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Sluttrapport 
”Fokus på en positiv næringsutvikling” 
Omstillingsprogrammet for Lødingen. 

 

1. INNLEDNING 
Lødingen kommune fikk i mars 2000 midler til å vurdere konsekvensene ved 
nedleggelse av Forsvaret som kom ”på toppen av” tidligere reduksjoner i 
Losvesenet og avvikling av Telenor i Lødingen. Høsten 2000 startet arbeidet med 
en konsekvensanalyse som ble ferdigstillet vinteren 2001. Sommeren 2001 fikk 
Lødingen status som omstillingskommune og gikk straks i gang med arbeidet. 
Første hele omstillingsår ble 2002. Dette medførte at Lødingen også fikk 
omstillingsmidler for 2007.  
Omstillingsperioden på totalt 6 år (fra sommer/høst 2001 til høsten 2007) er nå 
over. Denne sluttrapporten er utarbeidet av Roald A Johansen, ifo-institutt for 
organisasjonsutvikling DA, og er basert på tre ”frittstående” fundament: 

- Statistikk som viser utviklingen i kommunen i relasjon til den 
prognostiserte utvikling 

- Rapporter og evalueringer som viser hvilke resultat programmet har 
oppnådd basert på mål og innsats 

- Vurderinger/tilbakemeldinger fra aktørene om deres oppfatning av 
omstillingsprosessen og dets resultater.  

 

2. SAMMENDRAG 
Lødingen kommune har hatt omstillingsstatus fra medio 2001 til ut 2007. I 
ettertid har de prognoser som var gitt i PANDA-analysen vist seg å være for 
”optimiske”. Den etterfølgende statistikk har vist at de forbehold som ble gitt i 
konsekvensanalysen har vist seg delvis å slå til (Rapport av 1. februar 2001 side 
5) : 
 
”Konsekvensene for Lødingen kommune vil sannsynligvis bli større: 
 

• For det første er neppe de fulle virkninger av gjennomførte endringer innen Telenor og 
forsvaret registrert per basisår for analysen 1999. 

• Det er i analysen heller ikke tatt høyde for en ytterligere vekst i yrkesfrekvenser spesielt blant 
kvinner – en utvikling som allerede er registrert og vil bety at for å opprettholde folketallet vil 
tilgangen på arbeidsplasser måtte økes.  

• Videre vil en langvarig negativ trend som det vi har sett i Lødingen sannsynligvis føre til at en 
del nedre terskler i det lokale næringsliv brytes med reduksjoner/avvikling som resultat.  

• Sist, men ikke minst, er allerede 10 arbeidsplasser tapt ved at Lødingen Hotell har meldt 
oppbud samtidig som det er en fare for at Losformidlingen med nærmere 10 ansatte 
forsvinner.” 

 
Resultatet er derfor at befolkningsnedgangen og sysselsettingen har hatt en 
større nedgang enn fryktet. Uten den innsats som programmet har bidratt til 
med å skape brutto 156 nye arbeidsplasser (pr 31.12.2007 netto 114) kan en 
bare spekulere i hva resultatet da hadde vært. I tillegg kommer arbeidet med å 
bevare eksisterende arbeidsplasser – spesielt statlige (Rehab og Losformidling). 
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Strategiene med satsing på marin og maritim sektor samt utvikling av 
kompetansenæringer har vært rett. Det må nå fokuseres mer på strategien 
”Lødingen som bo, ferie og fritidskommunen.” 
 
Organisering av omstillingsprosessen som program synes å ha vært vellykket. 
 
 

3. UTVIKLINGEN I LØDINGEN KOMMUNE 2001 – 2007  

3.1 Konsekvensanalysen  
Det ble utarbeidet en konsekvensanalyse høsten 2000/vinteren 2001. Grovt 
oppsummert tilsier analysen at forsvarets avvikling av virksomheten i Lødingen 
betyr følgende for lokalsamfunnet: 
♦ Sysselsettingen knyttet til forsvarets virksomhet er på 90-tallet redusert 

med 45 ansatte eksklusive innpendlere.  Forestående avvikling vil inkludert 
ringvirkninger bety en reduksjon i kommunens sysselsetting på 100 
tilsvarende 9,6% av dagens sysselsetting.  Dette bidrar til at den samlede 
sysselsetting reduseres fra dagens på 1038 til 875 i år 2010 – tilsvarende -
12%. 

♦ Befolkningsreduksjon som følge av sysselsettingsendringene vil bety at 
dagens folketall på 2.471 reduseres til mellom 2.250 og 2.130 i perspektiv år 
2010 tilsvarende 9–13,8% under dagens nivå.  Av dette kan inntil 190 
personer knyttes til forsvarets reduksjoner – forsvarets reduksjoner bidrar til 
en befolkningsreduksjon på 7,7%. 

♦ Økonomisk vil dette bety at kommunens årlige frie inntekter – skatt og 
rammeoverføringer – reduseres fra dagens nivå på 67,8 mill kroner til mellom 
63,4 og 61,6 mill kroner.  En prosentvis reduksjon på mellom 6,1 og 9,3% i 
forhold til 2001.  Av dette kan mellom 1,3 og 3,5 mill kroner knyttes til 
forsvarets reduksjoner etter 2001.   

Konsekvensene for Lødingen kommune vil sannsynligvis bli større.  For det første 
er neppe de fulle virkninger av gjennomførte endringer innen Telenor og 
forsvaret registrert per basisår for analysen 1999, jfr. registrert utvikling i år 
2000.  Det er i analysen heller ikke tatt høyde for en ytterligere vekst i 
yrkesfrekvenser spesielt blant kvinner – en utvikling som allerede er registrert og 
vil bety at for å opprettholde folketallet må tilgangen på arbeidsplasser økes.  
Videre vil en langvarig negativ trend som det vi har sett i Lødingen, sannsynligvis 
føre til at en del lønnsomhetsterskler i det lokale næringsliv brytes med 
reduksjoner/avvikling som resultat.   
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 Registrert og beregnet utvikling i befolkningen - Lødingen kommune 1980-2010 
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3.2 Statistiske resultater 2001 - 2007 
I forbindelse med sluttrapporten har en foretatt en sammenligning mellom 
prognostisert og realisert situasjon. Rapporten er laget av Unikon og overlevert 
pr 11. januar 2008. Konklusjonen er som følger: 
 
Sysselsetting:  
Registrert sysselsetting i Lødingen var i 1999 på 1 011.  Konsekvensanalysen baserte seg på 
en referanseutvikling tilsvarende 945 i 2010 via 972 høsten 2006.  Konsekvensalternativet 
med bortfall av offentlige arbeidsplasser ga i analysen henholdsvis 848 og 874 sysselsatte, jfr. 
Figur overfor. 
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Figur 1 Sysselsettingsutvikling - Prognostisert og historisk1990-2006 (Basis 
31.12.99) 
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Den historiske utvikling (PANDA/SSB) viser en sysselsetting på 933 per 2006.  
Denne registreringen inneholder imidlertid flere justeringer i SSB sine 
registreringskriterier. I perioden 2000-2006 har disse gitt Lødingen en ”gratis” 
vekst i sysselsettingen på vel 100 sysselsatte.  I forhold til konsekvensanalysens 
perspektiver gir dette en sammenlignbar sysselsetting i 2006 er på knappe 830 - 
om lag 40 færre enn konsekvensanalysens perspektiv. 
Det er en markert reduksjon innen sektorene Varehandel, Hotell og restaurant, 
Transport og kommunikasjon og Statlig tjenesteyting samt som forventet innen 
Primærnæringene (landbruk).  Dette kompenseres bare delvis gjennom vekst 
innen Foredling (fisk). 
 
Befolkningsreduksjon 
Registrert innbyggertall per 1. oktober 2007 var på 2 263.  Denne ligger tett opp 
til den konsekvensberegna befolkningsutvikling per 31. desember 2007 på 2 293 
innbyggere. 
Imidlertid har netto utenlandsk innflytting stått for en befolkningsvekst i 
perioden 2000 til 2007 på 138 personer.  Forutsettes hele denne flyttingen å 
være knyttet til flyktninger, vil befolkningsutviklingen knyttet til arbeidsmarkedet 
(sysselsettingsutviklingen) kunne sies å være redusert ned mot 2 100 – det vil si 
under den prognostiserte utvikling med flytting som tilpasning til 
arbeidsmarkedet.  Med et stramt arbeidsmarked nasjonalt og ”nasjonaliserte” 
(voksende/høyere) yrkesfrekvenser enn det som er lagt til grunn i prognosen, 
fremstår dette som en reell utvikling sett i lys av sysselsettingsutviklingen. Tar 
en hensyn til de tekniske omlegginger SSB har gjort er altså 
befolkningsreduksjonen større enn prognostisert. 
 
Økonomi 
I konsekvensanalysen er kommunens prognostiserte inntektsreduksjon fokusert 
med hensyn til mulighet for aktivt omstillingsarbeid.  Som det fremgår over i 
kapittel 3.1 var denne prognostisert fra 67 mill i 2000 til 61 – 63 mill i 2006. En 
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etterkalkyle i denne sammenheng forutsetter beregninger av lokal konsekvens 
som følge av endringer i så vel oppgaver som befolkning (nasjonalt/lokalt). 
Dette gjør at Unikon i denne sammenheng kort konkluderer med at 
inntektsgrunnlaget med unntak av 2006 ikke er reelt styrket for små 
distriktskommuner.  Samtidig er utviklingen i de eldste aldersgruppene så vidt 
store at kommunens prisjusterte inntekter er økt.  Hvorvidt økningen 
kompenserer merkostnadene som følge av en eldre befolkning kan en dermed 
stille spørsmålstegn ved. 
 
Utvikling årlige frie inntekter i Lødingen kommune (1 000 kroner)
Frie inntekter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Ordinært rammetilskudd 41 513 34 694 36 026 40 150 39 039 40 923 45 788
Inntekstutjamning 6 394 7 578 4 973 6 022 6 865 8 012
Skatteinntekter 25 665 28 835 30 181 32 798 34 211 35 014 37 665
Sum 67 178 69 923 73 785 77 921 79 272 82 802 91 465  
 
Avslutning 
Ut fra utviklingen 1999-2006 kan det være enkelt å konkludere med at 
omstillingsarbeidet ikke har svart til forventningene – målene.  En bør her ta ad 
notam at en i konsekvensanalysen forutsatte at ringvirkningene av reduksjonene 
innen forsvar og Telenor forut for 1999 var fanget opp per 1999. Dette ble også 
understreket i konsekvensanalysen. Utviklingen tilsier at dette har slått til og at 
virkningene av dette har påvirket utviklingen også inn på 2000-tallet. 
Det er videre et faktum at næringsutvikling må ha et langsiktig perspektiv.   
Med den innledende og nødvendige strategi- og organisasjonsutvikling som er 
gjort må en sannsynligvis måtte konkludere med at eventuelle virkninger av det 
intensiverte næringsarbeid – omstillingsprosjektet – mest sannsynlig først vil 
registreres – få effekt – de kommende år. 
 

3.3 Næringsanalyse 
Det er utarbeidet en næringsanalyse. Formålet med næringsanalysen er å vise 
hvordan næringsutviklingen har vært i Lødingen de siste årene, sammenliknet 
med andre deler av landet og nabokommuner. Næringsanalysen baserer seg på 
tilgjengelig statistikk, som er innhentet fra Brønnøysundregisteret, Credit Inform 
AS og Statistisk Sentralbyrå. Næringsanalysen er gjennomført av forsker Knut 
Vareide, Telemarksforskning-Bø. Næringsanalysen er tilgjengelig som eget 
dokument.  
 
En oppsummering av rapporten er som følger: 
Lødingen har hatt en nedgang i folketallet de siste årene. Nedgangen skyldes 
først og fremst at folk flytter fra Lødingen til andre deler av landet. 
Næringsstrukturen i Lødingen er variert, men med relativt liten andel av 
sysselsettingen innen handel og tjenesteyting, i likhet med de fleste 
distriktskommuner. Antall arbeidsplasser i Lødingen har gått mye ned de siste 
årene.  Dette skyldes hovedsakelig nedgang i offentlige arbeidsplasser, både i 
statlig og kommunal sektor.  Antall private arbeidsplasser har ikke gått særlig 
ned etter 2000. 
Nedgangen i antall arbeidsplasser i Lødingen kan forklare noe av den store 
utflyttingen fra kommunen, men utflyttingen er større enn hva nedgangen i 
arbeidsplasser skulle tilsi. Dette indikerer at kommunen ikke er attraktiv som 
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bosted. Faktorer som trekker ned attraktiviteten, er at kommunen er liten, og 
har dårlige pendlermuligheter, ettersom det er relativt langt til større 
arbeidsmarkeder. 
 
Det har vært ganske stor innvandring 
de fem siste årene, men det kan se 
ut til at mange av innvandrerne 
flytter ut av kommunen etter kort 
tid. Innvandringen fra utlandet har 
vært høy de siste fem årene.  Det 
kan se ut til at mange av disse 
innvandrerne flytter ut av Lødingen 
til andre kommuner, ettersom netto 
innenlands utflytting har økt kraftig 
etter at innvandringen økte. 
Flyktningemottaket ble avviklet 
vinteren 2006, og denne 
ekstraordinære netto innvandring 
antas derfor å bli noe tilsvarende for 
årene 1997 – 2001.  
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I figuren til høyre har vi vist 
endringene i antall arbeidsplasser i 
hovedbransjer i Lødingen mellom 
2000 og 2006. 
Det har vært en stor nedgang i antall 
arbeidsplasser i offentlig 
administrasjon i Lødingen i denne 
perioden.  Nedgangen har vært i 
både statlig, fylkeskommunal og 
kommunal sektor.  Økningen i antall 
arbeidsplasser innen helse- og 
sosialtjenester har ikke kunnet 
oppveie for denne nedgangen. 
Industrien og annen personlig 
tjenesteyting har hatt en økning i 
antall arbeidsplasser i perioden, 
mens de andre bransjene har hatt 
nedgang. 
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Næringslivet i Lødingen har en svært liten andel vekstforetak i 2006.  Et klart 
flertall av bedriftene hadde nedgang i omsetningen.  Denne lave andelen 
vekstforetak må imidlertid ses i sammenheng med at det var en høy andel 
vekstforetak i 2004 og 2005. 
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Lønnsomheten i næringslivet i Lødingen har hatt den samme utviklingen, med 
høy andel lønnsomme foretak i 2005, mot en lav andel lønnsomme foretak i 
2006. 
Etableringsfrekvensen i Lødingen, målt med antall nyregistrerte foretak i prosent 
av beholdningen av foretak, økte i 2006.  Etableringsfrekvensen i Lødingen er 
høyere enn gjennomsnittet for Nordland fylke. 
 
I figuren til høyre ser vi hvordan 
Lødingen har blitt rangert med 
hensyn til de enkelte delindeksene 
som utgjør næringslivsindeksen i 
2006. 
Lødingen hadde høyere 
etableringsfrekvens enn flertallet av 
kommunene, og ble rangert som 
nummer 172 av alle kommunene i 
landet for denne indikatoren. 
Når det gjelder lønnsomhet, ble 
Lødingen rangert på plass nummer 
411.  Lødingen gjør det dårlig på 
lønnsomhet når vi ser på de siste 
fem årene i gjennomsnitt. 
Lødingen har hatt god vekst de siste 
fem årene, og blir rangert som 
nummer 98, men andelen 
vekstforetak var svært lavt i 2006, 
og Lødingen ble da rangert så lavt 
som 425. 
Når det gjelder næringstetthet, er 
Lødingen noe dårligere enn gjennom-
snittet.  Størrelsen på privat 
næringsliv (antall ansatte) i forhold 
til folketallet er mindre enn 
gjennomsnittet, og Lødingen får 
plass nummer 304 for næringstetthet 
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Det kan kanskje virke litt rart at Lødingen 
kommer så bra ut for etableringsfrekvensen 
ettersom vi så at denne lå langt under 
landsgjennomsnittet.  Det er imidlertid slik at 
de største byene, som Oslo, Bergen og 
Trondheim har svært høy etableringsfrekvens, 
og dette drar opp landsgjennomsnittet kraftig.  
De fleste kommunene har derfor en 
etableringsfrekvens under landsgjennomsnittet.  
En kommune som har etableringsfrekvens 
akkurat som landsgjennomsnittet ville faktisk 
blitt rangert så høyt som nr 61 av 431 
kommuner. 
 

Når vi gjør en samlet vurdering av næringsutviklingen i Lødingen med 
næringslivsindeksen, framtrer utviklingen i næringslivet som ganske svak i 2006.  
Den lave andelen vekstforetak og lønnsomme foretak gjør at næringslivet i 
Lødingen blir rangert som nummer 400 av de 431 kommunene i landet. Ser vi 
imidlertid perioden 2002 – 2006 under ett er bildet noe mer positivt. Det er 
særlig 2006 som drar ned.  
 

3.4 Oppsummering statistiske funn og vurderinger 
Statistisk sett har situasjonen til Lødingen ikke endret seg nevneverdig fra tiden 
før omstillingsperioden: 
• Befolkningsreduksjonen har blitt enda større enn prognostisert. I tillegg utgjør 

den eldre del av befolkningen en relativt større andel. 
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• Sysselsettingen har gått ned. Korrigerer en for de endringer som SSB har 
gjort i beregningsgrunnlaget er reduksjonen i sysselsetting større enn den 
prognostiserte (828 mot prognostisert 874).  

• De frie inntekter har gått opp i nominelle kroner og det kan være en reell 
økning fra 2005 til 2006. Ellers synes forskjellen mer å være begrunnet i at 
prognosen ikke tok hensyn til blant annet endringer i 
alderssammensetningen.  

 
Næringsmessig kan en fastslå følgende: 
• Lødingen har større etablererfrekvens enn gjennomsnittet av kommunene. 
• Lødingen har hatt meget god vekst i perioden 2002-2006, men liten vekst i 

2006. 
• Lønnsomheten har ikke vært særlig god i perioden. 
• Det er naturlig at en liten kommune som skal ha ”fullt offentlig apparat” 

skårer lavt på næringstetthet definert som antall private arbeidsplasser i 
forhold til folketallet. Isolert sett anses ikke dette for dårlig.   

 
 

4. OMSTILLINGSPROSESSEN OG AKTØRER 

4.1 Mål for omstillingen 
Programmet ”Fokus på en positiv næringsutvikling” har følgende hovedmål: 
 
Det overordnede mål er å erstatte de arbeidsplasser som mistes gjennom 
nedleggelse av Forsvarets virksomhet. Det skal satses på lønnsomme 
arbeidsplasser med basis i utvikling av eksisterende næringsliv og tilførsel 
av eventuell komplementær virksomhet.  

I en konkretisering av målet ble følgende understreket: 
 
• Nedleggelse av Forsvarets virksomhet omfatter inklusive ringvirkninger 100 

arbeidsplasser iht PANDA-analysen.  De reelle konsekvenser for Lødingen 
kommune vil imidlertid bli klart verre da man i PANDA-analysen kun har tatt 
med Forsvaret. Reduksjoner i andre deler av næringslivet er ikke vurdert.  
Det er derfor viktig å være klar over at det kreves innsats også ut over 
programmets virkeområder og mål for å stanse den negative 
befolkningsutvikling i Lødingen. 

• Det skal tas utgangspunkt i eksisterende næringsliv og dets potensiale. 
• Gjennom utnyttelse av ledig infrastruktur skal det være en målrettet innsats 

på tilførsel av komplementær virksomhet.  
 
Som det fremgår har det overordnede mål vært etablering av lønnsomme 
arbeidsplasser med basis i utvikling av eksisterende næringsliv. Endringer i 
befolkningstall har ikke vært en direkte del av målsettingen. På den annen side 
har det vært fokus på faktorer som nyetableringer, samhandling mellom 
bedrifter, ungdoms- og kvinnesatsing.  
 
For å få til nyetableringer er det er etablert egne prosjekter med etablererhjelp, 
inkubator, rådgivning, nettverksknytting mv. Det er etablert eget selskap 
Lødingen Innovasjon som har dette som hovedsak. 
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Samhandling mellom bedrifter er fokusert spesielt i de første årene med 
prosjekter mellom flere bedrifter, f eks innen FoU. Aktiviteter innen Lødingen 
næringsråd er støttet og fulgt opp.  
 
Ungdoms- og kvinnesatsing har også vært et prioritert område de siste årene 
under strategien ”Bo, ferie og fritidskommunen. 
 
Det er ført en detaljert statistikk over skapte antall arbeidsplasser pr år og hvilke 
av disse som i løpet av perioden er tapt. Totalt har 37 bedrifter meldt om nye 
arbeidsplasser. Av disse er 8 avsluttet som følge av konkurs, oppbud og flytting. 
Det understrekes at det er ikke programmet som har skapt arbeidsplassene, men 
bedriftsledelsen som har rapportert at programmet har bidratt til at disse er 
skapt. Pr 31. desember 2007 er det netto etablert 114 nye arbeidsplasser 
mot måltallet 100. Målet må derfor være ansett som oppnådd. 
 
Utviklingen har vært som følger: 
 
Oversikten til høyre er basert på 
bedriftenes egne rapporter over antall 
nye arbeidsplasser og etterfølgende 
rapport over tapte arbeidsplasser. 
 
 
 
 

År Nye arb.pl. Tapte arb.pl.
2001 5 0
2002 32 19
2003 19 11
2004 26 9,5
2005 24 3
2006 36 0
2007 14,5 0

SUM 156,5 42,5  
 

Utviklingen av strategiene kan sees på neste side. 
 
Som det fremgår har kjernestrategiene vært de samme over hele perioden; 
 

- Marin strategi som har gått fra fokus på etablering av oppdrett og utvikling 
av nye produkter i denne sammenheng til kompetanse- og 
produktutvikling.  

- Maritim strategi med fokus på fullverdig servicehavn og kystovervåkning til 
havneutbygging og godshåndtering til fullverdig trafikkhavn 

- Utnytte eksisterende infrastruktur og bedriftsmiljøer fra utvikling av 
Telenorbygget til et samlingssted for en rekke kompetansebedrifter til 
utvikling av IKT med bredbånd, innovasjonstiltak og kompetansekrevende 
servicebedrifter 

- Bo, ferie og fritidskommunen kom med som egen strategi fra 2003/2004. 
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Strategi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Marin strategi Oppdrettskons. 

Tangprod.  
Fiskefor  

Oppdrett 
Videreforedling 
Fiskefor 

Oppdrett fisk og 
skjell,  
Videreforedling 
Mottak 
kvalkjøtt og 
kvitfisk 

Som 2003.  
I tillegg: 
Kompetanse-
utvikling og 
nettverksknytn. 
FoU og region. 

Kompetanse- 
og produkt-
utvikling,  

Klar fokus på 
produkt-
utvikling og 
kompetanse 
Flere helårs 
arb.plasser 

Som i 2006 

Maritim strategi  Reparasjoner 
Servicehavn 
Ny virksomhet 

Del av maritim sektor og kystovervåkning Havneutbygn., 
godsterminal, 
bunkeranlegg 
Servicehavn, 
Kåringen 

Utbygging 
Lødingen sjøverts 
og Kåringen som 
transportknute-
punkt 

Maritim sektor og kystovervåkning   Som i 2002 
men i tillegg: 
Godsterminal 
Kystovervåkn. 

Service og 
trafikkhavn 
Godstransport 
Lostjenester 
Kompetanse- 
og nettverkskn. 

Service og 
vedlikehold 
Terminal 
Lostjenester 

Over til maritim strategi igjen 

Kystovervåkning og beredskap  Losformidling 
Sjøovervåkn. 
Havgåend. 
taubåt 

Kystovervåkn. 
og beredskap 
Losformidling 
Havg. taubåt 

Inngår som del av maritim sektor og kystovervåkning Prioritert bort 

Utnytte eksisterende infrastruktur og 
bedriftsmiljøer 

Telenorbygget 
Lønnsorg. 
Lødingen 
Rehab.senter 

Zalaris 
IKT 
Næringshage 

Telenorbygget 
Teknologi-
bedrifter, 
Næringshage 
Kåringen 
Næringspark 

Telenorbygget 
Nes fort 
Kåringen 
Teknologibedr. 
Kompetanse- 
og nettverkskn. 
Kvinnearb.pl. 

Som i 2004 
I tillegg: 
Bredbånd-
bygging 

Lødingen 
Innovasjon,  
Satsing som 
tidligere år 
(2004/2005) 
 

Kjernevirksomhet 
overført til 
strategien 
”kompetanse-
krevende service-
bedrifter og 
infrastruktur 

Kompetansekrevende service-
bedrifter og infrastruktur 

      Satse på 
komp.bedrifter, 
Rødholmen, Nes 
og Kåringen 

Profilering Lødingen   Attraktivt 
bosted 
Skoletilbud 
Miljøvennlig 

Del av bo, ferie og fritidskommunen 

Bo, ferie og fritidskommunen    Reiseliv 
Profilering 
Stedutvikling 
Forskjønning 
Kompetanse- 
og nettverkskn. 

I tillegg: 
Ungdoms-
prosjekt 

Som tidligere 
Ytterligere 
fokus på 
ungdom, skole,  

Som tidligere: 

Fleksibilitet – ivareta de gode prosj,  Gode prosjekter Gode prosjekter Gode prosjekter Gode prosjekter Gode prosjekter Gode prosjekter 



 13

 
 
 

4.2 Omstillingsorganisasjonen 
Programorganisering ble til slutt enstemmig valgt som organisasjonsform. Dette 
ville medføre minimum med ”overhead-kostnader” samtidig som man gjennom 
etablering av et eget programstyre med representanter fra politikere, 
administrasjon og næringsliv ville holde det adskilt fra den ordinære kommunale 
virksomhet.  
 
Styresammensetningen ble dermed: 
2 politikere: Ordfører og representant for opposisjonen 
Rådmann 
3 representanter for næringslivet 
Som observatører ble: 
Innovasjon Norge 
Nordland fylkeskommune 
Lødingen ungdomsråd 
 
Styresammensetningen var meget bevisst med 2 politikere, 1 fra administrasjon 
og 3 fra næringslivet. Programansvarlig og dermed leder for programstyret var 
ordfører. 
 
Selv om styret var meget aktivt ble det etablert et arbeidsutvalg bestående av 
programansvarlig, rådmann og programleder. Arbeidsutvalget hadde de første 
årene ukentlige møter. Styret har også holdt en stor aktivitet med mellom 7 og 
10 møter i året.   
 
For å sikre rask iverksetting ble prosjektleder fra strategiarbeidet engasjert mens 
man søkte etter programleder. Programleder Paal-Magnus Solvang ble ansatt 1. 
juli 2002.  
 
For å spare driftskostnader hadde programmet kontorplass på rådhuset og 
benyttet de kommunale rutiner og systemer. Dermed kunne en ”fullt og helt” 
prioritere næringsutviklingsoppgavene.  
 
Det lyktes ikke å engasjere ungdomsrådet slik at det etter 2002 bare var 2 
observatører fra henholdsvis Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune.  
 
Etter kommunevalget i 2003 ble det gjort endringer i styret: 
Styret ble utvidet til 7 representanter med 3 politikere og 4 fra næringslivet. 
Administrasjonen fikk ikke plass i det nye styret. Styresammensetningen var et 
kompromiss i forbindelse med kommunevalget og et absolutt krav fra Nordland 
fylkeskommune om min 40% fordeling på kjønn.  
Arbeidsutvalget besto nå av programansvarlig, en fra næringslivet og 
programleder.  
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Aktørgrupper 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
styremedlemmer
ordfører Eirik Eriksen Eirik Eriksen Eirik Eriksen Kurt Olsen Kurt Olsen Kurt Olsen Kurt Olsen
opposisjon Per Alvestad Harald Leivseth Harald Leivseth Eirik Eriksen Eirik Eriksen Eirik Eriksen Eirik Eriksen
opposisjon Anita Marthinussen Anita Marthinussen Anita Marthinussen Anita Marthinussen
adm. Rolf Kristensen Rolf Kristensen Rolf Kristensen
Næring Einar Kaljord Einar Kaljord Harald Myrland Harald Myrland Harald Myrland Harald Myrland Harald Myrland
Næring Per A Fossum Per A Fossum Per A Fossum Einar Kanstad Einar Kanstad Einar Kanstad Einar Kanstad
Næring Trude Olsen Trude Olsen Trude Olsen Trude Olsen Trude Olsen Trude Olsen Trude Olsen
Næring Lena Moe Lena Moe Lena Moe Lena Moe
observatører
Innovasjon Norge Kjell Åge Sire Kjell Åge Sire Kjell Åge Sire Trond E Andersen Trond E Andersen Trond E Andersen Trond E Andersen
Nordland fk Alf Mølleskog Alf Mølleskog Elin Bye Elin Bye Elin Bye Elin Bye Elin Bye
Ungdom Ellisiv Tollefsen Kent Pettersen Kent Pettersen  

4.3 Sentrale aktører 
I omstillingsprosessen opererer en ofte med aktørgruppene politikere, 
administrasjon og lokalt næringsliv. En kort omtale er gitt nedenfor. 
 
Politikere 
Det er Lødingen kommune som har fått omstillingsstatus, og midlene er gitt til 
kommunen som gjennom politisk behandling har delegert anvendelsen til 
programmet gjennom vedtak av strategiplan og de årlige handlingsplaner. 
Kommunestyre og formannskap orienteres gjennom møter og i form av 
årsmelding Politikerne er også med i gjennomføringen ved at ordfører er 
programansvarlig og at opposisjon har en representant i styret.  
I forbindelse med kommunevalget 2003 ble programmet også en del av ”den 
politiske kabal”, noe som medførte en del støy. Dette ble ansett som uheldig da 
en fokuserte mer på posisjon enn på næringsutvikling. Bortsett fra dette synes 
det å ha vært en god oppfatning av roller og ansvar. Det har vært godt 
engasjement og bidrag til nettverk mot regionale og sentrale myndigheter og 
politiske grupper fra så vel posisjon som opposisjon. 
 
Administrasjon 
I første del av omstillingsperioden var rådmannen med i styret og sikret dermed 
at også administrasjonen hadde full fokus på omstillingsprosessen. Dette 
medførte at det var god sammenheng mellom aktiviteter i kommunen og 
gjennomføring av næringsutviklingstiltakene. Rådmannen var også en viktig 
ressursperson i næringsutviklingen gjennom engasjement i arbeidsutvalget, 
idéutveksling, nettverksknytting og gjennomføring.  
Den nære samordning og prioritering av aktiviteter mellom administrasjon og 
program synes noe svekket etter 2003, noe som eksempelvis kommer til uttrykk 
gjennom realisering av tiltak i havna.  
 
Lokalt næringsliv 
Lokalt næringsliv har vært trukket inn i omstillingsprosessen fra utarbeidelse av 
den første strategi og handlingsplan. Gjennom intervjuer og samhandling er de 
konkrete tiltak beskrevet og forankret. Programmet har vært meget bevisst på å 
trekke inn næringslivet gjennom anvendelse av prinsippene beskrevet i 
Innovasjon Norges PLP-modell. Programleder har i stor utstrekning benyttet 
lederstilen ”management by walking around” og har knyttet sterke og gode 
kontakter med næringslivet. Etablering av Lødingen Innovasjon AS og Kåringen 
næringspark er også eksempler på godt samarbeid og engasjement. Næringslivet 
har også blitt klart bedre på samarbeid seg imellom ved at Lødingen 
næringsforum også er mer engasjert.  
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Regionale samarbeidspartnere 
Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge har hele tiden vært nære samtale 
og samarbeidspartnere som programmet har kunnet anvende i forskjellige 
sammenhenger. Programmet synes godt fornøyd med samhandlingen. 
 
SIVA har vært engasjert i planene med næringshage spesielt og næringsutvikling 
generelt.  
 
Vesterålen regionråd, reiselivslaget 
 
Vesterålen næringsjef-forum 
 
Kunnskapsparken i Harstad 
 
 

4.4 Samlet ressursforbruk 
Regnskapstallene for 2001 – 2007 viser følgende bruttotall: 
 
Strategier 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum
Marin strategi 133 800        1 213 830       1 170 000       1 293 200       842 500          563 000          225 000          5 441 330         
Maritim og overvåkning 324 000        859 000          1 280 820       1 037 210       533 000          692 500          135 000          4 861 530         
Infrastuktur og kompetanse 661 530        1 479 000       912 800          3 175 600       1 908 920       1 408 125       1 038 750       10 584 725       
Profilering, bo, ferie og fritid 80 500            562 500          607 000          642 500          1 351 000       3 243 500         
Andre gode prosjekter 137 500        1 318 874       765 000          797 000          488 000          554 500          429 500          4 490 374         
Sum tilsagn 1 256 830     4 870 704       4 209 120       6 865 510       4 379 420       3 860 625       3 179 250       28 621 459       

1 165 779     1 519 969       1 042 076       1 030 557       2 147 829       1 779 430       1 098 000       9 783 640         

2 422 609     6 390 673       5 251 196       7 896 067       6 527 249       5 640 055       4 277 250       38 405 099       Sum regnskap

Driftskostnader

 
 
Innsatsen innen infrastruktur og kompetanse er like stor som sum innsats innen 
marin og maritim strategi. Det skyldes primært den store innsats som er gjort i 
siste halvdel av omstillingsperioden hvor man har redusert innsatsen innen marin 
og maritim sektor og tilsvarende økt denne spesielt innen kompetanse. Det er 
først i 2007 en har satset mer på profilering av Lødingen som bo, ferie og 
fritidskommunen.  
 
Finansieringen av omstillingsprosessen er sentrert rundt følgende 
grunnfinansiering/tildeling: 
 
Fin.kilde 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sum
KRD 2 500 000         6 000 000     8 500 000     
Nordland fk 312 500            750 000        5 650 000     5 400 000     5 400 000     5 400 000     2 000 000     24 912 500   
Lødingen k. 312 500            750 000        650 000        600 000        600 000        600 000        360 000        3 872 500     
Sum 3 125 000         7 500 000     6 300 000     6 000 000     6 000 000     6 000 000     2 360 000     37 285 000    
 
Differansen mellom sum regnskap og sum tildeling er at regnskapet ikke tar 
hensyn til tilbakeføringer (tilsagn som er gitt, men ikke benyttet).  
 
Omstillingsperioden går over 6 år. I Lødingen startet omstillingen i juli 2001 og 
en fikk derfor et mindre tilskudd også for 2007.  
Omstillingsbevilgningen på totalt 37.285.000,- skulle så utløse ytterligere midler 
fra det ordinære virkemiddelapparat og næringslivet selv. En vanlig 
arbeidshypotese er at over omstillingsperioden bør midlene fra det ordinære 
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virkemiddelapparat minst dobles i forhold til perioden forut for omstilling. Dette 
ut fra et resonnement om at den økte innsats også vil medføre større tilskudd og 
lån. Innovasjon Norge har ikke aktuell statistikk for perioden før 1999 og snittet 
må derfor regnes av de tre årene 1999 – 2001 som basis for årene i omstilling.  
 
Snitt over år: 1999-2001 2002-2007
Lån 5 033 333       9 070 000         
Tilskudd 2 946 333       1 261 050         
Annet 197 200          -                    
Sum 8 176 867  10 331 050   
 

Som en ser av tabellen til venstre er 
lånene i snitt pr år gått opp med 
80% mens tilskuddene er gått ned 
med nærmere 60%. Den årlige 
økning er 26%.

En kan derfor ikke ut fra de registrerte tall konkludere med at det ordinære 
virkemiddelapparatet er benyttet i betydelig større utstrekning under 
omstillingsperioden. Årsaken til dette kan være at virkemiddelapparatet allerede 
på forhånd var godt utnyttet gjennom de omstillinger som midlene fra Telenor 
allerede hadde initiert. Det er i alle fall ingen holdepunkt å si at ikke 
omstillingsorganisasjonen har hatt et tett samarbeid med Innovasjon Norge og 
drøftet mulighetene for lån og tilskudd i de aktuelle prosjekter.  
 
Omstillingsprosjekter i forstudie og forprosjektfase kan i sum ha mottatt 
nærmere 50% omstillingsmidler. Omstillingsmidler til hovedprosjekt skal sjelden 
gis, og da kun etter meget nøye vurdering. Avhengig av type prosjekt vil 
innsatsen i hovedprosjekt være mellom 60 og 80% av totale utviklingskostnader.  
En meget forsiktig vurdering vil således kunne være at omstillingsmidlene 
således har bidratt til utløsning av godt over 100 mill i utviklingskostnader.  

4.5 Konklusjon 
Strategiene synes rett for omstillingen og er i løpet av omstillingsperioden 
spisset. Den store innsatsen nå på omdømmesatsing og en bedre bo, ferie og 
fritidskommune synes riktig.  
 
Organiseringen av programmet har vært god. Styresammensetningen mellom de 
sentrale aktører var meget bra den første del av omstillingsperioden men ble noe 
endret siste del. 
 
De sentrale aktører har vært engasjert i omstillingsprosessen.  
 
 

5. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

5.1 Oppnåelse av kvantitative mål 
Det overordnede mål for programmet ”Fokus på en positiv næringsutvikling” er 
100 nye lønnsomme arbeidsplasser. Gjennom rapport fra de organisasjoner som 
har deltatt i omstillingsprosessen kommer det frem at programmet har bidratt til 
netto 114 nye arbeidsplasser.  
 
Det må derfor konkluderes med at programmet har oppnådd sitt mål. 
 
Utviklingen av arbeidsplasser er på bakgrunn av rapport fra de næringsdrivende 
registrert og foreligger som eget vedlegg. Det er ikke avklart gjennom 
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rapportering om arbeidsplassene ville kommet også uten programmets innsats, 
eventuelt kommet senere. Det er imidlertid grunn til å anta at de fleste i alle fall 
har kommet tidligere enn de ellers ville.  
 
Lødingen har fra gammelt vært en ”funksjonærkommune” med et større antall 
offentlig tilsatte innen losvesen, televerk og forsvar. Alt dette er redusert til et 
minimum, og en måtte endre fokus til industri og kompetansebedrifter. Dette har 
en til en viss grad oppnådd selv om man ikke har fått til den nyutvikling og 
innovasjon innen marin og maritim sektor som man prøvde. Det kan også være 
en av grunnene til at fokus de seneste årene dreide fra marin/maritim sektor til 
kompetanse og bo-, ferie og fritidskommunen, se kapittel 4.4.  
 
Det har også vært en stor innsats på å få nye statlige arbeidsplasser til Lødingen. 
Spesielt nevnes lokalisering av Trafikksentral for Kystverket, HV-15, 
sivilforsvarsenhet, fengsel, Forsvarets lønnskontor og back office først for A-etat 
og deretter for NAV. Dette har man ikke lyktes med til tross for at kriteria syntes 
å være best for lokalisering til Lødingen. Det har også vært stor innsats rettet 
mot å beholde losvesenet og rehabiliteringsavdelingen i Lødingen. En kamp som 
foreløpig er vunnet, men på sikt trues også de. Det er en gjennomgående 
oppfatning at statlige etater ønsker å etablere seg i regionsentra helt uavhengig 
av kriteria både fastsatt av regjering og etatene selv.  

5.2 Oppnåelse av kvalitative mål 
Som et ledd i arbeidet med evaluering av omstillingsprosessen har en foretatt 
intervju av et utvalg av bedriftsledere som har benyttet omstillingsmidler i sin 
næringsutvikling. En oppsummering av svarene er som følger: 
 
Spørsmål 1 - ikke 2 - lite 3 - noe 4 - godt 5 - meget godt 6 - fullt ut Snitt
Forankring 14 % 29 % 43 % 14 % 4,6
Er målsetningene tydelige og omforent? 0 % 44 % 33 % 22 % 4,8
har programmet nådd sine mål? 0 % 30 % 50 % 20 % 4,9
Hva er oppnådd i virksomheten? 0 % 14 % 71 % 14 % 5,0
Hva er oppnådd i Lødingen? 0 % 0 % 75 % 25 % 5,3
Var org.formen vellykket? 11 % 22 % 44 % 22 % 4,8
Målene formidlet og akseptert? 43 % 43 % 14 % 0 % 3,7
Snitt 9 % 26 % 47 % 18 % 4,7  
 
Som en ser av oppsummeringen sier 47% av de intervjuede at programmet i 
sum har vært meget godt. Det som skiller seg ut er oppfatningen om målene var 
formidlet og reelt akseptert hos aktørene. Her er svarene fordelt med et snitt på 
3,7, dvs litt over middels. Ser man dette i relasjon til spørsmålet om ”hva er 
oppnådd i virksomheten” og ”hva er oppnådd i Lødingen” kan dette tyde på at 
man selv er tilfreds med måloppnåelsen, men at resultatene ikke er formidlet til 
lokalsamfunnet.  
 
I spørsmål om hva som eventuelt hadde ”gått galt” var det følgende forhold som 
gikk igjen: 

- Satsing på småbedrifter gir ikke de store utslag i antall arbeidsplasser. 
Allikevel er det viktig å satse på ”underskogen” da de store klarer seg 
selv. 

- Man må satse – og det medfører risiko. At noen ikke går er en del av 
”gamet”. Uten å prøve går det i alle fall ikke. 
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- Den store satsingen de siste årene på kompetanseheving medfører ikke 
først og fremst nye arbeidsplasser, men mer langsiktig sikring.  

- Bo, ferie og fritidskommunesatsingen har ikke hatt A-eiere og derfor har 
en ikke sett noe større resultater.  

- Uheldig med endringer i styret basert på politisk representasjon og 
prinsipper. Skulle hatt større fokus på kompetanse. 

 
Innen marin sektor har man lyktes spesielt gjennom Ytterstad og rederiet 
Asbjørn Selsbane samtidig som man har fått ”nytt liv” i tangbearbeiding og 
smoltproduksjon. Oppdrett synes også godt forankret. Disse tunge aktørene 
antas nå nærmest ”selvgående”. 
 
Innen maritim sektor har en arbeidet mye med etablering av servicehavn og 
godshandtering. Her har man bare delvis lyktes, og det er fortsatt et klart 
potensiale, særlig innen godsterminalsiden.  
 
Et av konkurransefortrinnene til Lødingen var det store Telenorbygget som ble 
nærmest tomt da Telenor og deretter Forsvaret trakk seg ut av Lødingen. 
Arbeidet med å fylle bygget med kompetansearbeidsplasser har vært sterkt 
prioritert – og det har lyktes over all forventning. I dag er det 21 bedrifter og 3 
offentlige organisasjoner samlet i bygget med totalt 110 ansatte. I de senere år 
har det også vært spesiell fokus på kompetanseoppbygging, både innen 
fagområder og kvinnesatsing.  
 
Strategien som Bo-, ferie og fritidskommune er særlig viktig i en situasjon hvor 
Lødingen opplever stor utflytting og liten innflytting. Knut Vareide, 
Telemarksforskning-Bø, slår i sin rapport fast at Lødingen er lite attraktiv som 
bokommune. Dette skyldes blant annet nedgang i arbeidsplasser, stor netto 
utflytting, liten befolkning, liten/manglende boligbygging, liten ”kafétetthet” og 
vanskelige pendlerruter.  
I fortsettelsen antas at innsats på dette område bør være prioritet 1. 

5.3 Andre indikatorer 
I løpet av omstillingsperioden har det vært en dreining fra fokus på ”nye 
arbeidsplasser” til rekruttering av ”nye arbeidstakere”. Denne dreining må også 
komme til uttrykk i den videre satsing. Dette krever imidlertid at Lødingen får et 
positivt omdømme og blir attraktiv som bosted. Knut Vareide’s næringsanalyse 
for Lødingen peker på de sentrale forhold som 

- Befolkningsutvikling 
- Arbeidsplasser og næringsstruktur 
- Pendling 
- Attraktivitet 
- Vekst 
- Lønnsomhet og 
- Nyetableringer  

som sentrale faktorer i vurdering av Lødingen. Rapporten foreligger som eget 
dokument.  
 
Innovasjon Norge har utarbeidet en egen programstatusvurdering som måler 6 
prosessindikatorer og 6 effektindikatorer. Denne programstatusvurdering har 
vært gjennomført i Lødingen hvert år siden 2003 med overveiende positiv omtale 
av så vel prosess som effekt.  
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5.4 Konklusjon 
Målene til omstillingsprogrammet er i hovedsak oppnådd. De årlige evalueringer 
gjort av Innovasjon Norge har vært meget gode og vist at programmet har hatt 
fokus på ”de riktige tingene”.  
 

6. ERFARINGER MED ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET 
Omstillingsarbeidet har vært gjennomført som et program med eget 
programstyre oppnevnt av kommunestyret, det vises til omtale i kapittel 4.2.  
 
Det kan anføres at erfaringene med organisering som prosjekt i sum er gode. En 
kritisk faktor har vært om næringslivet har oppfattet programorganisasjonen 
som selvstendig og ikke en del av kommuneadministrasjonen. I den første del av 
omstillingsperioden hadde programleder kontor i rådhuset. På den ene side 
medførte dette tett kontakt med ordfører og rådmann, på den annen side 
signaliserte den også at kommunikasjonen primært var mellom disse. 
Programleder var derfor meget bevisst på å være ute hos næringslivet, både 
gjennom besøk og møter. Etter hvert som prosessen skred frem, og spesielt i 
samband med utviklingen av ”Telenorbygget” og bedriftsetablering der, valgte 
programstyret å flytte kontoret dit. Dette erfares som meget positivt. 
 
Roller og ansvar i omstillingsorganisasjonen var i hovedsak kopi av roller og 
ansvar i PLP-begrepsapparatet. Programstyret fungerte imidlertid som et reelt 
styre ledet av programansvarlig som programstyreleder. Dette har fungert 
meget bra.  
 
Gjennom organisering som program og utnyttelse av kommunens systemer har 
en også unngått en del ”over-head” kostnader i form av regnskap, revisjon, osv.  
 

7. KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 
I dette punktet skal det belyses følgende forhold: 
- kommunens rolle og eierskap 
- næringslivets forpliktende deltakelse 
- har næringslivet blitt mer robust 
 

7.1 Utviklingsevnen internt i kommunen 
Det er Lødingen kommune som er tildelt omstillingsstatus og som således har 
måttet beslutte hvordan midlene skulle anvendes og hvilke resultat som skulle 
oppnås. Utøvelse av eierskap har skjedd på et strategisk nivå uten ”innblanding” 
på taktisk og operativt nivå. Dette har politisk fungert meget bra med unntak av 
de forhandlinger som ble gjort i forbindelse med kommunevalget i 2003.  
 
På den administrative side var det i første del av omstillingsperioden tett 
oppfølging og samarbeid, ikke minst gjennom arbeidsutvalget. Organisasjonen 
ble trukket med og det fungerte bra.  
Etter omorganiseringen har samarbeidet fortsatt fungert, men ikke like 
samordnet og godt. Det skal heller ikke legges skjul på at administrasjonen 
hadde en rekke problemstillinger mht kommuneøkonomien, 
organisasjonsendringer, mv. Kommunen kom også på Robek i denne perioden. 
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Dette har medført at fokus ikke har vært på næringsutvikling. Spesielt kan en 
peke på at kommuneplanen – spesielt arealdelen – ikke er rullert. Videre har en 
tidligere anført at samordning og gjennomføring av havnetiltak ikke har hatt den 
nødvendige fokus og gjennomføringsevne.  
 
Kommunen har deltatt i flere regionale prosjekt for å få til en mer regional 
næringsutvikling. Kommunen har også vært aktiv i arbeidet med bevaring av de 
resterende statlige arbeidsplasser og innsatsen for å få til nye statlige 
arbeidsplasser. Når det gjelder infrastruktur må også nevnes innsatsen for å få til 
bredbånd og bedre kommunikasjon.  

7.2 Næringslivets utviklingsevne 
Næringslivet har selv sagt at de har erfart en mer positiv utvikling. I 
intervjuundersøkelsen kommer det frem en klart positiv holdning til 
omstillingsprosessen og hvordan den er gjennomført. I løpet av 
omstillingsperioden har næringslivet etablert et nærmere samarbeid og engasjert 
seg i omstillingsprosessen, både med egne prosjekter, gjennom 
kompetansehevende tiltak og samhandling.  
 
Næringslivet har også startet et nærmere regionalt samarbeid, spesielt innen 
reiseliv. 
 
Næringslivet har også vært aktiv i etablering av den fremtidige 
næringsorganiseringen.  
 

7.3 Samspillet mellom kommune og næringsliv 
Kommunen har vært lydhør overfor næringslivet og frontet flere tiltak som har 
hatt stor interesse overfor næringslivet.  
 
Samspillet mellom kommunen og næringslivet har bedret seg betraktelig 
gjennom omstillingsperioden. Forståelsen for hverandres roller og oppgaver er 
bedret, og det er en god dialog. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom 
den nye organiseringen av næringsutviklingsarbeidet.  
 

8. FRA OMSTILLINGSORGANISASJON TIL UTVIKLINGSORGANISASJON 
Programmet startet arbeidet med organisering av næringsutviklingen i 2006. 
Arbeidet skjedde i nært samarbeid med næringslivet og kommunen. Dette har 
resultert i organisasjonen Team Lødingen.  
 

9. LÆRING FOR ANDRE OMRÅDER 
Som anført over er de strategiske mål som var fastsatt i strategiplanen nådd. De 
erfaringer en har oppnådd er kommentert over. Programleder har vært mye 
brukt til å formidle sine og programmets erfaringer til andre områder.  


