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Forord 
Karmøy kommune har hatt omstillingsstatus i per-
ioden 2010-14. Denne rapporten inneholder en 
sluttevaluering av programmet. Formålet med eva-
lueringen er å vurdere resultater av satsingen, 
samt vurdere programmets organisering, innrett-
ing og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra 
til læring for Innovasjon Norges satsing på regional 
omstilling som helhet.  

Programmet er evaluert av Oxford Research AS, i 
perioden fra juni til august 2014. Vår tilnærming 
har vært å benytte kvalitative og kvantitative me-
toder for å analysere programmets målsetninger 
og resultater.  

Arbeidet med evalueringen har vært utført av 
senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder) og 
senioranalytiker Tor Borgar Hansen. Underveis i 
evalueringen har vi hatt dialog med oppdragsgiver 

Marit Karlsen Brandal i Innovasjon Norge og daglig 
leder Pål Nygård i Karmøy Omstilling. Vi takker for 
et godt samarbeid.  

Vi vil også takke alle som har stilt opp til intervjuer 
og alle som har respondert på utsendte spørre-
skjema. Dette har bidratt til at evaluators vurde-
ringer er fundert på et omfattende datamateriale. 

 

Kristiansand, august 2014 

 

Harald Furre 
Adm. dir. 
Oxford Research AS 
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Kapittel 1.    Sammendrag 

Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet på 
Karmøy som et vel gjennomført program. Innen de 
rammene som har eksistert for omstillingsprogram-
met på Karmøy er det iverksatt og gjennomført en 
rekke prosjekter som støtter opp under de formuler-
te målsettingene. Gjennomføringsperioden for om-
stillingsprogrammet har vært relativt kort. Dette har 
konsekvenser for vurderingen av måloppnåelse, for-
di resultater av innsatsen kun i begrenset grad lar 
seg identifisere på dette tidspunktet. Flere tiltak og 
prosjekter er fremdeles pågående.    

Programmet kan vise til en god portefølje av be-
driftsprosjekter. Også prosjektene SMB-utvikling, 
LEAN-utvikling og Designprosjektet blir positivt om-
talt av de deltakende bedriftene. Bedriftene melder 
at programmet har vært viktig for realisering eller 
oppgradering av utviklingsprosjekter (høy innsats-
addisjonalitet), og at prosjektenes forventede effek-
ter er eller vil bli realisert (høy resultataddisjonali-
tet). Resultatene av programmet er etter Oxford 
Research vurdering gode sett i forhold til ressursinn-
sats og tidsdimensjon. Ytterligere effekter av innsat-
sen kan forventes å manifestere seg i tiden frem-
over. 

Omstillingsprogrammet har aktivt benyttet Innova-
sjon Norges verktøykasse, og har således fulgt de råd 
som er gitt for å oppnå målsettingene for program-
met. Programmet valgte en innretting der organ-
isasjonen er proaktiv i seleksjonen av bedrifter som 
tilbys støtte av omstillingsmidlene. Evaluator vur-
derer dette som en hensiktsmessig strategi, tatt i be-
traktning programmets budsjett og styrets tunge 
næringsutviklingskompetanse.  

Omstillingsprogrammet har vært organisert på en 
hensiktsmessig måte. Programmet hadde en effektiv 
organisering, med en liten administrasjon som ar-
beidet proaktivt mot næringslivet. Næringslivet har 
vært dominerende i styret, hvilket har sikret nær-
ingsutviklingskompetanse og -orientering. De invol-
verte personene i styret og prosjektledelsen løste 
oppgaven profesjonelt og effektivt. Den praktiske 
gjennomføringen av programmet har vært struktu-
rert og målrettet. Det ble laget en utviklingsplan i 
strategi- og forankringsfasen, og i gjennomførings-
fasen er det arbeidet systematisk for å nå målsett-
ingene som ble fastsatt for programmet.  

Næringslivet har hatt styring på programmet. For-
ankringen av programmet i næringslivet er påvirket 
av arbeidsformen som ble valgt. Et relativt lavt antall 
bedrifter har hatt inngripen med programmet, men 
forankringen blant de involverte bedriftene er god.  

Forankringen av programmet i kommunen er be-
grenset, til tross for at ordføreren er styremedlem og 
daglig leder var ansatt i kommunen. Årsaken er 
manglende interesse for programmet i kommuneap-
paratet, fordi innsatsen har hatt liten betydning for 
kommunens næringsliv som helhet. Programmet er 
driftet som forutsatt slik at det ikke har vært nød-
vendig for kommunen å involvere seg sterkere.  

Det er gjort mange erfaringer i omstillingsprogram-
met om hvordan man kan drive næringsutviklingsar-
beid. Verktøyene som tilbys i regionale omstillings-
programmer innebærer en bestemt systematikk og 
arbeidsform. Den begrensede forankringen av pro-
grammet i kommuneapparatet medfører imidlertid 
en utfordring for videreføring av kompetansen.  

Omstillingsprogrammet på Karmøy ble etablert på 
grunnlag av en akutt situasjon der flere hunder ar-
beidsplasser forsvant. Likevel eksisterte det ikke et 
behov for at virkemiddelapparatet måtte gripe inn 
for å forhindre eller redusere en uønsket utviklings-
trend for næringslivet i kommunen. Til tross for en-
kelte utfordringer, blant annet i form av lavt utdan-
nelsesnivå, er næringslivet på Karmøy i hovedsak 
robust og vekstkraftig, og det fantes ingen markeds-
svikt som måtte korrigeres gjennom offentlig virke-
middelbruk. Økningen i antall arbeidsledige viste seg 
å være svært midlertidig, og situasjonen var snart 
normalisert. Det er evaluators vurdering at en ade-
kvat avklaringsfase med en konsekvensanalyse ville 
tydeliggjort at det ikke var behov for et omstillings-
program på Karmøy. 

For næringslivet og økonomien på Karmøy har om-
stillingsprogrammet hatt liten betydning – til det er 
innsatsen for liten sammenlignet med størrelsen på 
økonomien. Det kan stilles spørsmål ved om verkt-
øyet regional omstilling er egnet for kommuner på 
Karmøys størrelse. Omstillingsprogrammet kan gi 
positive effekter for involverte bedrifter og for kom-
munens utviklingskompetanse, men det vil ha svært 
begrenset innvirkning på kommunens næringsliv 
som helhet.  
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Kapittel 2.    Evalueringens formål og metode 

I dette kapittelet beskrives evalueringens formål og 
den praktiske metoden benyttet i gjennomføringen 
av evalueringen. 

 

2.1  Evalueringens formål 
Alle omstillingsområder gjennomfører en evaluering 
av programmet ved avslutning av omstillingsperio-
den. Formålet med evalueringen er å vurdere resul-
tater av satsingen, samt programmets organisering, 
innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også 
bidra til læring for Innovasjon Norges «Program for 
regional omstilling» som helhet. Gjennom systemati-
sering av resultater og erfaringer vil evalueringen gi 
innspill til fremtidig organisering av næringsutvik-
lingsarbeidet i kommunene og gi Innovasjon Norge 
kunnskap som kan anvendes ved oppstart av andre 
omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problem-
stillinger som fremgår av Innovasjon Norges krav-
spesifikasjon for sluttevaluering av omstillingspro-
grammer.  

 

2.2  Evalueringsmetode 
I evalueringsarbeidet har Oxford Research benyttet 
både kvalitative og kvantitative tilnærminger, hvilket 
har bidratt til å sikre reliabilitet og validitet. 

2.2.1  Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra omstil-
lingsorganisasjonen ved oppstart av arbeidet. Følg-
ende dokumenter er gjennomgått av evaluator: 

x Utviklingsplan for Karmøy 2011-2016 
x Handlingsplaner for 2012 og 2013 
x Saksfremlegg fra RFK 
x Programstatusvurderinger for 2011 og 2012 
x Årsberetninger fra Omstillingsselskapet 
x Sluttrapporter fra delprosjekter 
x Prosjektlederrapporter (fra tilsagnsmottakere) 
x Rapport Videreføring (Essensi Utvikling AS) 
x Nettsiden til Karmøy Omstilling 

Dokumentgjennomgangen ga evaluator en grunnleg-
gende oversikt over omstillingsprogrammets målset-
tinger, organisering og aktivitet. Sammen med malen 
for evaluering av omstillingsprogrammer har doku-

mentene utgjort grunnlaget for utarbeidelsen av int-
ervjuguider og spørreskjema. 

2.2.2  Intervjuer 

Evalueringsteamet innhentet kvalitative data ved å 
intervjue et utvalg sentrale aktører. Informantene 
ble valgt ut delvis på grunnlag av innspill fra daglig 
leder i Karmøy Omstilling. Informantene fremgår av 
tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

 Navn Aktør 
1 Pål Nygård Karmøy Omstillingsselskap 
2 Bjørn Bugge Styrets leder 
3 Anders Rundhaug Karmøy Næringsråd 
4 Børge Andersen Odd Hansen AS 
5 Yngve Furseth Hydro AS 
6 Knut Erik Bjørseth Massefabrikken AS 

7 Sigurd Eikje 
Per Velde 

Karmøy kommune - Rådmann 
Karmøy kommune - Næringssjef 

8 Aase Simonsen Karmøy kommune - Ordfører 
9 Marit K. Brandal Innovasjon Norge 
10 Rolf Middelthon-Moe Innovasjon Norge 
11 Norvald Skretting Rogaland fylkeskommune 
Kilde: Oxford Research AS 

 

Før intervjuene ble gjennomført ble det utarbeidet 
intervjuguider. Vi benyttet oss av semi-strukturerte 
intervjuer, der temaene var fastlagt på forhånd, men 
der rekkefølgen ble bestemt underveis. På den må-
ten var det mulig for evaluator å følge informantens 
fortelling, og likevel sørge for å få den informasjonen 
som er nødvendig.  

2.2.3  Survey til bedrifter 

Et spørreskjema er sendt til bedriftene som har mot-
tatt tilsagn fra omstillingsprogrammet, eller har del-
tatt i forprosjektene SMB-utvikling eller LEAN-utvikl-
ing. Utvalgskriteriene gir en mottakerliste på 26 
bedrifter, hvorav evaluator manglet e-postadresse til 
én bedrift. Den reelle mottakerlisten besto dermed 
av 25 bedrifter, hvorav 21 responderte på surveyen 
(ett av svarene var ufullstendig). Dette gir en svar-
prosent på 84, hvilket evaluator vurderer som en 
svært tilfredsstillende svarprosent.  

2.2.4  Registerdata 

For å belyse utviklingstrekk på Karmøy er to regis-
terdatakilder benyttet. 
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For det første er det innhentet statistikk knyttet til 
antall arbeidsplasser og arbeidsledighet i perioden 
2000-13 på Karmøy og i Rogaland. Tallene er hentet 
fra SSBs Statistikkbank.  

For det andre er det innhentet regnskapstall for be-
driftene i kommunen og for fylket som helhet. Ox-
ford Researchs egen foretaks- og regnskapsinforma-
sjonstjeneste (ORIS) har tilgang til komplett regns-
kapsinformasjon for alle norske regnskapspliktige 
bedrifter i perioden 1995-12. I rapporten presente-
res tall for omsetningsutvikling og andel bedrifter 
som går med overskudd. 

 

2.3  Rapportens oppbygging 
Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). 
Informasjonen som presenteres i disse kapitlene er 
innhentet i dokumentgjennomgangen, surveyen til 
tilsagnsmottakere og intervjuene beskrevet over. 
Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og formu-

lert av Oxford Research og representerer en syntese 
av de utsagn som ble gitt. 

I kapittel 3 beskrives bakgrunnen for omstillingsstat-
usen, og omstillingsprogrammets organisering, sty-
ringsdokumenter og budsjettrammer. I tillegg omta-
les virkemiddelaktørenes rolle i programmet og pro-
grammets forankring.  

I kapittel 4 beskrives innholdet i omstillingsprogram-
met. Det gis først en beskrivelse av målsetningene 
som ble formulert for programmet, og de aktivitete-
ne og tiltakene som er gjennomført (omstillingspro-
grammets innretting). Deretter betraktes resultatene 
av omstillingsprogrammet, målt opp mot målset-
tingene for innsatsen og hva gjelder kommunen og 
næringslivets utviklingsevne. Til sist beskrives hvor-
dan utviklingsarbeidet i kommunen skal videreføres 
etter omstillingsperioden. 

Kapittel 5 inneholder evaluators vurdering av omstil-
lingsprogrammets organisering, aktivitet og målopp-
nåelse. 
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Kapittel 3.    Omstillingsorganisasjonen

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstil-
lingsstatusen, og omstillingsprogrammets organiser-
ing og budsjettrammer. I tillegg omtales virkemiddel-
aktørenes rolle i programmet og programmets for-
ankring. 

 

3.1  Bakgrunn for omstillingsstatus 
Mesteparten av Karmøy kommune er en integrert og 
sentral del av Haugesundsområdets regionale bolig- 
og arbeidsmarked, og dermed en del av Norges 
rundt tiende største byområde. Karmøy er ingen 
typisk omstillingskommune ettersom den ikke har en 
perifer beliggenhet og en sterk avhengighet av egen 
næringsutvikling. Karmøy kommune har et relativt 
robust næringsliv. Samtidig er det en betydelig han-
delslekkasje til Haugesund. 

3.1.1  Utviklingstrekk i næringslivet 

Karmøy kommune har opplevd en jevn befolknings-
vekst de seneste 40 årene, men veksthastigheten har 
sunket de senere årene. Karmøy kommune opplevde 
på 1970- og 80-tallet sterkere befolkningsvekst enn 
regionen som helhet, og de 20 årene etter det noe 
lavere vekst enn regionen.  

Næringsutviklingen i perioden 2000-08 var betydelig, 
med en økning i antall arbeidsplasser fra 13 200 til 
15 200, hvilket tilsvarer om lag 15 prosent. Antall 
yrkesaktive bosatt i kommunen økte imidlertid enda 
mer i perioden, til nær 20 200, slik at kommunen 
hadde et underskudd på arbeidsplasser på om lag 
5 000. Hver fjerde yrkesaktive bosatt i kommunen 
har dermed sin arbeidsplass utenfor kommunen, 
hvilket ikke er oppsiktsvekkende tatt i betraktning 
lokaliseringen nært et regionalt sentrum. Netto ut-
pendling forventes å øke noe i årene som kommer, i 
henhold til tall i Utviklingsplanen for Karmøy 2011-
16.  

Karmøys befolkning har et utdannelsesnivå som 
ligger under landsgjennomsnittet. Kommunen har et 
underskudd på kompetansearbeidsplasser. 

I 2008 var industrivirksomhet fortsatt den domine-
rende næringen i kommunen med nesten 3 500 
arbeidsplasser, det vil si nesten en fjerdedel av ar-
beidsplassene i kommunen. Kommunen opplevde 
store nedleggelser i industrien fra 2009, hvilket in-
nebar bortfall av flere hundre arbeidsplasser. I 2009 
ble det kjent at Hydro Karmøy skulle foreta betydeli-

ge innskrenkninger i driften, i form av nedleggelse av 
Søderberg-anlegget. Hydro etablerte seg på Karmøy 
på 1960-tallet, og har sammen med lokale underle-
verandører utgjort en viktig del av næringslivet i 
kommunen. Nedleggelsen innebar bortfall av 350-
400 arbeidsplasser.  

I 2009 gikk også skipsverftet Karmsund Maritime 
Services AS (120 arbeidsplasser) konkurs, og Nortura 
(140 arbeidsplasser) la ned sitt anlegg på Norheim. 
Totalt forsvant et stort antall industriarbeidsplasser 
på Karmøy dette året. Arbeidsmarkedet absorberte 
imidlertid relativt raskt den frigjorte arbeidskraften, 
blant annet på grunnlag av Hydros egen innsats med 
å få de arbeidsledige over i ny jobb.  

3.1.2  Etablering av omstillingsprogrammet  

Det store antall arbeidsplasser som gikk tapt innen-
for en kort tidsperiode innebar at et omstillingspro-
gram fremsto som et aktuelt og relevant tiltak. 
Karmøy kommune, med ordføreren i spissen, arbei-
det aktivt for å få etablert et omstillingsprogram. 
Rogaland fylkeskommune (RFK) støttet opp om ini-
tiativet, og det ble også arbeidet på politisk nivå i 
fylkeskommunen for å etablere et omstillingspro-
gram for Karmøy.   

Karmøy kommune, inkludert Haugalandet for øvrig, 
fikk innvilget status som omstillingskommune 18. 
mars 2010 av Regional- og kulturutvalget i RFK. Stra-
tegi- og forankringsfasen ble dermed iverksatt. In-
formanter fremholder at omstillingsarbeidet hadde 
en god oppstart, og at spørsmål knyttet til program-
mets organisasjon og innhold ble adressert og hånd-
tert på en hensiktsmessig måte av de ulike aktørene 
som var involvert.  

Karmøy Omstillingsselskap AS ble stiftet 6. desember 
2010. Selskapet ledet arbeidet med å ferdiggjøre 
strategiplanen (Utviklingsplan for Karmøy 2011-
2016), som ble vedtatt av styret 4. mars 2011, for-
mannskapet 13. april 2011 og kommunestyret 10. 
mai 2011. 

Gjennomføringsfasen ble startet i første halvdel av 
2011. Det var i fylkeskommunens vedtak ikke defin-
ert hvor lenge programmet skulle pågå. Omstillings-
statusen ble videreført i 2012 og i 2013. I 2014 ble 
det ikke bevilget midler fra fylkeskommunen til om-
stillingsprogrammet, som derfor avsluttes i løpet av 
året.  
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3.2  Programmets organisasjon 
Organisasjonen i omstillingsprogrammet består av 
programeier, prosjektleder og omstillingsstyret.  

3.2.1  Programeier 

Karmøy kommune er formell eier av omstillingspro-
grammet, og mottaker av omstillingsmidlene. Kom-
munen var søker til Rogaland fylkeskommune om 
eksterne midler til gjennomføring av omstillingsar-
beidet. Som programeier hadde kommunen ansvar 
for å fastsette overordnede planer og rammer for 
omstillingsarbeidet (overordnet strategisk ansvar).  

Kommunen har fulgt omstillingsarbeidet gjennom 
ordføreren, som har sittet i omstillingsstyret, og ved 
at kommunens næringssjef også hadde posisjonen 
som daglig leder for omstillingsselskapet. 

I tillegg har kommunen hatt medansvar for å plan-
legge, gjennomføre og prioritere midler til tiltak inn-
enfor delprogrammet Karmøy 2020, i nært samar-
beid med Karmøy Omstillingsselskap. 

3.2.2  Prosjektledelse 

I mars 2010 ble det etablert et interimstyre med an-
svar for å følge opp fylkeskommunens vedtak om be-
vilgning av omstillingsmidler til Karmøy. Interimsty-
ret ble ledet av ordføreren, og hadde i tillegg deltak-
else fra Haugaland Vekst IKS, Hydro og andre nær-
ingslivsaktører.    

Det ble foretatt en ekstern vurdering knyttet til or-
ganisasjonsform (Essensi Utvikling, september 2010). 
Haugaland Vekst ble vurdert som vertsinstitusjon for 
omstillingsprogrammet, men vurderingen i interim-
styret var at kompetanseprofilen ikke var tilpasset 
omstillingsprogrammets fokus på bedriftsutvikling. I 
gjennomføringen av omstillingsprogrammet ble det 
valgt en organisering som aksjeselskap, med delt 
eierskap mellom kommune og næringsliv.  

Karmøy Omstillingsselskap AS ble stiftet for å være 
operatør for omstillingsarbeidet i Karmøy kommune. 
Selskapet ble etablert med en aksjekapital på 
100 000,- kroner. Interimstyret la vekt på at selska-
pet skulle ha en sterk forankring i næringslivet og at 
omstillingsarbeidet skulle være på næringslivets pre-
misser. Lokalt næringsliv er majoritetseiere i selskap-
et med en samlet eierandel på 66 prosent, mens de 
offentlige aktørene har negativt flertall med 34 pro-
sent. Tre sentrale bedrifter har en eierandel på 11 
prosent hver (totalt 33 prosent) og fungerer som 
strategiske eiere. Videre har seks bedrifter, som re-
presenterer ulike bransjer, eierandeler på 5,5 pro-
sent hver (totalt 33 prosent). Eierne av Karmøy Om-

stillingsselskap AS og deres eierandel fremgår av 
tabellen under.  

Tabell 2: Eiere av Karmøy Omstillingsselskap AS 

Aktør Eierandel 
Karmøy kommune 24 % 
Hydro Aluminium AS 11 % 
Solstad Shipping AS 11 % 
Steinsvik-gruppen AS 11 % 
Haugaland Vekst IKS 10 % 
Budal Radio AS 5,5 % 
Bøhn Regnskap AS 5,5 % 
Haaland & Thuestad AS 5,5 % 
Karmøy Skipsconsult AS 5,5 % 
Odd Hansen AS 5,5 % 
Siv. Petter J. Rasmussen AS  5,5 % 
Kilde: Karmøy Omstilling AS 

 
Næringskonsulenten i Karmøy kommune ble tildelt 
oppgaven som daglig leder for omstillingsselskapet. 
Styret ønsket en liten organisasjon, som var tilpasset 
innsatsens budsjett, slik at ikke midler forsvant unø-
dig til administrasjon. Det var kontinuitet i prosjekt-
ledelsen gjennom omstillingsperioden. Daglig leder 
var utlånt fra stillingen som næringsrådgiver, senere 
næringssjef, i kommunen med et omfang på om lag 
30-40 prosent stilling. Da daglig leder sluttet i stil-
lingen i Karmøy kommune i september 2013 ble det 
valgt en løsning der daglig leder leies inn i om lag 10-
20 prosent stilling til selskapet. Karmøy Omstillings-
selskap AS har ingen ansatte. 

I tillegg til daglig leder er det leid inn ekstern kapasi-
tet og kompetanse til prosjektledelse av program og 
prosjekter, og bedriftene har også hatt egne pro-
sjektledere/delprosjektledere. 

Informanter gir uttrykk for at omstillingsprogrammet 
hadde en effektiv organisering, med en liten admini-
strasjon som arbeidet proaktivt mot næringslivet. 
Karmøy Omstillingsselskap AS opprettholdes i første 
omgang ut 2014, mens utviklingen etter dette per tid 
ikke er avgjort.  

3.2.1  Omstillingsstyret  

Omstillingsprogrammet har et styre bestående av 
seks personer, hvorav fem representerer næringsli-
vet. I tillegg er ordføreren i Karmøy kommune med-
lem av styret. Daglig leder møter i styremøtene fra 
programmets administrasjon.  

Innovasjon Norge Rogaland, RFK og Haugaland Vekst 
IKS er observatører i styret. Innovasjon Norge er en 
aktiv observatør og rådgiver i styret, mens fylkes-
kommunen ikke har deltatt og Haugaland Vekst kun 
sporadisk har møtt som observatør. Innovasjon Nor-
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ge har vært representert i programmet av flere ulike 
personer. Frem til 2012 var det Innovasjon Norge 
Hordaland som fulgte opp programmet, fordi Inno-
vasjon Norges fagteam for regional omstilling frem 
til det tidspunkt ikke hadde personell ved kontoret i 
Rogaland. 

Det er avholdt månedlige styremøter, som ofte er 
lagt til en av bedriftene som støttes gjennom pro-
grammet. Bedriften er dermed gitt anledning til å 
presentere sitt prosjekt, og styret har på denne må-
ten vært godt orientert om utviklingen i prosjektpor-
teføljen.  

En styreleder med kompetanse, autoritet og lang 
fartstid i det lokale næringslivet ble rekruttert til om-
stillingsstyret. Styrets leder har vært den samme 
gjennom hele perioden. Selskapets styre for øvrig er 
sammensatt av personer med praktisk erfaring fra 
lokalt og regionalt næringsliv. Det har vært en viss 
utskiftning i styret i omstillingsperioden. Informanter 
fremholder at balansen mellom kontinuitet og for-
nyelse i styrets sammensetning har vært god.   

Informanter fremholder at styret har fungert godt, 
og har vært aktivt og deltakende. Medlemmene be-
sitter betydelig næringsutviklingskompetanse, og har 
styrt programmet på profesjonelt vis. Styret gjen-
nomførte både PLP-kurs og styrekurs.  

 

3.3  Budsjett og ressursforbruk 
Rogaland fylkeskommune har bevilget totalt 11 mil-
lioner kroner til regional omstilling på Karmøy. Be-
vilgningene er tildelt for kun ett år om gangen. Det 
har dermed ikke vært forutsigbarhet når det gjelder 
programmets finansielle ressurser og tidsramme. 
Omstillingsprogrammet er ikke formelt vedtatt av-
sluttet, men det ble ikke bevilget midler til pro-
grammet i 2014. Tabell 3 viser tilsagnene til omstil-
lingsprogrammet fra RFK fordelt på år.  

Tabell 3: Budsjett 

År Kroner 
2010 4 000 000 
2011 3 000 000 
2012 2 000 000 
2013 2 000 000 
Totalt 11 000 000 
Kilde: Karmøy Omstilling AS 

 
Budsjettmidlene ble supplert med egeninnsats fra 
Karmøy kommune, som ikke bevilget finansielle mid-
ler til programmet. Enkeltprosjekter er i noen grad 
medfinansiert fra Innovasjon Norge. Dette gjelder 

anvendelsen av verktøyene SMB-utvikling, Nærings-
vennlig kommune, etc. Både Innovasjon Norge og 
Norsk Designråd var partnere i prosjektet Design 
som konkurransefortrinn. Tilsagn til bedrifter er sup-
plert av egenkapital og egeninnsats fra bedriftene 
selv. Totale ressurser brukt på omstillingstiltak er 
derfor vesentlig mer enn mottatte omstillingsmidler. 

Anvendelsen av omstillingsmidlene, fordelt på ho-
vedposter, fremgår av tabell 4. Om lag 7,2 millioner 
kroner er anvendt til ulike utviklingsprosjekter. Av 
dette er om lag 4,57 millioner kroner gitt i tilsagn til 
totalt 17 bedriftsprosjekter, mens om lag 2,7 millio-
ner kroner er benyttet til en rekke tilretteleggende 
eller bedriftsrettede fellesprosjekter. 

Selskapets daglige leder var ansatt i og lønnet av 
Karmøy kommune frem til oktober 2013. Fra dette 
tidspunktet finansierte omstillingsprogrammet selv 
kostnaden, i en begrenset stillingsbrøk. Totalt er 
200 000 kroner anvendt til administrative utgifter, 
inkludert styrehonorar. 

Tabell 4: Regnskap 

Post Kroner 
Bevilgninger 7 200 000 
Styrehonorar/adm. utgifter 200 000 
Ubenyttede midler 3 600 000 
Totalt 11 000 000 
Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS 

 
På grunn av usikkerheten om finansiering ble det 
bygget opp en bufferkapital ved oppstarten av pro-
grammet, slik at fleksibilitet i arbeidet ble sikret. 
Karmøy Omstilling vil overføre eventuelle restmidler 
til Karmøy kommune, som er forpliktet til å bruke 
midlene i samsvar med bevilgningen fra RFK. Ved 
utgangen av 2013 hadde programmet 3,6 millioner 
kroner i ubenyttede midler. En del av disse midlene 
vil bli fordelt til prosjekter i 2014.  

 

3.4  Inngripen med virkemiddelapparatet 
Rogaland fylkeskommune mottar midler fra Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet (KMD), 
hvorav enkelte midler er øremerket omstillingspro-
grammer. Størrelsen på beløpet fastsettes på grunn-
lag av blant annet innspill fra RFK til KMD. Det er 
fylkeskommunen som vedtar at en kommune (eller 
en region) skal defineres som omstillingsområde, og 
det er fylkeskommunen som formelt bevilger midler 
til omstillingsarbeid. I utgangspunktet er omstillings-
midler øremerket distriktskommuner, uten at det er 
en absolutt regel. Midlene er tildelt fylkeskommunen 



 

© Oxford Research AS 13 

fra KMD over statsbudsjettets kapittel 551 post 60 – 
regionale utviklingsmidler.  

Fylkeskommunen disponerer selv omstillingsmidlene 
som mottas. I Rogaland er myndighet til å innvilge 
omstillingsstatus lagt til Regional- og kulturutvalget 
(RKU). RFK mottok tre millioner kroner i 2011, to 
millioner kroner i 2012, fire millioner kroner i 2013 
og to millioner kroner i 2014. I 2013 anmodet RKU 
om å vurdere kommunene Finnøy og Sauda som 
omstillingskommuner. Også Lund kommune er vur-
dert som omstillingskommune. I 2013 ble omstil-
lingsmidlene fordelt likt på Karmøy og Sauda kom-
muner, mens kun Sauda fikk tildelt midler i 2014.  

Omstillingsarbeid er etter tidligere anvisninger fra 
KMD forutsatt å vare i minimum tre år, men det er 
nå gitt anledning til større fleksibilitet hva angår 
lengden på omstillingsprogrammer.  

Innovasjon Norge har fulgt programmet tett, og var 
en viktig støttespiller i etableringen og innrettingen 
av programmet. Samarbeidet mellom omstillingspro-
grammet og Innovasjon Norge Rogaland betegnes av 
informanter som meget godt. Innovasjon Norge har 
deltatt som observatør i styret, mens RFK ikke har 
fulgt opp observatørstatusen gjennom selv å delta i 
styremøtene. Forståelsen har vært at Innovasjon 
Norge representerer virkemiddelapparatet, inkludert 
fylkeskommunen.  

RFK mottok saksdokumenter til styremøter og årsbe-
retninger, og var på denne måten informert om ut-
viklingen i omstillingsprogrammet. Fylkeskommunen 
blir av informanter betegnet som en støttespiller for 
programmet. RFK hadde begrenset kompetanse som 
rådgiver for omstillingsprogrammer da Karmøy opp-
nådde omstillingsstatus i 2010, hvilket også forklarer 
den tilbaketrukne rollen. Fylkeskommunen har imid-
lertid gjennomgått en læringsprosess siden 2010, og 
har en betydelig tettere oppfølging av programmet i 
Sauda.  

Fylkeskommunen var opptatt av å koble omstillings-
programmet til utviklingsarbeid på Haugalandet, 
med Haugaland Vekst IKS som en sentral aktør, for å 
sikre samordning og eventuelle synergieffekter. 
Haugaland Vekst deltok i interimstyret, i utvalget av 
eiere av omstillingsselskapet, som eier av omstil-
lingsselskapet og som observatør i styret.  

3.4.1  Programstatusvurderinger 

Programstatusvurdering er en egenevaluering, ledet 
av en ekstern prosessleder, som omstillingsprogram-
mer skal gjennomføre én gang per år.  

Det ble gjennomført programstatusvurderinger på 
Karmøy i januar 2012, etter ett års drift, og i januar 

2013, etter to års drift. Den første programstatusvur-
dering hadde fokus på etableringen av programmet. 
Det ble fastslått at prosessen hadde god fremdrift, 
og at strategi- og forankringsfasen var gjennomført 
med stor tyngde og engasjement fra aktørene.  

Vurderingen i 2013 var at programmet hadde gjen-
nomført et målrettet og aktivt omstillingsår, og had-
de hatt en positiv utvikling. En rekke store prosjekter 
ble iverksatt. Omstillingsplanen ble spisset og mål-
satt. Handlingsplanen for 2012 var konkret og godt 
beskrevet, men mål for 2012 kunne vært tydeligere.  

 

3.5  Programmets forankring 
Programmet har vært forankret i kommunen på bå-
de politisk og administrativt nivå, samt i næringslivet 
i kommunen. Forankringen har imidlertid vært be-
grenset til enkeltpersoner i kommunen, og til en 
liten andel av næringslivet. Næringslivsforankringen 
er håndtert ved at en tredjedel av aksjene i omstil-
lingsselskapet er eid av bedrifter som har en strate-
gisk funksjon for næringsutviklingen i regionen, og 
en tredjedel av ulike bedrifter som representerer sin 
bransje. Den siste tredjedelen er eid av offentlige 
aktører. I tillegg har Karmøy Næringsråd hatt en 
sentral rolle og vært en viktig støttespiller i hele 
omstillingsarbeidet. 

3.5.1  Forankring i kommunen 

Forankringen på politisk nivå i kommunen har pri-
mært forekommet gjennom ordførerens deltakelse i 
styret. Kommunen ved ordfører var en aktiv medspil-
ler i etableringen av omstillingsprogrammet, og har 
fulgt programmet gjennom hele perioden. Det var 
utskiftning i ordførerposisjonen i forbindelse med 
kommunevalget i 2011, og styreposisjonen i Karmøy 
Omstillingsselskap fulgte ordførervervet. Den nye 
ordføreren tok plass i omstillingsstyret våren 2012.  

Styringsdokumenter for programmet er fremlagt for 
politisk behandling i formannskap og kommunesty-
ret. Det var reelt sett liten informasjonsdeling og 
rapportering til kommunen. Det ble diskutert i styret 
om kommunen burde informeres om programmets 
aktiviteter og utvikling i sterkere grad. Det ble gitt 
tilbud fra programmet om en orientering for for-
mannskapet eller kommunestyret, men det var lite 
politisk etterspørsel om informasjon, og generelt lite 
bevissthet om omstillingsarbeidet. Det har vært én 
presentasjon av programmet i kommunestyret i 
løpet av programperioden.  

Informanter fremholder dessuten at programmets 
«posisjon» i kommunen er svakere enn i omstillings-
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kommuner der det er en oppfatning om at kommu-
nen gjennomgår en krise og en omfattende omstil-
ling. Karmøy kommune har ikke gjennomgått en 
krise, og omstillingsprogrammets størrelse sammen-
lignet med størrelsen på «økonomien» i kommunen 
er svært begrenset, hvilket har påvirket oppfattelsen 
av programmets viktighet. Omstillingsorganisasjonen 
har dermed kunnet gjennomføre programmet med 
kun begrenset politisk og administrativ oppmerk-
somhet.  

Ordfører og næringskoordinator/-sjef har vært kana-
ler til programmet som henholdsvis styremedlem og 
daglig leder. Og ettersom programmet har fungert 
som forutsatt har det ikke vært nødvendig for kom-
munen å ta tydeligere grep i styringen av innsatsen.  

Forankringen i kommunens administrasjon foregikk i 
hovedsak gjennom løsningen med å ha næringskoor-
dinator/-sjef som daglig leder i omstillingsselskapet. 
Dette innebar en sterk kobling mellom kommunens 
næringsutviklingsarbeid og omstillingsprogrammet, 
men det innebar også en sårbarhet å ikke forankre 
programmet bredere i administrasjonen. Forankring-
en ble betydelig svekket da daglig leder i omstillings-
programmet sluttet som næringssjef høsten 2013. 
Den nye næringssjefen (fra januar 2014) har ikke 
vært direkte involvert i programmet. Også den nye 
rådmannen (fra september 2013), har hatt begrenset 
inngripen med og innsikt i aktiviteten i programmet.  

3.5.2  Forankring i næringslivet 

Ved etableringen av omstillingsprogrammet ble det 
tydelig poengtert at næringslivet skulle ha kontroll 
over programmets innretting og gjennomføring. 

Programmets innretting i form av proaktiv selekte-
ring av deltakerbedrifter innebærer at programmet 
ikke har vært bredt forankret i kommunens nærings-
liv. Programmet er ikke synliggjort, og det er ikke en 
utbredt kjennskap til satsingen i næringslivet. Det 
var en bevisst strategi å ikke profilere programmet 
bredt, ettersom den økonomiske rammen var be-
grenset. Programmet valgte å profilere seg mot de 
vedtatte satsningsområdene for ikke å skape feilak-
tige forventninger om programmets økonomiske 
omfang. Blant bedriftene som har deltatt i pro-
grammet har forankringen vært god. 

Næringslivet er trukket inn og ansvarliggjort gjen-
nom eierskap i Karmøy Omstillingsselskap AS og i 
strategiplanutformingen.  

Karmøy Næringsråd er representert i omstillings-
programmets styre, og var involvert i tidlig fase da 
eiere i omstillingsselskapet og styremedlemmer skul-
le velges ut. Næringsrådet er et kontaktpunkt mel-
lom næringslivet og kommunen, og håndterer konk-
rete saker på vegne av bedrifter, der det er nødven-
dig å ha dialog med kommunen.         
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Kapittel 4.    Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet presenteres innholdet i omstillings-
programmet på Karmøy. Det gis først en beskrivelse 
av målsetningene som ble formulert for program-
met, og de aktivitetene og tiltakene som er gjennom-
ført (omstillingsprogrammets innretting). Deretter 
betraktes resultatene av omstillingsprogrammet, 
målt opp mot målsettingene for innsatsen og hva 
gjelder kommunen og næringslivets utviklingsevne. 
Til sist beskrives hvordan utviklingsarbeidet i kom-
munen skal videreføres etter omstillingsperioden. 

 

4.1  Målstruktur 
Innovasjon Norge anbefaler at omstillingsarbeid del-
es inn i fire faser:  

1) Avklaringsfasen 
2) Strategi- og forankringsfasen  
3) Gjennomføringsfasen  
4) Avslutningsfasen 

Med unntak av avklaringsfasen er programmet på 
Karmøy gjennomført i tråd med den anbefalte fase-
inndelingen. Avklaringsfasen for programmet var for 
Karmøys del styrt av Hydro og det var i tillegg en 
langvarig prosess. Hydro hadde allerede tidlig på 
2000-tallet mottatt signaler fra miljøvernmyndighet-
ene om at tillatelsen til utslipp fra Søderberg-
anlegget ikke ville bli fornyet, slik at denne teknolo-
gien nærmet seg tidspunkt for utfasing. Hydro har en 
tradisjon for å ta samfunnsansvar, og gjennomførte 
en analyse av betydningen av nedskaleringen av 
aktiviteten. Dette står i kontrast til den foreskrevne 
malen for omstillingsprogrammer, som legger opp til 
en kortvarig avklaringsfase styrt av fylkeskommunen. 
Framskriving av utviklingstrender med og uten et 
omstillingsprogram, som skal være en del av konsek-
vensanalysen, var ikke en del av Hydros analyse. 

I strategi- og forankringsfasen ble det gjennomført 
en strategisk utviklingsanalyse for Karmøy (av Agen-
da Kaupang, februar 2011), i samsvar med føringen 
fra Program for Regional omstilling. Basert på analy-
sen ble det utviklet en egen utviklingsplan for omstil-
lingsarbeidet i perioden 2011-2016. Denne gjelder 
også som næringsplan for Karmøy kommune.  

Utviklingsplan for Karmøy 2011-2016 er et overord-
net styringsverktøy for omstillingsarbeidet. Utvik-
lingsplanen omfatter visjon, målsettinger og hoved-

strategier for omstillingsarbeidet. Planen er utarbei-
det av Karmøy Omstillingsselskap og vedtatt av sty-
ret i omstillingsselskapet i mars 2011, og også av 
formannskapet og kommunestyret.  

Formålet med omstillingsprogrammet er å bidra til å 
utvikle nye lønnsomme arbeidsplasser og en mer ro-
bust og markedsrettet næringsstruktur. Selskapet til-
byr risikovillig kapital, kompetanse og nettverk som 
skal medvirke til å øke verdiskapingen i eksisterende 
næringsliv ved å gå inn i innovative og kompetanse-
hevende prosjekter i tidlig fase. Samspillet mellom 
omstillingsselskapet og næringslivet skal ha en utlø-
sende effekt, for eksempel ved å støtte opp om be-
driftens beslutningsgrunnlag om ny eller økt satsing, 
innhentning av såkornkapital eller ny egenkapital 
m.m. Selskapet engasjerer seg primært i tidlig for-
studiefase for å avklare forretningspotensialet i pro-
sjektene. 

Utviklingsplanen består av tre utviklingsprogram 
som skal skape vekst i næringslivet i Karmøy og regi-
onen, samt bidra til å forme et attraktivt bo- og opp-
vekstmiljø. Utviklingsprogrammene er:  

A. Nye arbeidsplasser 
B. Vekstskaperen  
C. Karmøy 2020 

Innenfor hvert utviklingsprogram er det fastsatt mål-
bare mål, prioriterte strategier og prioriterte pro-
sjekter for å nå målene. Program B omhandler ro-
busthet og C omhandler infrastruktur. 

Til grunn for planen lå forventninger om et større 
omstillingsbudsjett enn det som ble tildelt fra Roga-
land fylkeskommune. Omstillingsselskapet har likevel 
arbeidet ut fra overordnet visjon og satsingsområ-
der, men har som følge av mindre økonomiske res-
surser nedjustert ambisjonsnivået i effekt- og resul-
tatmål. Den opprinnelige målstrukturen var basert 
på at programmet skulle pågå frem til 2016. 

Planen er revidert ved to anledninger (i 2012 og 
2013), der målene er spisset og aktiviteten er ned-
skalert. Ettersom krisesituasjonen forsvant ble måle-
ne for programmet mer langsiktige. På grunnlag av 
den overordnede omstillingsplanen har Karmøy 
Omstillingsselskap utarbeidet og gjennomført årlige 
handlingsprogram for omstillingsarbeidet. 

Tabell 5 viser målsettingene og måleparametere for 
de tre delprogrammene. 
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Tabell 5: Delprogrammer, målsetting og måleparametere for omstillingsprogrammet 

Delprogram Målsetting Måleparametere 
Nye  
arbeidsplasser 

Bidra til å utvikle næringslivet slik at det blir skapt nye 
lønnsomme arbeidsplasser både i eksisterende næringsliv 
og gjennom nyetableringer. 

Antall nye arbeidsplasser  
Antall nye bedriftsetableringer  
Økt grad av arbeidsplassdekning 

Vekstskaperen Gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, med 
en robust og markedsrettet næringsstruktur preget av 
kompetanse, innovasjon, god inntjening og solide bedrifter. 

Økt lønnsomhetsutvikling  
Høyere innovasjonsgrad i næringslivet 
Større utviklingsaktivitet i næringslivet 

Karmøy 2020 Utvikle Karmøy som en næringsvennlig kommune som 
sikrer et sterkt, framtidsrettet næringsliv og høy bosteds-
kvalitet. 

Blant de beste kommunene i NæringsNM 
Serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjen-
nomfører tiltak for nærings- og befolkningsvekst 

Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS. Utviklingsplan for Karmøy 2011-2016. 
 
Det ble utformet fem strategiske utviklingsområder 
for omstillingsprogrammet. Disse fremgår av boksen 
under.     

 
Lav arbeidsplassdekning i Karmøy kommune var id-
entifisert som en utfordring blant annet i den strate-
giske utviklingsanalysen. Likevel ble ikke en høyere 
arbeidsplassdekning satt som konkret mål for omstil-
lingsprogrammet. Dette hadde blant annet sammen-
heng med et interkommunalt samarbeid om eta-
blering av et næringsområde, der Karmøy kommune 
tidligere hadde støttet etableringen av et nærings-
område i nabokommunen. En målformulering knyt-
tet til høyere arbeidsplassdekning ville være i kon-
flikt med denne tidligere strategien. 

Det skal i omstillingsarbeidet utvikles et mer robust 
næringsliv med et spesielt fokus på kompetanseba-
sert verdiskaping. Det skal bygges opp under sterke 
næringsmiljøer med et høyt teknologiinnhold og en 
økende andel servicearbeidsplasser. I 2012 ble om-

stillingsplanen revidert og spisset, og innsatsområde 
C ble nærmere avklart mellom kommunen og omstil-
lingsorganisasjonen. Sammenhengen mellom de tre 
innsatsområdene og de fem strategiske utviklings-
områder ble tydeliggjort. Programstatusvurderingen 
fra januar 2013 anbefalte programmet å bli mer 
konkret med henblikk på måltyper, måltall og perio-
disering av mål.  

Omstillingsprogrammet fokuserer på etablering av 
nye arbeidsplasser, og ikke sikring av eksisterende 
arbeidsplasser. Til grunn ligger en forestilling om at 
industrien naturlig vil utvikle seg mot færre arbeids-
plasser for å oppnå økt verdiskaping, slik at etable-
ring av nye arbeidsplasser må skje gjennom nye pro-
dukter og tjenester, knoppskyting og nyetableringer.   

Programmet fikk en innretting i samsvar med Inno-
vasjon Norges føringer for bruken av verktøyet. Det 
ble satset på knoppskyting fra vekstbedrifter, i mot-
setning til å forsøke å bevare truede arbeidsplasser. 
Også nye bedrifter ble valgt bort som satsingsområ-
de, ettersom Karmøy disponerer en struktur av verk-
tøy (inkubator, næringshage, etc.) for å støtte nye 
bedriftsinitiativer. Støtten til vekstbedrifter skulle bi-
dra til nye arbeidsplasser, enten i eksisterende be-
drift eller ved etablering av en ny bedrift. 

 

Strategiske utviklingsområder  

Kompetanse: Systematisk satsing på å utvikle, 
synliggjøre og bygge opp kompetanse i nærings-
livet. Sikre god tilgang på kompetanse til næ-
ringslivet. 
Innovasjon: Styrke innovasjonsgraden i næ-
ringslivet gjennom økt nyskaping, knoppskyting 
og utvikling av nye produkter/tjenester. 
Samarbeid: Skape et sterkt, bevisst regionalt 
næringsarbeid med gode regionale partnerskap 
med tydelige profiler og avklarte ansvarsområ-
der. 
Næringsvennlig: Sikre en serviceinnstilt forvalt-
ning for de kommunale tjenestene lokale be-
drifter er direkte brukere av. Utvikle infrastruk-
tur og næringsområder for et moderne og kon-
kurransedyktig næringsliv. 
Synliggjøring: Bygge kjennskap til Karmøy sin 
næringslivsprofil og kommunens gode opp-
vekst- og bomiljøer. 

Langsiktige effektmål for de tre utviklingspro-
grammene  

A. Øke veksten av internasjonalt orienterte 
kunnskapsarbeidsplasser og tilføre kompe-
tent kapital  

B. Øke lønnsomheten og verdiskapingen i 
næringslivet  

C. Videreutvikle kommunen som en nærings-
vennlig organisasjon i tråd med nærings-
livets vekstbehov og øke kommunens at-
traktivitet 

Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS, Handlingsplaner for 2012 og 2013 
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4.1.1  Nye arbeidsplasser – Utviklingsprogram A 

Utviklingsprogrammet Nye arbeidsplasser har fokus 
på bedriftsrettede mål og tiltak.  

Målgruppen er vekstkraftige og innovative bedrifter 
innen den petro-maritime klyngen og energibedrifter 
som vil skape nye arbeidsplasser. Primærfokus er å 
videreutvikle nyskapende og innovative bedriftspro-
sjekter i en tidlig fase som ligger utenfor den enkelte 
bedrifts kjernevirksomhet. Omstillingsselskapet skal 
stimulere til ideutvikling og fremskynde verdi- og 
nyskapning som ellers ikke ville blitt gjennomført.  

Hovedmålet for dette utviklingsprogrammet er nye 
lønnsomme arbeidsplasser i eksisterende næringsliv 
og gjennom nyetableringer. Programmet skal styrke 
regionens evne til omstilling fra tradisjonell industri 
ved å fokusere på vekst i kunnskapsarbeidsplasser. 
Programmet skal bidra til utvikling av bedrifter med 
internasjonal orientering som leverer teknologi eller 
tjenester til petro-maritim næring og energisekto-
ren. Tilrettelegging for FoU, innovasjon og utdanning 
skal styrke regionens attraktivitet for arbeidskraft og 
bedrifter.  

Programmet består av en serie prosjekter med mål å 
etablere næringsrettede nettverk for kunnskapsde-
ling og samarbeid. Disse nettverkenes suksess måles 
gjennom resultater knyttet til antall forsknings- og 
innovasjonsprosjekter som er gjennomført og stør-
relsen på disse, og suksessraten knyttet til viderefø-
ring av prosjektresultatene. Innen programmet ble 
det prioritert å gjennomføre forstudier, for å styrke 
de deltakende bedriftenes beslutningsgrunnlag. 
Bedriftene var ansvarlig for prosjektledelsen.   

Tiltakene i dette programmet har som effektmål å 
øke veksten av internasjonalt orienterte kunnskaps-
arbeidsplasser, tilføre kompetanse og kompetent 
kapital. Dette måles i antall arbeidsplasser. Arbeids-
plassene er målsatt i prosjektporteføljen i perioden 
2011-2016 til nye arbeidsplasser gjennom knoppsky-
ting fra eksisterende virksomhet, hovedsakelig innen 
bransjene petromaritim næring, energisektoren og 
kunnskapsnæringer.  

Tabell 6: Måltall for arbeidsplasser 2011-16 

Bransje Måltall 
Petromaritim næring 45 
Energisektoren 105 
Kunnskapsnæringer 105 
Totalt 255 
Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS 

 
Periodiseringen av måltallene viser imidlertid at kun 
55 nye arbeidsplasser skal være realisert per 2014. 

Omstillingsprogrammet har primært involvert seg i 
tidlig utviklingsfase i prosjekter, for å kvalitetssikre 
satsningen og beslutningsgrunnlaget til bedriften. 
Hensikten med intervensjonen i tidlig fase var å 
avklare raskt om nyvinningen hadde forretningspo-
tensialet bedriften antok. Programmet prioriterte å 
gå inn i flere prosjekter i tidlig fase fremfor å støtte 
et lavere antall prosjekter i sen fase. Dette er vanlig 
praksis i omstillingsprogrammer. Virkemiddelbruken 
knyttes vanligvis til gjennomføring av forstudier og 
forprosjekter, og det vil derfor ta tid før konkrete 
resultater av prosjektene blir synliggjort. 

4.1.2  Vekstskaperen – Utviklingsprogram B 

Utviklingsprogram Vekstskaperen har fokus på å 
gjøre næringslivet i Karmøy til et ledende vekstmiljø, 
med en robust og markedsrettet næringsstruktur 
preget av kompetanse, innovasjon, god inntjening og 
solide bedrifter. Dette programmet består av mål og 
tiltak som er mer langsiktige enn for utviklingspro-
gram A. Lønnsomhetsutvikling, markedsutvikling og 
økt innovasjonsevne er sentrale fokusområder i pro-
grammet. Programmet skal styrke bedrifters evne til 
å realisere gevinster gjennom strukturert og målret-
tet innovasjonsarbeid. Programmet skal bidra til 
varig utviklingsstimulans i den enkelte bedrift gjen-
nom økt kunnskap om alle former for innovasjon og 
hvordan man gjennomfører innovasjonsprosjekter. 

Tiltakene innenfor dette programmet er basert på 
kunnskap om strategi- og foretaksutvikling, organisa-
sjonsutvikling og endringsledelse, industriell mar-
kedsføring og internasjonalisering, produktutvikling 
og innovasjon, og kostnads- og investeringsanalyse. 
Gjennom stimulering til intern kompetansehevning 
og innovasjon styrkes bedriftenes mulighet til å styr-
ke sin økonomiske vekst og produktivitet.  

Programmet består av en serie prosjekter som gene-
reres gjennom SMB-utvikling, gjennom interne initia-
tiv fra bedrifter og felles kompetansehevingstiltak. 
Programmet måles etter antall prosjekter gjennom-
ført og størrelsen på disse, samt suksessraten knyt-
tet til kommersialisering av prosjektresultatene. 

Målgruppen for vekstprogram B er: 

x Bedrifter med forretningsideer i en tidlig fase 
med høyt kunnskapsnivå og stort verdiskapings-
potensial. Omstillingsselskapet skal bidra til at 
bedrifter med nyskapende og innovative pro-
dukter/tjenester lykkes med å realisere sin for-
retningside og sitt vekstpotensial.  

x Vekstkraftige bedrifter med fokus på internasjo-
nale og nye markeder primært utenfor regionen.  
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4.1.3  Karmøy 2020 – Utviklingsprogram C 

Utviklingsprogram Karmøy 2020 har fokus på å utvik-
le Karmøy som en næringsvennlig kommune med et 
framtidsrettet næringsliv og høy bostedskvalitet. 
Dette programmet består av langsiktige mål og tiltak 
utover omstillingsperioden. Omstillingsselskapets 
rolle i programmet er å initiere og igangsette viktige 
tiltak fra næringslivets ståsted. Målgruppen er lokalt 
næringsliv og den kommunale organisasjonen.  

Omstillingsselskapets ansvar for innsatsområdet var 
begrenset. Den kritiske suksessfaktor var å få kom-
munen og regionen engasjert til å ta sitt ansvar for 
planlagt framdrift. Den første programstatusvurde-
ringen i januar 2012 påpekte at fremdriften innen 
programområde C var noe mangelfull, og anbefalte 
at det ble etablert en forpliktende framdriftsplan 
mellom kommune og omstillingsselskapet, hvilket 
ble gjort. 

Programmet skulle bestå av en rekke prosjekter med 
målsetning å øke kommunes næringsutviklingsinn-
sats og attraktivitet utover omstillingsperioden.  

 

4.2  Omstillingsprosjektets innretting 
I de to første årene av omstillingsprogrammet var 
prioritert strategi å bygge opp en prosjektportefølje 
med en overvekt av prosjekter innen utviklingspro-
gram A (Nye arbeidsplasser). Karmøy Omstillingssel-
skap AS satte som sitt første mål å bygge opp en 
prosjektportefølje på minimum ti utviklingsprosjek-
ter forankret i bedriftene. Dette målet ble nådd tidlig 
i 2013, og arbeidet ble utvidet til også å omfatte 
ulike former for mobilisering og tilrettelegging.  

Fra 2013 ble fokuset flyttet mot utviklingsprogram B 
(Vekstskaperen). Omstillingsselskapet var proaktiv i 
rekrutteringen av bedrifter både som tilsagnsmotta-
kere og i satsinger som SMB-utvikling, som var ho-
vedsatsingen i 2013. Det ble kommunisert tydelig fra 
omstillingsprogrammet hva som kreves for å delta 
som tilsagnsmottaker eller i satsingene. Dette har 
medført stor gjennomføringsevne, og vedtatte pro-
sjektplaner er i all hovedsak gjennomført.  

Den kommunale aktiviteten innen utviklingsprogram 
C (Karmøy 2020) har vært begrenset, med prosjektet 
Næringsvennlig kommune som det viktigste. Tabell 7 
viser hvordan budsjettmidler er anvendt og fordelt 
mellom de tre programmene. Av 7 millioner kroner 
er 1,7 millioner kroner allokert til program A, 5 mil-
lioner kroner til program B og 300 000,- kroner til 
program C. 

Tabell 7: Ressursfordeling på programområder 

Program Kroner 
Program A 1 700 000 
Program B 5 000 000 
Program C 300 000 
Totalt 7 000 000 
Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS 

 
Innsatsen i programmet var fokusert om forstudier, 
med sikte på at videreføringen skulle skje gjennom 
det ordinære virkemiddelapparatet og aktørenes 
egne midler. Innovasjon, lønnsomhet og nye marke-
der har vært føringene styret benyttet i valg av tiltak 
og prosjekter. Det var reelt sett ikke satsing på ut-
valgte næringer. 

 

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraor-
dinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og 
et supplement til de ordinære virkemidlene.  

Omstillingsmidlene kan brukes til administra-
sjon av omstillingsorganisasjonen, tilretteleg-
gende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. 

Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere verktøy 
(SMB-utvikling, Næringsvennlig kommune, 
styreseminar) som kan gjennomføres med fi-
nansiering fra omstillingsprogrammet. 

Tilretteleggende prosjekter 

Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres 
dersom de har stor betydning for en vellykket 
omstilling. Eksempler på slike prosjekter er: 

x Lokal mobilisering 
x Bygdeutvikling 
x Kompetanseutvikling 
x Utvikling av nettverk mellom bedrifter 

Bedriftsrettede prosjekter 

Midlene skal primært brukes til prosjekter i 
tidlig fase (forstudie og forprosjekt), for å avkla-
re potensial for hovedprosjekter. Midlene kan 
også gis til nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til: 

x Fysiske investeringer 
x Ekstraordinære etableringskostnader 
x Markedsundersøkelser 
x Prosess- og produktutvikling 
x Kompetanseheving 
x Konsulenthjelp 

Kilde: regionalomstilling.no 
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RFK presiserte i sin tildeling av omstillingsstatusen at 
store deler av Haugaland var målområde for pro-
grammet. Omstillingsarbeidet på Karmøy ble innret-
tet for å hensynta denne føringen, og programmet 
har støttet bedrifter lokalisert utenfor Karmøy kom-
mune. Den regionale dimensjonen ved omstillings-
programmet har imidlertid vært begrenset. Den 
regionale dimensjonen ved omstillingsprogrammet 
har imidlertid vært begrenset, på grunn av pro-
grammets økonomiske rammer. 

Informanter uttrykker seg positivt om innrettingen 
av omstillingsprogrammet. Det vurderes som en 
hensiktsmessig strategi å satse på bedrifter med vilje 
og evne til utvikling. Programmet har lyktes i sin 
proaktive tilnærming, der bedrifter er identifisert og 
invitert med i prosjekter og programmer, og koblet 
til bedriftsutviklere og kompetansemiljøer. Innova-
sjon Norge informerte om muligheten for å legge en 
proaktiv arbeidsmetodikk til grunn for valg av pro-
sjekter og tiltak i satsingen. Bedrifter fremholder at 
det har vært nyttig å delta i enkeltprosjekter og ut-
viklingsprogrammene (SMB-utvikling, LEAN-utvikling 
og Designprogrammet), både kompetansemessig og 
for bedriftens soliditet.   

Omstillingsprogrammet er i liten grad synliggjort i 
næringslivet på Karmøy, og kjennskapen til pro-
grammet blant næringsaktører antas av informante-
ne å være liten. Liten synlighet ble påpekt som en ut-
fordring i begge de gjennomførte programstatusvur-
deringer. Det var imidlertid en bevisst strategi fra 
programmets side ikke å profilere programmet, et-
tersom budsjettet var begrenset og en oppsøkende 
seleksjonsstrategi ble lagt til grunn for arbeidet med 
bedrifter.  

Kjennskapen til omstillingsprogrammet i Karmøy 
kommune er begrenset, når det gjelder innhold i og 
effekter av omstillingsarbeidet. Dette skyldes delvis 
skifte av ordfører og rådmann i omstillingsperioden, 
og at næringssjef er tiltrådt på nyåret i 2014.  

Karmøy Omstillingsselskap har vært en aktiv bruker 
av verktøyene som Innovasjon Norge tilby for omstil-
lingsarbeid. Dette inkluderer blant annet kurs og 
PLP-metode, styringsredskaper og næringsutviklings-
verktøy. 

4.2.1  Tilsagn 

Omstillingsprogrammet har gitt tilsagn til utviklings-
prosjekter i bedrifter på grunnlag av prosjektplaner 
utarbeidet av søkerne. Seleksjonen av bedrifter har 
ikke forekommet på grunnlag av en åpen utlysnings-
prosess, men snarere basert på dialog med utvalgte 
bedrifter. Bedrifter som ble identifisert som potensi-
elle tilsagnsmottakere hadde gjerne allerede et sam-

arbeid med kommunen eller de ble av styret vurdert 
som interessante og relevante.   

I valg av prosjekter som gis tilsagn blir det foretatt 
vurderinger av følgende forhold: 

x Nye arbeidsplasser  
x Positiv effekt for andre virksomheter 
x Grad av innovasjon/nyskaping 
x Bidrag til kompetanseheving 
x Betydning for videreutvikling av lokalt næringsliv 

og teknologisk miljø 

Det er gitt tilsagn til 17 prosjekter fordelt på tolv 
bedrifter, med et samlet tilsagnsbeløp på 4,6 millio-
ner kroner. Tabell 8 viser hvilke bedrifter som har 
mottatt støtte fra omstillingsprogrammet, samt 
antall tilsagn for den enkelte bedrift.  

Tabell 8: Bedrifter støttet gjennom programmet 

Bedrift Antall tilsagn 
Aqua Energy Solutions AS 1 
Aquafarm Equipment AS 1 
Deepwell AS 3 
Extrusion Tools AS 1 
Level Power & Automation 2 
Lufthavnutbygging AS 2 
Massefabrikken AS 1 
Molinergutt 1 
Rosberg System AS 1 
Steinsvik Group 1 
Sysco AS 1 
Westcon Power & Automation Karmøy 2 

Totalt 17 
Kilde: Karmøy Omstillingsselskap AS 

 
Flere informanter argumenterer for at den proaktive 
arbeidsformen benyttet i omstillingsarbeidet har 
vært vellykket, og bør videreføres som en varig del 
av næringsutviklingsinnsatsen. Innrettingen har be-
tydd fokus på bedrifter med gode forutsetninger for 
nyskaping og vekst, og primært i bransjer som anses 
som drivere for vekst i andre sektorer. 

Karmøy Omstillingsselskap mener at bedriftene, med 
et par mulige unntak, som har mottatt tilsagn er i 
rute til å levere sluttrapport og få utbetalt prosjekt-
midler innen utgangen av 2014.  

4.2.2  Prosjekter 

Som del av omstillingsprogrammet er det gjennom-
ført flere prosjekter ledet av omstillingsorganisasjon-
en selv, med prosess-støtte innleid fra eksterne kon-
sulenter. Tre av prosjektene, SMB-utvikling, LEAN-
utvikling og Design som konkurransefortrinn, hadde 
form av kompetanseoverføring til utvalgte bedrifter, 
og var del av utviklingsprogram B – Vekstskaperen. 
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SMB-utvikling 

En forstudie for å kartlegging vekstpotensial og sats-
ingsvilje hos lokale bedrifter ble gjennomført i perio-
den fra august til oktober 2012. Totalt 19 bedrifter 
deltok i forstudien, som hadde en kostnad på 
227 000,- kroner. Et forprosjekt ble besluttet etab-
lert i november 2012. 15 bedrifter gikk videre til for-
prosjektet, som omfattet en bedriftsanalyse og plan-
legging av mulige utviklingsprosjekter.  

Det var store variasjoner i bedriftsstørrelse og fokus 
for prosjektet blant deltakerne. 14 av 15 bedrifter 
nådde målsettingen for sitt forprosjekt, og syv av 
forprosjektene inneholdt aktiviteter som normalt til-
ligger hovedprosjekter.  

Forprosjektet hadde en total kostnad på 1 056 000,- 
kroner. En ekstern prosjektleder ble hentet inn for å 
gjennomføre forstudien og forprosjektet. 

 
Omstillingsprogrammet undersøker høsten 2014 
muligheten for å gjennomføre et oppfølgingsprosjekt 
i forlengelsen av SMB-utvikling. Aktiviteten omtales 

som «gevinstrealisering», og er ikke en del av kon-
septet som tilbys fra Innovasjon Norge. Karmøy 
Omstilling har hentet inspirasjon til oppfølgingspro-
sjektet fra andre omstillingsprogrammer, som har 
hatt positive erfaringer med en slik oppfølging. Ge-
vinstrealiseringen har som hensikt å synliggjøre in-
ternt i den enkelte bedrift den effekt og nytte bedrif-
ten har hatt av deltakelsen i SMB-utvikling. 

LEAN-utvikling 

LEAN-utvikling er et utviklingsprogram for SMB med 
vekstpotensial. Hensikten med programmet er å øke 
bedriftenes konkurransekraft, lønnsomhet og inno-
vasjonsevne ved å effektivisere ressursbruken fra 
bestilling til leveranse. Programmet gjennomføres i 
tre faser. Karmøy Omstilling har gjennomført forstu-
die (2013) og forprosjekt (2014), samt Lean Nett-
verkskonferanse 2014. Styrelederen i omstillingssel-
skapet var initiativtaker til prosjektet. Jaastad Con-
sult AS, der innehaveren har erfaring som LEAN-sjef 
på Hydro Karmøy, ble engasjert for å være prosess-
leder for LEAN-utvikling. 

Målet for forstudiefasen er å kartlegge potensialet 
og viljen til å gjennomføre LEAN-utviklingsprosjekter 
i bedrifter i regionen. Målet for forprosjektet er å 
gjennomføre bedriftsanalyse av de utvalgte virksom-
hetene og planlegge mulige utviklingsprosjekter. 
Målet for hovedprosjektet er å igangsette utviklings-
prosjektene som er kartlagt gjennom prosessen.  

I forstudien ble elleve bedrifter valgt ut for å vurde-
res for et eventuelt forprosjekt. De viktigste kriterie-
ne var effektiviseringspotensial og bedriftens inter-
esse for å delta. Fem av bedriftene ble anbefalt vide-
reført til forprosjektfasen, og bedriftene rapporterer 
om gode resultater av deltakelsen.  

Design som konkurransefortrinn 

Prosjektet «Design som konkurransefortrinn» ble 
gjennomført i samarbeid mellom Innovasjon Norge, 
Norsk Designråd og Karmøy Omstilling. Det ble holdt 
et seminar som klargjorde at det var grunnlag for 
prosjektet, og det ble avgjort at prosjektet skulle 
rette seg mot bedrifter innen maritim sektor. Fire 
bedrifter ble valgt ut til å delta i prosjektet, etter en 
seleksjonsprosess der en rekke bedrifter ble besøkt 
og vurdert.    

Hensikten med prosjektet var å styrke næringsaktø-
renes kompetanse knyttet til å bruke design for å 
styrke egen konkurranseevne. Bedriftene fikk utar-
beidet en analyse av egen situasjon og gitt anbefa-
linger om mulige tiltak. Bedriftene fikk tilgang til 
designkompetanse i Norsk Designråd og Innovasjon 
Norge, og ble også koblet til eksterne, profesjonelle 

SMB-utvikling 

Innovasjon Norges konsept SMB-utvikling er et 
utviklingsprogram for små og mellomstore be-
drifter med vekstpotensial. Programmet leveres 
som en rådgivningstjeneste og har som mål å 
utarbeide prosjektplaner for utviklingsprosjek-
ter i bedriftene. Verktøyet hjelper bedrifter 
med å realisere forretningsmuligheter.  

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstil-
lingsområdet. Det gjennomføres først en kart-
legging av hvilke virksomheter i kommunen som 
har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og 
gjennomføringsvilje. Bedriftene som etter den-
ne forstudien får tilbud om å delta i forprosjek-
tet, får hjelp til å utarbeide prosjektplaner for 
konkrete utviklingsprosjekter som skal gjen-
nomføres i hovedprosjektfasen.  

SMB-utvikling er avsluttet når forprosjektet er 
ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstil-
lingsprogrammet eller Innovasjon Norge om 
midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.  

SMB-utvikling gjennomføres som et prosjekt i 
regi av omstillingsprogrammet, men Innovasjon 
Norge bidrar i gjennomføringen, både operativt 
og finansielt, i forstudie- og forprosjektfasen av 
prosjektet. I praksis leveres SMB-utvikling av en 
ekstern konsulent.  

Kilde: regionalomstilling.no 
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designmiljøer. Innovasjon Norge har ordninger som 
er relevante å søke for å følge opp anbefalingene fra 
prosjektdeltakelsen, og bedriftene hadde anledning 
til å gjøre dette på individuell basis.  

Bedriftene melder at de har hatt nytte av deltakel-
sen, og det rapporteres også at samarbeidet mellom 
de tre partnerne i initiativet var meget positivt. En ny 
runde med «Design som konkurransefortrinn» er på 
agendaen høsten 2014, men usikkerhet om viderefø-
ringen av omstillingsarbeidet medfører usikkerhet 
også for dette prosjektet.  

Næringsvennlig kommune 

Omstillingsprogrammet har benyttet Innovasjon 
Norges verktøy «Næringsvennlig kommune». Dette 
er et analyse- og rådgivningsprogram som hjelper 
omstillingskommuner med å kartlegge hvor godt 
kommunens tjenester overfor næringslivet fungerer, 
de kommuneansattes kompetanse når det gjelder å 
gi næringslivet god service, hva som er de viktigste 
og mest hensiktsmessige forbedringspunktene, og 
hvilke tiltak som best kan realisere forbedringene og 
gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner for 
næringslivet.  

Omstillingsprogrammet og Karmøy kommune gjen-
nomførte en forstudie i 2012. Programmet var på-
driver for gjennomføringen av Næringsvennlig kom-
mune. Også næringsforeningen var involvert i dette 
arbeidet. Prosjektet faller inn under utviklingspro-
gram C – Karmøy 2020.  

Et forprosjekt var planlagt gjennomført i 2013, men 
bemanningsutfordringer i kommunen medførte at 
dette er utsatt til høsten 2014. Det var gitt tilsagn fra 
Innovasjon Norge om støtte til forprosjektet, men 
dette tilsagnet har ikke lengre gyldighet. 

Karmøyskolene 

Befolkningen på Karmøy har et relativt lavt utdan-
nelsesnivå, hvilket også er bemerket i grunnlagsdo-
kumenter i omstillingsprogrammet. Ungdomskolene 
i kommunen ble tilbudt og innførte et nytt valgfag 
som skulle medvirke til økt interesse blant elevene 
for å satse på realfag og høyere utdannelse. Valgfa-
get hadde ikke et definert innhold, og omstillings-
programmet støttet opp om utviklingen av innholdet 
i valgfaget i form av innkjøp av utstyr. Prosjektet 
hadde et budsjett på 215 000,- kroner.  

 

4.3  Måloppnåelse 
Programmet er gjennomført med en tydelig bedrifts-
innretting, med næringslivet som førende i styret. 

Innovasjon Norges tilnærming til omstilling er an-
vendt, inkludert verktøyene som tilbys gjennom 
Program for Regional omstilling. Fra styret og admi-
nistrasjonen fremholdes det at denne verktøykassen 
har vært svært nyttig. Fokuset på forstudier i vekst-
bedrifter betegnes av informanter som hensiktsmes-
sig gitt programmets begrensede budsjett, og det er 
etablert en god prosjektportefølje. 

Omstillingsprogrammet har sagt i sin strategi at mid-
lene skal benyttes til forstudier og forprosjekt. Slik 
sett er det vanskelig å definere nye arbeidsplasser 
som prosjektmål. På den annen side er målsettingen 
nye arbeidsplasser. Det er betydelige utfordringer 
knyttet til å anslå måloppnåelse i form av nye ar-
beidsplasser. Informanter fremholder at omkvedet 
har vært at omstillingsarbeidet er langsiktig og at 
resultater i hovedsak kan forventes å inntreffe på 
noe sikt. Bedriftene selv rapporterer imidlertid at 
støtte fra omstillingsprogrammet har bidratt til etab-
lering av nye arbeidsplasser.  

4.3.1  Prosjektlederrapporten 

Prosjektlederrapporten er levert av de tilsagnsmot-
takerne som har avsluttet prosjektet per august 
2014. Dette gjelder ti av totalt 17 prosjekter, som to-
talt har mottatt tilsagn om 2,98 millioner kroner. I 
prosjektlederrapporten blir tilsagnsmottakerne spurt 
om hvor mange arbeidsplasser prosjektet har bidratt 
til, samt hvor mange nye arbeidsplasser det forvent-
es at prosjektet vil bidra til å etablere i løpet av de 
tre første årene etter at prosjektet er avsluttet. De ti 
prosjektene rapporterer om totalt 27 nye arbeids-
plasser og forventninger om ytterligere 123 nye arb-
eidsplasser innen tre år. 

4.3.2  Tall fra spørreundersøkelsen 

I spørreundersøkelsen ble bedriften bedt om å oppgi 
hvor mange nye arbeidsplasser støtten fra omstil-
lingsprogrammet har bidratt til å etablere. De 20 
bedriftene som har svart på dette spørsmålet rap-
porterer om totalt 14,5 nye arbeidsplasser, samt 
forventninger om ytterligere 146 arbeidsplasser (én 
bedrift står alene for 100 av disse) innen tre år etter 
prosjektavslutning.  

Mottakerne av surveyen ble også spurt om støtten 
fra omstillingsprogrammet hadde bidratt til én eller 
flere bedriftsetableringer (registrert juridisk enhet). 
To av de 20 respondentene svarte ja på dette 
spørsmålet, og meldte om én etablering hver. 
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Figur 1: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 
 
Figur 2: Realisering av effekter 
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Det ble videre undersøkt hvor viktig støtten fra om-
stillingsprogrammet var for å realisere prosjektet. 
Dette omhandler satsingens innsatsaddisjonalitet, 
altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjø-
rende for at prosjektene ble iverksatt, fremskyndet 
eller oppskalert. Offentlige virkemidler for nærings-
utvikling blir gjerne legitimert på grunnlag av deres 
addisjonalitet. Svarene fremgår av figur 1. Av 21 
respondenter svarer åtte at prosjektet ikke ville blitt 
gjennomført uten støtten fra programmet, åtte at 
prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert 
som følge av støtten. Kun fire respondenter sier at 
prosjektet ville blitt gjennomført uten endringer 
uten støtten fra programmet. Én respondent svarer 
«vet ikke». Innsatsaddisjonaliteten kan dermed be-
traktes som stor. 

Respondentene ble også spurt om prosjektets for-
ventede resultater er realisert. Svarene fremgår av 
figur 2. Av 21 respondenter svarer ti at effektene i 
hovedsak er realisert, mens totalt åtte forventer at 
effektene inntreffer senere. To respondenter forven-
ter ingen vesentlige effekter, og én respondent sva-
rer «vet ikke». Også resultataddisjonaliteten for 
prosjektene kan dermed sies å være god. 

 

4.4  Kommunens og næringslivets omstil-
lingsevne  
En viktig målsetning for omstillingsprogrammer er å 
bidra til å styrke næringsutviklingsevnen i området.  

4.4.1  Overordnede indikatorer 

For å belyse den overordnede næringsutviklingen i 
kommunene i perioden 2000-12 er fire indikatorer 
benyttet: 

x Sysselsetting 
x Arbeidsledighet  
x Bedriftenes omsetning  
x Andelen bedrifter som går med overskudd 

For hver av disse indikatorene sammenlignes utvik-
lingen på Karmøy og i Rogaland som helhet. 

Sysselsetting 

Figur 3 viser sysselsettingsutviklingen på Karmøy og i 
Rogaland i tidsrommet 2000-13. For å gjøre dataene 
lett å sammenligne, er tallene indeksert. Indeksver-
dien er 100 i år 2000, og tallene viser hvordan syssel-
settingen har utviklet seg i forhold til dette året. Sys-
selsettingstallene er basert på arbeidssted (ikke bo-
sted). I år 2000 var det 13 195 sysselsatte på Karm-
øy. I perioden 2000-13 er sysselsettingen økt med 15 

%, til 15 240. Antall sysselsatte økte fra år 2000 til 
2007, og sank deretter frem til år 2010, da omstil-
lingsprogrammet ble initiert. Fra år 2010 til 2013 har 
antall sysselsatte økt. For Rogaland fylke har syssel-
settingen i perioden 2000-13 økt med 34 %. 

Arbeidsledighet 

Figur 4 viser arbeidsledighetstall på Karmøy og i 
Rogaland, blant personer fra 15 til 74 år, i perioden 
2000-13. Hovedtrenden er en synkende arbeidsle-
dighet på Karmøy fra år 2000 til 2008, før den steg 
noe frem mot 2010, da omstillingsprogrammet ble 
initiert. Etter dette har arbeidsledigheten sunket, 
med unntak av en liten økning fra 2012 til 2013. 
Arbeidsledigheten har i hele perioden vært noe, men 
ofte marginalt, høyere på Karmøy enn i fylket som 
helhet.  

Bedriftenes omsetning 

Figur 5 viser bedriftenes totale omsetning på Karmøy 
og i Rogaland i perioden 2000-13. For å gjøre utvik-
lingen lett å sammenligne, er tallene indeksert. In-
deksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser hvor-
dan omsetningen har utviklet seg i forhold til dette 
året. Kun omsetningstall for de virksomhetene som 
er regnskapspliktige er inkludert. I år 2000 omsatte 
bedriftene på Karmøy for ca. 5,7 milliarder kroner. 
Omsetningen har økt til 307 % av denne omset-
ningen i 2012, hvilket er noe svakere enn for fylket 
som helhet. 

Bedriftenes lønnsomhetsutvikling 

Bedrifter er avhengig av tilfredsstillende lønnsomhet 
for å overleve på sikt. Figur 6 viser andelen bedrifter 
som går med overskudd i årene 2000-13 på Karmøy 
og i Rogaland. I løpet av perioden har andelen be-
drifter som går med overskudd på Karmøy stort sett 
ligget marginalt høyere enn fylkesgjennomsnittet. 
Trenden for andel bedrifter med overskudd var ned-
adgående for Karmøy i perioden 2004-09 (fra 68 til 
52 %), og har steget etter dette (til 56 % i 2012). 

4.4.1  Kommunens utviklingsevne 

Karmøy kommune er i 2014 i en avklaringsfase når 
det gjelder kommunens fremtidige næringsutvik-
lingsaktivitet. Personellutskiftninger i posisjonene 
som rådmann og næringssjef, samt avslutningen av 
omstillingsprogrammet og erfaringsoppsummering 
fra dette arbeidet, innebærer at kommunen er av-
ventende når det gjelder den videre rollen. Posisjo-
nen som næringssjef i kommunen er av ny dato. Tid-
ligere hadde kommunen en næringsrådgiver under-
lagt rådmannen.  
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Figur 3: Indeksert sysselsettingsutvikling på Karmøy og i Rogaland i perioden 2000-13, etter arbeidssted. Indeks-
verdi = 100 i år 2000. 

 

Figur 4: Arbeidsledighet på Karmøy og i Rogaland i perioden 2000-13. Prosent. 
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Figur 5: Indeksert omsetningsutvikling for bedriftene på Karmøy og i Rogaland i perioden 2000-12. Indeksverdi = 
100 i år 2000. 

 

 
 

Figur 6: Andel bedrifter som går med overskudd på Karmøy og i Rogaland i perioden 2000-12. Prosent. 

 

 
Forprosjektet knyttet til «Videreføring av omstil-
lingsorganisasjonen» og evalueringen av omstillings-
programmet vil utgjøre et kunnskapsgrunnlag for 
prosessen videre. Kommunen har gjennomføring av 
«Næringsvennlig kommune» på planen. En forstudie 

er allerede gjennomført, mens et forprosjekt er plan-
lagt. 

Kompetansen som er generert i forbindelse med 
omstillingsprogrammet er primært knyttet til daglig 
leder og styret i Karmøy Omstillingsselskap, samt hos 
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bedriftene og innleide prosjektledere. Kommunens 
ledelse, både politisk og administrativt, fremhever 
behov for nærmere informasjon om innhold og erfa-
ringer med omstillingsarbeidet. Kompetansen utvik-
let i omstillingsprogrammet er i liten grad institusjo-
nalisert. Det er uavklart hvordan kommunen vil ar-
beide videre med næringsutvikling, men opprettel-
sen av en stilling som næringssjef indikerer en sat-
sing på feltet. Erfaringene og resultatene fra omstil-
lingsprogrammet, slik disse dokumenteres ved av-
slutningen av satsingen, vil utgjøre et kunnskaps-
grunnlag i denne forbindelse.  

Karmøy kommune har per august 2014 ikke konklu-
dert angående oppfølging av omstillingsprogram-
met. Både avvikling og videreføring av selskapet er 
mulige alternativer. Dokumentasjon knyttet til resul-
tater av omstillingsarbeidet og den valgte arbeids-
formen vil ha stor betydning for kommunens næ-
ringsutviklingsinnsats fremover. Næringsutvikling er 
ikke en lovpålagt oppgave, men kommunen ønsker å 
ta en rolle på feltet. Etablering av stillingen som nær-
ingssjef og gjennomføring av verktøyet «Nærings-
vennlig kommune» er utslag av denne prioriteringen. 
Hvorvidt samme organisering og arbeidsform som i 
omstillingsprogrammet blir valgt for innsatsen frem-

over, avhenger av hvor hensiktsmessig denne viser 
seg å ha vært. Kommunen gir uttrykk for at det bør 
være mulig å finne kapitalkilder for en videre satsing 
på næringsutvikling dersom man kan vise til gode 
resultater av innsatsen frem til nå.  

4.4.2  Næringslivets utviklingsevne 

Gjennom evalueringens spørreundersøkelse ble til-
sagnsmottakerne bedt om å oppgi i hvilken grad 
støtten hadde gitt ulike effekter for mottakers egen 
utviklingsevne og virksomhet. Svarene fremgår av 
figur 7. Dersom man slår sammen respondentene 
som har svart «i stor grad» eller «i noen grad» ser 
man at effekten har vært størst for «økt kunnskap 
om virkemiddelapparatet» (18 av 20 respondenter), 
«økt fokus på innovasjon» (16 av 20) og «nye eller 
forbedrede måter å organisere bedriften på» (15 av 
20). Effekten har vært lavest for «økt lønnsomhet», 
men likevel svarer halvparten av respondentene at 
støtten fra omstillingsprogrammet i stor eller noen 
grad har hatt en effekt på dette parameteret. Det 
overordnede bilde er at respondentene oppgir en 
betydelig effekt av omstillingsprogrammet på mot-
takernes utviklingsevne og virksomhet.  

 
Figur 7: Effekt av støtte fra omstillingsprogrammet for tilsagnsmottakere 

 

 

Kilde: Oxford Research AS 

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

Nye produkter/tjenester

Nye eller forbedrede måter å organisere
bedriften på

Styrket konkurranseevne

Økt lønnsomhet

Etablering av nettverk med andre aktører

Økt fokus på innovasjon

Økt kunnskap om virkemiddelapparatet

4

7

4

3

5

8

6

8

8

8

7

8

8

12

5

2

4

7

5

3

1

3

3

4

3

2

1

1

I stor grad I noen grad I liten grad Vet ikke/ikke relevant



 

© Oxford Research AS 27 

Figur 8: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

 
Til slutt ble respondentene spurt om deres over-
ordnede vurdering av programmet, både for egen 
del og kommunen som helhet. Svarene fremgår av 
figur 8. Hovedtrekket som fremgår av datamaterialet 
er positivt særlig hva angår egen deltakelse, og i 
noen grad for kommunen. 18 av 20 respondenter 
vurderer i stor eller noen grad egen deltakelse i pro-
grammet som vellykket, hvorav elleve i stor grad. 15 
av 20 respondenter oppgir at programmet i stor eller 
noen grad ga mulighet til å gjennomføre utviklings-
arbeid som de ellers ikke ville hatt anledning til. 13 
av 20 respondenter mener at programmet i stor eller 
noen grad totalt sett var et godt tiltak for kommu-
nen, hvorav 13 svarer i stor grad. Respondentene er 
usikre på og i mindre positive til omstillingspro-
grammets betydning for kommunens attraksjon som 
bosettingskommune. Åtte av 20 respondenter svarer 
«vet ikke», og kun to mener programmet i stor grad 
har gjort kommunen mer attraktiv som bosettings-
kommune. 

 

4.5  Avslutning av programmet 
Situasjonen som medførte etablering av omstillings-
programmet i 2010 endret seg raskt tilbake til det 
normale, og Karmøy utpekte seg ikke lenger med 
høye arbeidsledighetstall. Helt fra tidlig i programpe-
rioden var det derfor kritiske røster til bruken av 

midlene, blant annet i fylkestinget, og det var et 
ønske blant flere om å terminere programmet.    

Rogaland fylkeskommune varslet en mulig avslutning 
av omstillingsprogrammet allerede i mars 2013. I for-
bindelse med Regional- og kulturutvalgets behandl-
ing av omstillingsprogrammets årsberetning for 
2012, ble følgende anmerket i saksprotokollen: «Re-
gional- og kulturutvalget vil følge utviklingen i ledig-
hetstallene for kommunene på Haugalandet, og vur-
dere ledighetstallene spesielt dersom spørsmålet om 
videreføring av omstillingsarbeidet på Karmøy blir 
reist i 2014. Viser ledighetstallene en stabil eller ned-
adgående trend, vil Regional- og kulturutvalget al-
lerede nå gi signaler om at det ikke kan forventes 
omstillingsmidler fra RFK i 2014».  

I saksutredningen fremkom følgende: «Fylkesråd-
mannen konstaterer at det er gjort et godt grunn-
lagsarbeid i selskapet, og at det ifølge årsrapporten 
er satt klare mål for hvor mange arbeidsplasser sel-
skapet skal bidra til. Spørsmålet som imidlertid må 
stilles, er om disse arbeidsplassene hadde kommet 
allikevel uten selskapets medvirkning, og at dagens 
ledighetstall  viser  at  “krisen  på  Karmøy  har  gått  over  
av  seg  selv.”  Selvsagt  finnes  det   ikke  et  entydig  svar  
på dette. Utviklingen på arbeidsmarkedet har imid-
lertid vært noe mer positiv enn det en hadde grunn 
til å tro da Karmøy Omstillingsselskap ble etablert, 
selv om både Karmøy og Haugesund kommune fort-
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satt ligger over gjennomsnittet for kommunene i 
Rogaland. Etter fylkesrådmannens oppfatning var 
det riktig å satse på omstillingsarbeid på Karmøy, og 
grunnlaget som dette arbeidet har lagt vil utvilsomt 
bære frukter i årene som kommer. Men ledighetstal-
lene tyder på at situasjonen er i ferd med å falle til 
ro, noe som kan åpne for større satsing andre steder 
i fylket.» 

I fylkeskommunen var det samtidig en erkjennelse av 
at omstillingsarbeid tar tid, og at det derfor ikke er 
optimalt å avbryte innsatsen etter tre av potensielt 
seks år. Dette forholdet måtte imidlertid vike stilt 
opp mot ønsket om å prioritere fylkeskommunens 
tildelte omstillingsmidler på områder med sterkere 
behov for støtte.  

 

4.6  Videreføring av omstillingsarbeidet 
Omstillingsorganisasjonen begynte allerede i 2013 å 
vurdere behov for videreføring av oppgaver og kom-
petanse og nettverk som er utviklet i omstillingspe-
rioden. Det er i programmet benyttet verktøyet 
«Videreføring av omstillingsarbeidet». Våren 2014 er 
det gjennomført en forstudie, med formål å identifi-
sere mulige og realistiske former for organisering og 
drift av kommunens utviklingsarbeid på fast og ordi-
nær basis. 

Verktøyet Videreføring av omstillingsprogrammer 
skal hjelpe kommunen å etablere en enhet som 
arbeider videre med å realisere omstillingsprogram-
mets langsiktige mål og ambisjoner etter at omstil-
lingsperioden er over. Enheten må være operativ før 
omstillingsprogrammet avvikles, og skal samarbeide 
tett med kommunen, det lokale næringslivet og 
eventuelt andre sentrale aktører. Målet er å etablere 
en enhet som jobber videre med å realisere de lang-
siktige målene etter endt omstillingsperiode. 

Forstudien skulle støtte opp om en prosess for å 
etablere en effektiv og hensiktsmessig organisering 
og drift av videre utviklingsarbeid, slik at visjon og 
mål tilknyttet «ny vekst Karmøy 2020 – på næringsli-

vets premisser» oppnås, og strategien og tiltak vide-
reføres. 

Målet med forstudien var å kartlegge alternativer og 
anbefale en eller flere realistiske løsninger for orga-
nisering og drift av videreføring av Karmøy kommu-
ne sitt utviklingsarbeid på fast basis. Det skal forelig-
ge en anbefaling til videreføring i eventuelt forpro-
sjekt. 

Forstudien hadde som mål å identifisere hvordan 
ambisjoner, oppgaver og kompetanse kunne videre-
føres etter avslutningen av omstillingsperioden. 

Tre overordnede spørsmål sto sentralt: 

x Hvordan bør Karmøy arbeide videre med næ-
ringsutvikling for å bidra til at langsiktige ef-
fektmål av omstillingsarbeidet oppnås? 

x Hva bør skje med selskapet Karmøy Omstillings-
selskap AS? 

x Hvordan ivareta administrative restoppgaver 
etter at omstillingsperioden avsluttes? 

To aktuelle modeller som ble fremholdt var å trekke 
oppgavene inn som en del av kommunens ordinære 
drift, eller videreføre Karmøy Omstillingsselskap som 
et lokalt næringsutviklingsselskap. 

Forstudien følges opp med et forprosjekt høsten 
2014. I forprosjektet skal det utarbeides en forret-
ningsplan for den utviklingsenheten som skal videre-
føre aktivitetene som ble satt i gang i omstillingspe-
rioden. Forprosjektrapporten skal skissere en kon-
kret løsning for videreføring av omstillingsarbeidet. 

Karmøy Omstilling har per august 2014 ubenyttede 
midler. En del av disse midlene forventes å bli bevil-
get av omstillingsstyret til ulike bedriftsprosjekter og 
tilretteleggende prosjekter høsten 2014, og flere av 
de allerede igangsatte prosjektene vil ikke være 
avsluttet ved utgangen av 2014. Det vil dermed fort-
satt være omstillingsaktivitet i 2015, selv om omstil-
lingsprogrammet og omstillingsorganisasjonen ikke 
vil videreføres i sin nåværende form.  
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Kapittel 5.    Oppsummering og lærdommer 

Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs vurde-
ringer av omstillingsprogrammet på Karmøy, basert 
på data presentert i de to foregående kapitlene.  

 

5.1  Grunnlaget for satsingen 
Omstillingsprogrammet på Karmøy ble etablert i en 
relativt hastig prosess i kjølvannet av nedskaleringen 
av driften ved Hydro Karmøy og avvikling av et par 
store virksomheter i kommunen. Politiske krefter bå-
de i kommunen og i fylkeskommunen var pådrivere 
for å etablere et omstillingsprogram, som var kjent 
som et tilbud til kommuner og områder som opplev-
de denne type bortfall av arbeidsplasser. Karmøy 
opplevde en midlertidig økning av antall arbeidsledi-
ge, men den frigjorte arbeidskraften ble relativt raskt 
absorbert i Haugalandsregionen som helhet.  

Det ble etter Oxford Researchs vurdering ikke gjenn-
omført en adekvat avklaringsfase fra fylkeskommun-
ens side før det ble gitt tilsagn om et omstillingspro-
gram. Programmet manglet en konsekvensanalyse 
med framskriving av ledighetstall, der behovet for et 
omstillingsprogram for å unngå en negativ utvikling 
av næringslivet på Karmøy blir sannsynliggjort.  

Reelt sett befant ikke Karmøy seg i en situasjon der 
et omstillingsprogram var påkrevd. Økningen i ledig-
hetstall var midlertidig og næringslivet var vekstkraf-
tig og robust. Etablering av omstillingsprogrammer 
legitimeres gjerne med manglende dynamikk og ut-
viklingskraft i næringslivet, som programmet skal bi-
dra til å endre på. Denne type markedssvikt synes 
imidlertid ikke å foreligge i det differensierte og ro-
buste næringslivet på Karmøy, og det kan derfor 
spørres om omstillingsprogrammet i det hele tatt 
burde vært etablert. 

 

5.2  Vurdering av organiseringen 
Omstillingsprogrammet har vært organisert på en 
hensiktsmessig måte. De involverte personene i 
styret og prosjektledelsen løste oppgaven profesjo-
nelt og effektivt. Programmet kan vise til en god 
gjennomføring. Ved etableringen ble det gjennom-
ført raske og gode prosesser for å avgjøre organisa-
sjonsform, lokalisering av organisasjonen, sammen-
setning av styre, etc.  

Karmøy Omstillingsselskap AS ble stiftet for å være 
operatør for omstillingsarbeidet. Programmet hadde 
en effektiv organisering, med en liten administrasjon 
som arbeidet proaktivt mot næringslivet. Næringsli-
vet har vært dominerende i styret, hvilket har sikret 
næringsutviklingskompetanse og -orientering.  

Den praktiske gjennomføringen av programmet har 
vært strukturert og målrettet. Det ble laget en utvik-
lingsplan i strategi- og forankringsfasen, og i gjen-
nomføringsfasen er det arbeidet systematisk for å nå 
målsettingene som ble fastsatt for programmet.  

Næringslivet har hatt styring på programmet, og er 
trukket inn og ansvarliggjort gjennom eierskap i 
Karmøy Omstillingsselskap AS og i strategiplanut-
formingen. Forankringen av programmet i næringsli-
vet er påvirket av arbeidsformen som ble valgt. Et 
relativt lavt antall bedrifter har hatt inngripen med 
programmet. På grunn av måten programmet har 
selektert bedrifter på, der bedrifter ble rekruttert av 
et proaktivt omstillingsapparat, ble det bevisst ikke 
arbeidet for å synliggjøre programmet. Forankringen 
blant de involverte bedriftene er god, og Karmøy 
Næringsråd er også en kanal ut i næringslivet, men 
for næringslivet i kommunen generelt sett er det 
grunn til å anta at programmet er ukjent.  

Forankringen av programmet i kommunen er be-
grenset, til tross for at ordføreren er styremedlem og 
daglig leder var ansatt i kommunen. Det er evalua-
tors oppfatning at forankringen har vært begrenset 
til de involverte personene mer enn institusjonen de 
representerer. Årsaken er manglende interesse for 
programmet i kommuneapparatet for øvrig, fordi 
innsatsen har hatt liten betydning for kommunens 
næringsliv og økonomi som helhet. Programmet er 
driftet som forutsatt slik at det ikke har vært nød-
vendig for kommunen å involvere seg sterkere.  

Det er gjort mange erfaringer i omstillingsprogram-
met om hvordan man kan drive næringsutviklingsar-
beid. Verktøyene som tilbys i regionale omstillings-
programmer innebærer en bestemt systematikk og 
arbeidsform. Den begrensede forankringen av pro-
grammet i kommuneapparatet medfører imidlertid 
en utfordring for videreføring av utviklingskompe-
tansen. Et omstillingsprogram har som en av målset-
tingene at kommunens evne til å drive utviklingsar-
beid skal styrkes. Dette krever en institusjonalisering 
av kompetansen, hvilket videre krever at kommu-
nens egne ansatte med ansvar for næringsutvikling 



 

30 © Oxford Research AS 

er involvert, eller at omstillingsorganisasjonen, in-
kludert personell, får en videreføring etter omstil-
lingsperioden. Disse forholdene er ikke tilstede på 
Karmøy, selv om det per tid ikke er avgjort hvordan 
arbeidet skal videreføres. 

 

5.3  Vurdering av måloppnåelse 
Gjennomføringsperioden for omstillingsprogrammet 
har vært relativt kort. Dette har konsekvenser for 
vurderingen av måloppnåelse, fordi resultater av 
innsatsen kun i begrenset grad lar seg identifisere på 
dette tidspunktet. Flere tiltak og prosjekter er frem-
deles pågående.    

Omstillingsprogrammet har aktivt benyttet Innova-
sjon Norges verktøykasse, og har således fulgt de råd 
som er gitt for å oppnå målsettingene for program-
met. Dette gjelder både verktøy for programgjen-
nomføring (programstatusvurdering, strategisk ut-
viklingsanalyse, videreføring, etc.) og for næringsut-
vikling og styrking av utviklingskompetanse (SMB-
utvikling og Næringsvennlig kommune). 

Omstillingsprogrammet valgte en innretting der org-
anisasjonen er proaktiv i seleksjonen av bedrifter 
som tilbys støtte av omstillingsmidlene. Evaluator 
vurderer dette som en hensiktsmessig strategi, tatt i 
betraktning programmets budsjett og styrets tunge 
næringsutviklingskompetanse.  

Programmet kan vise til en portefølje av vel gjen-
nomførte bedriftsprosjekter (noen prosjekter pågår 
fortsatt, men har i hovedsak en fremdrift som er i 
henhold til plan). Også SMB-utvikling, LEAN-utvikling 
og Designprosjektet blir positivt omtalt av de delta-
kende bedriftene. Bedriftene melder at programmet 
har vært viktig for realisering eller oppgradering av 
utviklingsprosjekter (høy innsatsaddisjonalitet), og at 
prosjektenes forventede effekter er eller vil bli reali-
sert (høy resultataddisjonalitet). 

I spørreundersøkelsen rapporterer respondentene, 
som utgjør 20 av totalt 26 bedrifter støttet gjennom 
programmet, at støtten har bidratt til etablering av 
14,5 nye arbeidsplasser. I prosjektlederrapportene 
fra ti av 17 avsluttede bedriftsprosjekter rapporteres 
det om bidrag til etablering av 27 nye arbeidsplasser. 
Forventningene om ytterligere nye arbeidsplasser de 
neste tre årene er henholdsvis 146 og 123 i spørre-
undersøkelsen og i prosjektlederrapportene. Resul-
tatene er etter Oxford Research vurdering gode sett i 
forhold til ressursinnsats og tidsdimensjon.  

Når det gjelder målsettingene knyttet til innovasjon, 
utviklingsaktivitet og lønnsomhetsutvikling, melder 

bedriftene gjennom spørreskjemaet om et positivt 
bidrag fra deltakelsen i programmet. For eksempel 
sier 80 prosent av respondentene at støtten fra pro-
grammet i stor eller noen grad har bidratt til økt fok-
us på innovasjon.  

Evaluator hadde gjerne sett at det var utarbeidet 
mer utfyllende årsrapporter fra arbeidet, der den 
substansielle innsatsen i form av bedriftsprosjekter 
(tilsagn) og andre prosjekter ble beskrevet og vurd-
ert opp mot programmets målsettinger. Det eksister-
er årsberetninger, programstatusvurderinger, pro-
sjektlederrapporter og sluttrapporter fra prosjekter, 
men disse dokumentene inneholder primært infor-
masjon om omstillingsorganisasjonen som sådan el-
ler fragmentert informasjon om resultater av enkelt-
prosjekter og -tiltak. Utarbeidelsen av årsrapporter 
som status for innsatsen kan være en svært nyttig 
øvelse for styret og ledelsen i selskapet, da den in-
nebærer en vurdering av om man er i rute for å nå 
definerte mål, eller om det er behov for justeringer 
av innrettingen. Oxford Research betrakter det dess-
uten som svært ønskelig at fylkeskommunen, Inno-
vasjon Norge og kommunen jevnlig mottar utfyllen-
de informasjon om innsats og resultater i et omstil-
lingsprogram. Evalueringen har avdekket at RFK, 
Innovasjon Norge og administrasjonen i kommunen 
(etter bytte av rådmann og næringssjef) ikke har hatt 
fullgod oversikt på dette sentrale punktet.  

 

5.4  Evaluators overordnede vurdering 
Omstillingsprogrammet på Karmøy ble etablert på 
grunnlag av en akutt situasjon der flere hunder ar-
beidsplasser forsvant. Likevel eksisterte det ikke et 
behov for at virkemiddelapparatet måtte gripe inn 
for å forhindre eller redusere en uønsket utviklings-
trend for næringslivet i kommunen. Til tross for 
enkelte utfordringer, blant annet i form av lavt ut-
dannelsesnivå, er næringslivet på Karmøy i hovedsak 
robust og vekstkraftig, og det fantes ingen markeds-
svikt som måtte korrigeres gjennom offentlig virke-
middelbruk. Økningen i antall arbeidsledige viste seg 
å være svært midlertidig, og situasjonen var snart 
normalisert. Det er evaluators vurdering at en ade-
kvat avklaringsfase med en konsekvensanalyse ville 
tydeliggjort at det ikke var behov for et omstillings-
program på Karmøy. 

Ettersom det ble tydelig for Rogaland fylkeskommu-
ne og andre at situasjonen som begrunnet innsatsen 
ikke lenger eksisterte, ble avslutning av støtten en 
aktuell beslutning. Det er et aspekt ved virkemidde-
let at tilsagn til programmene gis årlig, og at det 
foretas løpende vurderinger av kvaliteten på og 
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behovet for innsatsen, blant annet gjennom årlige 
programstatusvurderinger. Samtidig må det erkjen-
nes at omstillingsarbeid er tidkrevende, hvilket er 
grunnlaget for at programmet på Karmøy var plan-
lagt som en innsats over seks år. Det er ikke optimalt 
at en tung virkemiddelsatsing som dette blir avbrutt 
etter halvgått løp, selv om det etter evaluators me-
ning var en riktig beslutning i dette tilfellet. Grundige 
konsekvensanalyser i avklaringsfasen av et potensielt 
omstillingsprogram vil redusere risikoen for å havne i 
en slik situasjon. 

Innen de rammene som har eksistert for omstillings-
programmet på Karmøy er det iverksatt og gjennom-
ført en rekke prosjekter som støtter opp under de 
formulerte målsettingene. Evaluator vurderer mål-
oppnåelsen per tid som tilfredsstillende, og forven-
ter at ytterligere effekter av innsatsen vil manifeste-
re seg i tiden fremover. 

For næringslivet og økonomien på Karmøy har imid-
lertid omstillingsprogrammet hatt liten betydning – 
til det er innsatsen for liten sammenlignet med stør-
relsen på økonomien. Det kan stilles spørsmål ved 
om verktøyet regional omstilling er egnet for kom-
muner på Karmøys størrelse. Omstillingsprogrammet 
kan gi positive effekter for involverte bedrifter og for 
kommunens utviklingskompetanse, men det vil ha 
svært begrenset innvirkning på kommunens næ-
ringsliv som helhet.  
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