det. 
Både Verdal og Levanger tapte noe i forhold til hele landet fra 2005 eller 2006, men Verdal ser ut 
til å ha hentet igjen noe av avstanden. Det er ikke mulig å si noe sikkert på bakgrunn av dette om 
robustheten på Verdal er blitt bedre. 
 

5.4.5 Pendling 
 
For hver arbeidstaker registreres vedkommendes bostedskommune og den kommunen der ved-
kommende har sin største (eventuelt eneste) jobb, enten det er en deltidsjobb eller en heltidsjobb. 
Arbeidsledige uten ansettelsesforhold inngår ikke i statistikken. Tall for pendling til og fra utlan-
det er ikke tilgjengelig i disse statistikkene. Studenter som har flyttet ut for å studere, er som oftest 
fortsatt er registrert som bosatt i den kommunen der de kommer fra. Hvis de så har en jobb på 
studiestedet, vil de opptre som pendlere i denne statistikken. Vi vet ikke hvor stort omfang det 
dreier seg om. 
 
I figuren viser de brune feltene antall sysselsatte som jobber i sine respektive bostedskommuner. 
”Selv” står altså for at arbeidsstrømmen går til kommunen selv og ikke til andre kommuner. De 
grønne feltene viser utpendlingen til resten av Innherred og de gule feltene til resten av Nord-
Trøndelag. De blå feltene viser utpendlingen til Sør-Trøndelag, mens de røde feltene viser utpend-
lingen til resten av Norge. Tallene inne i hvert fargefelt står for antall personer, mens lengden på 
søylene viser prosentfordelingen. 
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Utpendling 2000-2006
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Figur 5.11: Utpendling 2000-2006 

 
Med unntak av Steinkjer har alle kommunene på Innherred fra 2000 til 2006 økt antall arbeids-
plasser som fylles av egne innbyggere. (Se de hvite tallene i de brune feltene.) Økningene er små, 
med unntak av Verdal, der økningen er på hele 378 arbeidsplasser. Samtlige kommuner har også 
økt utpendlingen, til dels betydelig, slik at selvforsyningsgraden med jobber i kommunene har gått 
ned med mellom to og fem prosentpoeng. (Se prosentandelen på den nederste skalaen for de brune 
feltene.) 
 
Innpendlingen er vist i Figur 5.12. Her er fargekodene de samme som i forrige figur, bortsett fra at 
de selvsagt viser innpendlingen fra de respektive områdene til hver kommune. De absolutte talle-
ne for arbeidstakere i hver kommune som ikke pendler (hvite tall i brune felt) er selvsagt de sam-
me. 
 
Innpendlingen til alle kommunene har økt fra 2000 til 2006 (se tallene i de grønne, gule, blå og 
røde feltene). Både Levanger og Verdal har økt innpendlingen betydelig, særlig fra Innherred, 
men også fra det øvrige Nord-Trøndelag. Verran har fått færre innpendlere fra Nord-Trøndelag 
utenfor Innherred og flere fra Norge utenfor Trøndelag. Innpendlingens andel av det totale antall 
arbeidsplasser har også økt i alle kommunene, med mellom to og fem prosentpoeng (se pro-
sentskalaene). 
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Figur 5.12: Innpendling 2000-2006 

 
I den neste figuren ser vi på pendlingsoverskuddet eller -underskuddet mellom hver av kommune-
ne på Innherred og de pendlingsområdene vi har definert. Fargekodene er de samme som før. Hvis 
det er flere som pendler ut fra en kommune til Sør-Trøndelag enn det er som pendler inn til ved-
kommende kommune fra bosteder i Sør-Trøndelag, peker den blå søylen til venstre, og tallet er 
negativt. 
 
Samtlige kommuner på Innherred er netto utpendlingskommuner (Levanger hadde et lite innpend-
lingsoverskudd i 2000). Levanger og Steinkjer er de eneste netto magnetene på arbeidstakere som 
er bosatt på Innherred (se de grønne feltene). En viktig forskjell mellom Levanger og Steinkjer er 
imidlertid at men mens den netto innpendlingen fra øvrige kommuner på Innherred til Steinkjer 
har gått ned, har den økt til Levanger. Nettopendlingen fra Verdal til det øvrige Innherred har også 
gått betydelig ned, med over 100 personer. Nettopendlingen fra Levanger ut av fylket er økt bety-
delig, og den har også økt merkbart fra alle de andre kommunene unntatt Verran. I forholdet mel-
lom Verdal og Nord-Trøndelag utenfor Innherred er nettostrømmen snudd fra utpendling til inn-
pendling. 
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Figur 5.13: Netto pendling 2000-2006 

 
Samlet viser pendlingstallene at Verdal går mot strømmen. Alle kommunene har gjennomgående 
økning i pendlingen både inn og ut av kommunen. For Verdals vedkommende har imidlertid den 
netto utpendlingen gått ned, ikke opp, fra 2000 til 2006. Det er særlig i forholde til de andre 
kommunene på Innherred at dette vises. Verdal er også den eneste kommunen som har hatt en 
betydelig økning av arbeidsplasser som besettes av lokalbefolkningen. Dette kan dels tyde på en 
mer robust næringsstruktur, slik at flere av innbyggerne slipper å pendle ut, og dels på mer attrak-
tive arbeidsplasser, slik at flere velger å pendle inn. 
 

5.4.6 Arbeidsledighet 
 
I det følgende vil vi bruke arbeidsledighetstallene som en indikator på robustheten. Den sterkeste 
utløsende faktoren for prosjektet var en betydelig arbeidsledighet forårsaket av en krise som sær-
lig rammet en bedrift. 
 
I figuren nedenfor viser vi utviklingen i antall arbeidsløse (absolutte tall) i de fem Innherreds-
kommunene fra 1988 til 2007, altså over en periode på 20 år. For å gjøre figuren lettere å lese, har 
vi glattet kurven ved å beregne ledighetstallet i en måned som gjennomsnittet for fem måneder 
(altså perioden fra to måneder før til to måneder etter målemåneden). 
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Arbeidsledighet Innherred 1988-2007
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Verdal

 
Figur 5.14: Arbeidsledighet Innherred 1988-2007. Absolutte tall, glattet over 5 måneder. 

 
Det første som er synlig, er de sterke konjunktursvingningene. Ved inngangen til 1988 var det 
under 1.000 helt ledige på Innherred. I 1995 var tallet 2.000, før det sank under 1.000 igjen i 1998. 
Dernest kom det en topp tre år senere, med nesten 1.500 ledige. Deretter har tallet stor sett holdt 
seg stabilt frem til 2005, og ved utgangen av 2007 var det nede i ca. 750. 
 
Dernest ser vi at de fem kommunene i store trekk følges ad (selvsagt med lavere absolutte tall i de 
to minste kommunene). Ved nærmere ettersyn ser vi imidlertid at kurven for Verdal inneholder to 
dramatiske forskjeller fra kurven for Levanger. Det er et kraftig hopp i 1995 og et enda kraftigere 
hopp i 2000. Ledigheten i Verdal ved utgangen av 2000 var nesten det dobbelte av det den var ved 
inngangen til året. Allikevel lå den godt under tallet fra toppåret i 1995, men analysen på Aker 
Verdal viste som sagt at utsiktene til å komme opp til full størrelse igjen var helt urealistiske. 
Husk også at tallene i figuren bare omfatter helt ledige, og altså ikke de 700 ved Aker Verdal som 
var på arbeidsmarkedstiltak en periode, og som kunne stå i fare for å miste jobben. 
 
Ved utgangen av 2001 var ledigheten i Verdal tilbake på normalt nivå. Etter det tidspunktet ser vi 
heller ingen av de store sprangene i forhold til kurven for Levanger, som har vært en sammenlik-
ningsbase hele tiden. I 2006 og 2007 har sågar tallet for Verdal vært litt lavere enn tallet for Le-
vanger, noe som ellers ikke har skjedd siden 1994. 
 
I den neste figuren ser vi nærmere på ledighetstallene for perioden 1999 – 2007, denne gang i pro-
sent av den totale arbeidsstyrken. Kurven er ikke glattet i denne figuren. 
 



 
 

45

 

 

Arbeidsledighet Innherred 1999-2007
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Figur 5.15: Arbeidsledighet Innherred 1999-2007 

 
Tallene for Levanger og Verdal følger hverandre ganske jevnt, med unntak av perioden fra slutten 
av 1999 til første kvartal 2001, som samsvarer med krisen på Aker Verdal. Vi ser at Verdal på ett 
tidspunkt har nærmet seg det magiske tallet på 10 prosent knyttet til utløsning av omstillingsmid-
ler. Steinkjer, en annen omstillingskommune på Innherred, har betydelig jevnere nivå på ledighe-
ten enn Verdal, og det er også litt lavere. De største svingingene og det høyeste gjennomsnittsni-
vået er det helt klart Verran som har. 
 
Fra 2006 har ledighetsnivået i Verdal falt til nivået for Levanger, mens det tidligere (med unntak 
av kriseperiodene) har ligget mellom ett og to prosentpoeng over. Ekstra lave ledighetstall under 
høykonjunktur får gjerne følge av ekstra høye ledighetstall når etterspørselen faller. Vi vet selv-
sagt ikke hvordan ledigheten vil bli neste gang det blir en lavkonjunktur. Ledighetstallene kan 
derfor ikke ennå si oss om næringsstrukturen i Verdal er blitt mer robust overfor nedgangstider. 
 

5.4.7 Oppsummering 
 
Dataene om robusthet drar ikke entydig i samme retning. I Tabell 5.4 oppsummerer vi hvordan vi 
tolker de enkelte datasettene i forhold til dette spørsmålet. Datasettet om forskning og utvikling 
forskutterer vi fra Kapittel 5.5
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Tabell 5.4: En mer robust næringsstruktur? 

 

Datasett Konklusjon 
Næringsstruktur Sannsynligvis 
Lønnsomhet Kanskje 
Nyetableringer Neppe 
Pendling Sannsynligvis 
Arbeidsledighet Kanskje ikke 
Forskning og utvikling Muligens 

Samlet sett trekker dette mer i retning av at robustheten har økt enn at den ikke har det. 
 

5.5 Et utviklingsorientert næringsliv 
 
Vi har gått gjennom to hovedingredienser i et utviklingsorientert næringsliv, nemlig nye arbeids-
plasser og en robust næringsstruktur. I tillegg kan vi se på indikatorer som gjelder innovasjonsak-
tivitet. Her er tallene fra SkatteFUNN interessante. SkatteFUNN er en ordning med overavskri-
ving på skatten for kostnader til godkjente FoU-prosjekter. For 2005 foreligger det tall på kom-
munenivå, se nedenstående tabell over andelen regnskapspliktige foretak som har godkjent ett 
eller flere SkatteFUNN-prosjekter i perioden 2002 – 2005. 
 

Tabell 5.5: SkatteFUNN 
Region SkatteFUNN-andel (prosent) 
Verran 11,4 
Inderøy 4,4 
Verdal 3,8 
Steinkjer 3,3 
Levanger 2,7 
Innherred 3,5 
Norge 2,7 

 
Kilde: (Vareide og Mwenda 2006)  

Levanger, som er den av Innherreds-kommunene som har lavest SkatteFUNN-deltakelse, ligger 
på landsgjennomsnittet. Data fra SSB som omfatter Verdal og Levanger sett under ett viser at an-
delen bedrifter med FoU-kostnader var mellom 30 og 40 prosent i 2005 og at andelen bedrifter 
som drev innovasjon var over 40 prosent i 1999 (Finne 2007). Begge disse tallene er høye sam-
menliknet med landsgjennomsnittet.9

 
Sterkere kopling til forskings- og utviklingsmiljø har vært et aspekt ved flere av prosjektene i Inn-
herred Vekst. 
 

5.6 Flere innbyggere med høy og relevant kompetanse 
 
Kompetanseområdet er selvsagt for bredt til at Innherred Vekst kunne dekke det alene. Et hoved-
poeng er at befolkningen i hele fylket i gjennomsnitt har lavere formalkompetanse enn i landet 
som helhet. Fremtidig utvikling i næringsliv, forvaltning og samfunn er avhengig av oppgradert 
formalkompetanse kombinert med et bredt erfaringstilfang og gode læringsmuligheter i arbeidsli-

 
9 Prosentueringsgrunnlaget for SkatteFUNN-statistikken er mye større enn prosentueringsgrunnlaget for FoU-
statistikken og innovasjonsstatistikken. Derfor er ikke tallene sammenliknbare. 
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vet. Dette gjelder alle former for kompetanse som er viktige i de respektive bransjer og forvalt-
ningen. I tillegg legges det vekt på kompetanse for nyskaping og utvikling. Dette er ikke bare 
spørsmål om individuell kompetanse, men også om et miljø der en kan videreutvikle kompetansen 
gjennom å utøve den, og en organisering av utviklingsarbeid slik at individuelle muligheter får 
utfolde seg. 
 
Vi har tidligere nevnt det kjempeløftet som ble gjort på kompetanse hos den arbeidsstokken som 
ble igjen etter nedbemanningen på Aker Verdal. Vi kan også gjenta at over 100 personer er blitt 
skolert i PLP-metodikken for prosjektarbeid gjennom deltakelse i prosjekter i Innherred Vekst. I 
prosjektene ble det også lagt vekt på kompetanseutvikling for det spesifikke utviklingsarbeid som 
skulle skje i de deltakende bedriftene og organisasjonene. Prosjektlederrapportene har tall for mål 
og resultater på slik kompetanse. 
 

Mål og resultat kompetanse
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Data: Prosjektlederrapporter, Innherred Vekst. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.16: Mål og resultater kompetanse 

 
Kompetanseutvikling har vært et viktig mål i halvparten av prosjektene. Her er resultatene blan-
det. Kompetanse på ledelse, strategi og prosjektarbeid lå ikke så sterkt inne i planene som det kom 
ut på resultatsiden. Kompetanse på nye produkter og tjenester og nye produksjonsprosesser kom 
ut omvendt, det samme gjelder kompetanse i verdikjeden. Dette kan tyde på at prosjektene har 
vært viktige for å lære utviklingsarbeid, samtidig som nettverkene mot leverandører av ny kompe-
tanse for produktutvikling, produksjon, salg og innkjøp ikke har vært godt nok utnyttet. 
 
Når det gjelder formalkompetansen i befolkningen generelt, viser vi til nedenstående figur, som 
gir en oversikt over befolkningens utdanningsnivå i vedkommende region i 2000 og 2005.10

 

 
10 Definisjonene i utdanningsstatistikken er endret fra og med 2006, slik at tallene ikke er sammenliknbare med tidli-
gere år. 
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Figur 5.17: Høyeste utdanning for befolkningen over 16 år 

 
Andelen av befolkningen over 16 år som har høyere utdanning, stiger i alle Innherreds-
kommunene som i landet som helhet. Veksten har vært dobbelt så høy i Verdal som på landsbasis, 
mens de andre Innherredskommunene har ligget rundt landsgjennomsnittet. På fem år har antall 
personer med høyere utdanning og som er bosatt i Verdal, steget fra 1.451 til 1.795, altså med 354 
personer eller 24 prosent. Selv om Verdal lå langt bak landsgjennomsnittet i utgangspunktet, er 
økningen markant større enn de øvrige. I hvilken grad dette skyldes bolysttiltak og andre forhold 
ved nyskapings- og utviklingsprogrammet, har vi ikke data til å kunne si noe om. Fortsatt ligger 
kommunen et godt stykke bak landsgjennomsnittet når det gjelder høyere utdanning. 
 
Kompetansen på næringsutvikling er betydelig styrket gjennom Innherred Vekst og IndPro. Ikke 
mange steder har et miljø med så mange mennesker med mange års erfaring i utviklingsarbeid 
som ikke primært gjelder produkter og prosesser i egen bedrift. Bemanningen i Proneo (se Kapit-
tel 6) er nå oppe i ca. 14 personer, hvorav langt de fleste har bakgrunn fra IndPro og Innherred 
Vekst. Det at de hele tiden har stått i formidlerrollen mellom ulik interessenter, er også en viktig 
erfaring i all slags innovasjonsvirksomhet. 
 

5.7 Økt verdiskaping og bedre kommunal økonomi 
 
Vi har ikke noe direkte mål på verdiskapingen i Verdal. Når det gjelder kommuneøkonomien, har 
vi KOSTRA-tall fra 2000 til 2006. Der fremgår det at driftsinntektene er økt fra ca. 400 til ca. 600 
mill kr. En langsomt voksende statlig overføring på mellom 140 og 180 mill kr pr år inngår i dis-
se. Driftsresultatet har ligget mellom 8 og 45 mill kr pr år. Den langsiktige lånegjelden har økt fra 
ca. 400 mill kr til ca. 1,1 mrd kr, altså fra ett til nesten to årlige driftsbudsjett. Både driftsøkono-
mien og langtidsgjelden følger i store trekk de andre kommunene på Innherred. 
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5.8 Høy bokvalitet og et levende kulturliv 
 
En ofte brukt indikator på det sosiale miljøet er utgifter til sosialstønad fra kommunen. Figuren 
viser hvordan sosialstønad pr innbygger har utviklet seg i Innherredskommunene fra 1998 til 
2006. 
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Figur 5.18: Sosialhjelp 

 
Figuren viser tydelig at sosialstønaden i Verdal økte kraftig fra 1998 til 2001, og at den etter det 
har stabilisert seg og ser ut til å være på vei ned, noe som kan tyde på at årsakene til veksten er 
kommet under kontroll. Inderøy har en liknende tendens, men ellers ser det ikke ut til at dette av-
speiler en generell trend. 
 
Kostra-tall viser at kommunenes netto driftsutgifter til kulturformål (inklusive idrett) har økt jevnt 
og trutt på hele Innherred fra 2001 til 2006. Den prosentvise økningen pr år er svært lik i alle fem 
kommunene, mellom 7 og 8 prosent pr år (Verran litt lavere). Dette er altså betydelig høyere enn 
utviklingen i konsumprisen, men Verdal skiller seg ikke ut fra nabokommunene. Derimot kan en 
tenke seg at publikums egenbetaling for lokale kulturtjenester har økt på grunn av satsingen på 
forretningsutvikling i kulturnæringene, slik at kulturaktivitetene i Verdal allikevel øker raskere 
enn andre steder. Dette har vi ikke noen systematiske data på. 
 
Flyttetallene kan vise noe om bostedets attraktivitet. I alle kommunene på Innherred har det vært 
netto utflytting så å si hvert eneste år i lang tid tilbake. Her viser vi bruttotallene for innenlands 
inn- og utflytting til/fra Verdal og levanger for perioden 1994 – 2006. 
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Figur 5.19: Innenlands flytting til og fra Verdal og Levanger 1994-2006 

 
Figurene viser at innflyttingen til Verdal var på et lavmål i 1999 og at den siden har økt til et nivå 
som er høyere enn i 1994, med en forbigående topp i 2003 (som også finnes igjen i Levanger). 
Samtidig er den netto utflyttingen kraftig redusert i Verdal, ettersom den årlige utflyttingen har 
stabilisert seg noenlunde fra 1999. 
 

5.9 Samhandling 
 
Prosjektlederne er også spurt om hvor viktig det var å få til samarbeid med andre i prosjektene og 
hvor godt målene om samhandling ble oppnådd. Vi har sammenfattet svarene i Figur 5.20. 



 
 

51

 

 

Mål og resultat samarbeid
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Data: Prosjektlederrapporter, Innherred Vekst. Sammenstilling: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.20: Mål og resultat samarbeid 

 
Samarbeid med andre fremstår som ganske viktige elementer i prosjektene. Det er et ganske sterkt 
sammenfall mellom hvor viktig det var å styrke samarbeid og hvor godt man lyktes med det. Det-
te ser vi både når det gjelder trekantsamarbeidet næring – FoU – offentlig, og når det gjelder sam-
arbeid med konkurrenter. Dog er det langt færre som har fått til samarbeid i verdikjeden enn de 
som hadde planlagt det, og dette teller sterkt i prosjektledernes vurdering av totaliteten. 
 

5.10 Addisjonalitet 
 
Et viktig spørsmål i evalueringer er å forbinde resultater med innsatsen. Har programmet bidratt 
til noe nytt, eller har det bare gitt støtte til resultater som ville ha kommet uansett? Metodisk sett 
er dette en utfordring. 
 
I gjennomgangen av utviklingstrekkene på Innherred (med tall fra Statistisk Sentralbyrå) har vi 
sett at det er vanskelig å skille ut bidragene fra Innherred Vekst. Dette er et generelt problem i 
evalueringer. Vi har imidlertid data fra spørreundersøkelsen om hvordan prosjektlederne ser på 
dette, se Figur 5.21. 
 
To av tre har hatt stor nytte av støtten fra Innherred Vekst. En av tre ville helt klart ikke ha satt i 
gang prosjektet sitt uten denne støtten. En av tre kan helt klart vise til direkte effekter i form av 
resultatforbedring, mens for en av ti sitt vedkommende har prosjektet fått en annen innretning 
etter at Innherred Vekst kom inn i bildet. 
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Betydningen av støtten fra Innherred Vekst

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Har hatt stor nytte av støtten fra Innherred Vekst

Ville ikke ha iverksatt aktivitet uten støtte fra Innherred Vekst

Støtten førte til en annen innretning enn den opprinnelige

Direkte sammenheng mellom støtten og resultatforbedring i
bedriften

0 %20 %40 %60 %80 %100 %

Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.21: Betydningen av støtten fra Innherred Vekst 

 
Vi tar også med noen spørsmål om hvordan deltakerne har opplevd møtet med Innherred Vekst. 
 

Møtet med Innherred Vekst

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Har fått veiledning en har hatt
nytte av

Personene i IV virker dyktig og
kompetente

God søknadsbehandling med
hensyn til veiledning og

saksbehandling

Vil delta i lignende prosjekter
ved senere anledning

0 %20 %40 %60 %80 %100 %

Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.22: Møtet med Innherred Vekst 

 
Innherred Vekst har satt gode spor etter seg gjennom sin dyktighet. Syv av ti vil helt klart delta i 
liknende prosjekt igjen ved en senere anledning. Dette er en ”gjenkjøpsprosent” fullt på høyde 
med det som andre programmer oppnår. 
 
Vi har også spurt om hvilken innflytelse respondentene mener arbeidet i Innherred Vekst har hatt 
på utviklingen i Verdal, Levanger og på hele Innherred. Mange reserverer seg mot å svare på slike 
spørsmål og etterspør en bedre målemetode, og vi understreker at vi presenterer svarene som 
svargivernes vurdering. 
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Vurdering av Innherred Vekst

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

IV har hatt en stor og positiv
effekt på næringslivet i Verdal

IV har hatt en stor og positiv
effekt på  næringslivet i

Levanger

IV har hatt en stor og postiv
effekt på næringslivet på hele

Innherred

IV har hatt en stor og positiv
effekt på kommunenes

omdømme 

0 %20 %40 %60 %80 %100 %

Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.23: Vurdering av Innherred Vekst 

 
Syv av ti mener helt klart at Innherred Vekst har hatt en stor og positiv innvirkning på næringsli-
vet i Verdal. Tilsvarende tall for innvirkningen på næringslivet på Innherred er tre av ti. Derimot 
er det bare en av ti som helt klart mener at Innherred Vekst har hatt noen betydning for utvikling-
en av næringslivet på Levanger. Det som oppleves som manglende inngrep med Levanger, kan bli 
en utfordring knyttet til at også denne kommunen har en stor industriell arbeidsplass som tidvis 
går gjennom store markedsmessige utfordringer lik de som Aker Verdal har hatt. 
 
Her kan vi også føye til svarene på spørsmål om holdninger til nyskapings- og utviklingsstøttens 
organisering. 
 

Holdninger til utviklingsarbeid

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Utviklingsaktivitetene burde blitt
gjennomført på annen måte

Umulig å få positive resultater
uansett hvordan arbeidet

organiseres

IV har et godt omdømme i
regionen

0 %20 %40 %60 %80 %100 %

Helt enig Delvis enig Nøytral Delvis uenig Helt uenig

Kilde: Finne, Fjell og Neerland (2008)  
Figur 5.24: Holdninger til utviklingsarbeid 

 
Svarfordelingene på disse spørsmålene rimer godt med de øvrige, om at Innherred Vekst har vært 
en fornuftig tilnærming. Et mindretall er imidlertid ikke fornøyd med situasjonen, og de sier fra i 
høye ordelag i kommentarer til spørreskjemaet. Et lite mindretall av de vi har spurt, sier at organi-
sasjonen er for opptatt av seg selv og ikke har øye for gode initiativ i regionen. De betviler kost-
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nadseffektiviteten i å drive med dette arbeidet. Noen av disse, men neppe alle, knytter kommenta-
rene til egne opplevelser med å få avslag på søknad om støtte tidlig eller sent i en utviklingspro-
sess. 
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6 VIDERE ARBEID 
 
Ettersom perioden med ekstraordinære tilskuddsmidler nærmet seg slutten, gikk eierne og interes-
sentene bak de ulike nyskapingsinitiativene på Innherred sammen for å vurdere hvordan kompe-
tansen skulle ivaretas og hvordan det videre arbeidet best skulle organiseres. Innherred Vekst 
hadde sonderinger mot andre stedlige aktører (IndPro), og orienterte seg også både i retning Stein-
kjer og i retning Trondheim. Utfallet på diskusjonene ble at ressursene fra IndPro og Innherred 
Vekst overføres til et nytt selskap ved navn Proneo AS. Innherred Vekst AS, SNU Stjørdal AS, 
Aker Kværner Verdal AS, Nord-Trøndelag E-verk Holding AS og SIVA SF stod sammen bak 
stiftelsen av det nye selskapet og har gått inn med mellom 240 kkr og 400 kkr hver i aksjekapital. 
Utviklingsmiljøet i Stjørdal har altså også gått inn her. 
 
Etter at Innherred Vekst har avsluttet alle løpende prosjekter, kommer Verdal kommune og Le-
vanger kommune til å beholde Innherred Vekst som et bestillingsselskap for sine felles nærings-
utviklingsinteresser. Verdal kommune kommer på sin side til å bygge opp igjen noe av den interne 
kompetansen og kapasiteten på næringsutvikling som i sin tid ble lagt inn i Innherred Vekst. I 
Levanger har denne funksjonen vært beholdt i kommunen hele tiden. Det blir dermed tre kommu-
nale pådrivere for næringsutvikling i Verdal/Levanger. De to kommunene opererer hver for seg 
innen sine respektive nedslagsfelt og gjennom Innherred Vekst når det er snak om felles initiativ. 
Alle tre ser for seg at de vil ha nytte av å bruke Proneo som utførere, men at de selvsagt vil for-
holde seg til reglementet for offentlige innkjøp, slik at de ikke gir Proneo noen konkurransefor-
trinn. 
 
En av fordelene med Innherred Vekst har vært styrets brede sammensetning og at det har fungert 
som en møteplass for diskusjon av tiltak for næringsutvikling innenfor en helhetlig ramme av lo-
kalsamfunnsutvikling. Det at tiltakene har vært diskutert i et så bredt forum, som på grunn av pro-
sjektvolumet har hatt en løpende diskusjon, anser vi som et av suksesskriteriene. Mye av innsikten 
i hvordan forhold i lokalsamfunnet og regionen henger sammen, opprettholdes selvsagt gjennom 
Proneo. Den strategiske diskusjonen mellom private og offentlige interessenter trenger et forum 
og en viss hyppighet for å videreutvikles. Den behøver selvsagt ikke å videreføres i samme form 
som før for å lykkes, men diskusjonen må være levende og konkret. 
 
Proneo vil på sin side ikke lengre ha tilgang på det prosjektvolum som Innherred Vekst og IndPro 
disponerte gjennom en lang årrekke. Selv om de skulle få oppdrag nok til å dekke sin egen virk-
somhet, har mye av deres suksess har gått ut på at de hjulpet andre til å skape noe nytt. Dette kre-
ver også tilførsel av midler til disse andre. Vi antar at de har planene klare for hvordan de skal 
selge sine tjenester også utenfor det begrensede markedet som Innherred utgjør, selv når Innher-
redsbegrepet er strukket helt sør til Stjørdal. 
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7 OPPSUMMERENDE DISKUSJON OG KONKLUSJONER 
 
Utviklingen i hele Verdal fra 1999 til 2008 er meget interessant. Aker Verdal tilskrives en betyde-
lig rolle gjennom å raskt etablere IndPro som et selskap for å håndtere ikke bare utskillingen av 
sin egen støtteaktivitet, men også for å bidra til å utvikle andre ressurser i lokalsamfunnet. Etable-
ringen av Innherred Vekst med en ”føre var”-begrunnelse og tilførselen fra 2002 av betydelige 
ekstraordinære offentlige midler gav opphav til ikke bare å skape mange nye arbeidsplasser, men 
også til å utvikle et sterkt utvikingsmiljø i et offentlig/privat samarbeid. En god analyse som ble 
omforent gjennom sterk forankring, var en av grunnene til at arbeidet lyktes så godt i Verdal. I 
forhold til Levanger var både analysen og forankringen mye svakere. 
 
Målet for Innherred Vekst var å bidra til 300 nye og lønnsomme arbeidsplasser innen utgangen av 
2007. Ca. 170 nye arbeidsplasser ble etablert og ca. 80 utsatte arbeidsplasser ble sikret. Målet er 
altså ikke nådd i løpet av prosjektperioden, men de siste 70 prosjektene har rapporteringsfrist 1. 
juni 2008, slik at sluttstrek for opptellingen av arbeidsplasser er ikke satt. 
 
De overordnede målene for hele arbeidet var bredere. Dataene indikerer at bomiljø, kulturliv, ut-
viklingsorientering og kompetanse er styrket. Programteorien ser altså ut til å ha vært riktig: en 
innsats på de utvalgte punktene ser ut til å ha virket som en forsterking av gode utviklingssirkler. 
 
Aktørene har vært flinke til å mobilisere et mangfold av interesser med ressurser og potensial. De 
har koblet kulturaktiviteter mot næringsutvikling slik at begge sider har lært av prosessen. De har 
også koblet landbruksaktører med entreprenørskapstanken med tilsvarende resultater. Gjennom 
jobbskapingsaktivitetene har de også bidratt til at den industrielle plattformen har fått flere ben å 
stå på. 
 
I dette arbeidet har aktørene vært flinke til å utnytte og styrke samspillet mellom et mangfold av 
private og offentlige aktører. Både kontaktforumet mellom Aker Verdal og lokalsamfunnet, det 
bredt forankrede arbeidet med strategisk næringsplan, etableringen av utvikingsselskapet som et 
felles anliggende for Verdal kommune, Verdal Næringsforum og Aker Verdal, samarbeidet mel-
lom IndPro og Innherred Vekst, og de mange samspillene mellom enkeltentreprenører og andre 
trekker i samme retning. Her har det kommet erfaringer som sikkert også kan brukes i tenking 
rundt andre former for offentlig/privat partnerskap. 
 
Det viktigste resultatet er kanskje at samfunnet sitter igjen med en betydelig erfaring i nyskapings- 
og utviklingsarbeid, som er vel utbredt og godt organisert. Etableringen av Proneo som arvtaker 
etter IndPro og Innherred Vekst er meget interessant. Det er også viktig at kommunene, utvikings-
aktørene og næringslivet fortsetter diskusjonene som binder strategier for stedutvikling og 
næringsutvikling sammen. En viktig erfaring er at omstillingsarbeid ikke slutter når det ser ut som 
det er over; det dukker stadig opp nye utfordringer, og da er det viktig å være godt rustet til å møte 
dem. 
 
De fleste dataene tyder på at næringsstrukturen i Verdal er blitt mer robust. Arbeidsledighetstalle-
ne kan imidlertid se ut som om konjunkturavhengigheten ikke er svekket, nettopp fordi ledigheten 
nå er på et lavmål. Vi kan si at Verdalsamfunnet har bestått svenneprøven for nyskapings- og ut-
viklingsarbeidet sitt. Mesterprøven vil komme den dagen da en hjørnesteinbedrift neste gang må 
foreta en betydelig nedbemanning. 
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