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1 Innledning 
Sigdal kommune fikk i mars 1996 omstillingsstatus i en 4-års periode. I desember 1999 fikk Sigdal 
midler til å sluttføre 3 prosjekter i en 2-års periode. Sigdal ønsker å avslutte den ordinære 
omstillingsperioden med en rapport som oppsummerer resultater, prosesser og utviklingsevne i 
næringslivet og kommunen. 
 
Gjennomføringen av denne vurderingen er gjennomført i henhold til PLP med følgende organisering: 
 

Oppdragsgiver: "Sigdal i Utvikling" 
Prosjektansvarlig: Kjell Åge Sire, SND 
Prosjektleder: Øystein Bjørge, Hartmark Consulting AS 
 

Det ble nedsatt en styringsgruppe bestående av: 
 

Kjell Åge Sire, SND/Regoms, Prosjektansvarlig 
Synnøve Helgerud, Sigdal kommune 
Britt Haraldsen, SND/Buskerud 
Anne Helgesen, SND/Regoms 
Oscar Gilje, SND/Regoms 
 

Prosjektet er gjennomført av PL med assistanse av Roald A. Johansen, ifo. Vurderingene baseres på 
dokumentasjon fra Sigdal i Utvikling som vist i vedlegg 1, samtaler med sentrale aktører, statistisk 
materiale fra SSB og Dun & Bradstreeet samt en spørreundersøkelse hos næringsdrivende i Sigdal.  
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2 Sammendrag 
Målene for omstillingsorganisasjonen Sigdal i Utvikling (SiU) var forankret i Strategisk Næringsplan. 
Følgende satsingsområder ble definert:  
 
 Kulturbasert reiseliv 
 Småbedriftsstrategi 
 Hytteutvikling 
 Landbruksbasert næring 
 Kommunikasjon og veier 
 
De to sistnevnte områdene ble ikke prioritert av SiU. Målhierarkiet kan karakteriseres som strukturert 
og tydelig. Det ble satt opp en del kvantitative mål som ville være enkle å følge opp i den utstrekning 
de forelå et apparat for å registrere resultatene. Forberedelsen av hvordan resultater skulle måles kan 
synes noe mangelfull tidlig i prosjektfasen. Bevisstheten om denne utfordringen burde ha vært høyere 
både i Sigdal og i andre omstillingsområder. 
 
SiU ble organisert i samsvar med PLP og ledet av en styringsgruppe representert både fra den politiske 
og administrative delen av kommunen samt fra næringslivet. Verdifulle bidrag kom også fra 
fylkeskommunen, SND og lokale ressurspersoner. Det ble benyttet eksterne konsulenter i noen 
prosjekter med gjennomgående godt resultat. 
 
Det ble i omstillingsperioden utbetalt i alt MNOK 13,4 i omstillingsmidler til i alt 31 bedrifter. Disse 
fordelte seg slik: 

 
Sigdal i Utvikling kan bokføre at det overordnede kvantitative mål er nådd: Det er skapt 90 
arbeidsplasser mot et mål på 69. Arbeidsledigheten i Sigdal er nå så lav at det må anses som full 
sysselsetting. 
 
Det kvantitative mål for småbedriftsstrategi var 20 nye arbeidsplasser. Det kan ikke konstateres om 
målet er nådd på grunn av manglende registrering, men foreliggende regnskapstall viser økt 
aktivitetsnivå. Dette indikerer økt sysselsetting i småbedriftene. Den samme indikatoren tyder på at 
antall hytteskapte arbeidsplasser har økt, men det er ikke mulig å konstatere hvor mange ut fra 
foreliggende data. 
 
For kulturbasert reiseliv foreligger det indikasjoner på at målet om omsetningsøkning er nådd, mens 
det er mer tvilsomt om lønnsomhetsmålene er nådd.   
 
Vurderingen av de kvalitative målene bygger på skjønn. Vår vurdering er at disse i varierende grad er 
nådd ved omstillingsperiodens avslutning. Imidlertid har de underliggende aktivitetene har en 
langsiktig innretning slik at det ikke bør forventes resultater ennå.  
 
Det er konstatert at bedriftene i Sigdal under ett har hatt en positiv omsetnings- og 
lønnsomhetsutvikling. Det er imidlertid ikke mulig å ha en presis oppfatning om hvor mye av denne 
utviklingen som skyldes den generelle økonomiske veksten og hvor mye som kan føres tilbake på 
omstillingstiltakene. 
  
Basert på observasjoner og tilbakemeldinger fra aktører i omstillingsarbeidet i Sigdal kan det 
konstateres at organisering i prosjekt har vært riktig og hensiktsmessig. Det ble tidlig gjennomført kurs 

1000 NOK 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Bevilgning fra KRD -          3 650             -                 3 900             -                 7 550             
Bevilgning fra kommunen 953         1 510             374                952                2 018             5 807             
Total 953         5 160             374                4 852             2 018             13 357           
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i PLP med relativt bred deltakelse. Dette medførte at SiU hadde en fastlagt prosjektmodell som lettet 
kommunikasjon og som la til grunn en felles logikk i utviklingsarbeidet. For strenge formalkrav i 
starten av omstillingsperioden førte imidlertid til at det ble lagt for mye vekt på form på bekostning av 
innhold. 
 
Omstillingsarbeidet har bidratt til å bevisstgjøre kommuneledelsen (både den politiske og den 
administrative) om betydningen av systematisk utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en forenklet 
prosjekthåndbok basert på PLP  og det er gjennomført i 5 utviklingsprosjekter samt en rekke mindre i 
kulturetaten. Det er ikke åpenbart at dette har ført til en generell styrking av utviklingsevne. Det synes 
mer klart at en del enkeltpersoner har tilegnet seg kunnskaper og erfaring som kan være nyttige i det 
fremtidige utviklingsarbeid. 
 
Fra næringslivet har det vært en relativt bred deltagelse i utviklingsarbeidet. Rent konkret er det 
etablert en Industriforening som har gitt positive ringvirkninger. Utfordringen er nå å vedlikeholde og 
videreutvikle det grunnlag som er lagt for kompetanseutvikling og samarbeid både innen industri og 
reiseliv. 
 
Omstillingsperioden har stimulert samspillet mellom kommunen og næringslivet. En av årsakene er at 
styringsgruppen i SiU hadde en bred representasjon, både fra kommunen og næringslivet. Det er 
imidlertid et stort rom for forbedring også i denne sammenheng, noe som har kommet klart til uttrykk i 
spørreundersøkelsen.  
 
Da Sigdals omstillingsstatus når er slutt, er det fare for at  det positive arbeidet som er iverksatt, 
stopper opp. Denne faren kan motvirkes ved at partene sørger for å prioritere og fordele 
arbeidsoppgavene på en annen måte. Det private næringsliv må imidlertid selv ta ansvaret for egen 
utvikling og ikke avventer utspill fra offentlige etater. Det offentlige må på sin side stimulere til 
satsing, bl. a. gjennom øket servicegrad,  herunder evnen til å "lytte" til privat sektors ønsker. 
 
Andre kan lære av SiU på følgende områder: 
 
 Effektiv organisering av omstillingsarbeidet 
 Tidlig mobilisering 
 Godt strukturert målhierarki og god avstemming mellom SNP og omstillingsorganisasjonens mål. 
  
Muligheten for å følge opp mot mål og delmål har også i SiU hatt klare begrensninger. Noen årsaker 
er: 
 
 Noen av de kvantitative mål kan ikke vurderes fordi det mangler registreringer 
 Oppfølgingen av kvalitative mål må bygge på skjønn og kan vanskelig vurderes, dels fordi 

eventuelle resultater vil foreligge senere.  
 
Selv om den positive utviklingen i Sigdal i løpet av omstillingsperioden delvis kan føres tilbake på den 
generelle økonomiske veksten, foreligger det klare indikasjoner på at de tiltak som er satt inn, også har 
bidratt. Hvor mye som skyldes den ene eller annen faktor er det imidlertid vanskelig å vurdere.  
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3 Omstillingsprosessen og aktører 

3.1 Mål for omstillingen 
For å vurdere om en omstilling eller endringsprosess har vært vellykket må effekten av endringene 
kunne måles. Den vanlige formen er å sammenligne effekt eller resultat i forhold til de fastlagte mål. 
Hvis målene er kvantitative og resultatene er registrert, er det enkelt å konstatere måloppnåelse eller 
avvik. Hvis det ikke foreligger klare mål, eller hvis målene er kvalitative eller beskrivende i form av 
tiltak, må vurderingen skje på basis av skjønn eller vurderinger. I dette avsnittet gjennomgås derfor 
målhierarkiet for omstillingsprosessen. 
 
Av Prosjektplan - Omstilling for Sigdal i Utvikling datert 4.12.96 fremgår målet for omstillingen: 
 

Skape en kvalitets- og lønnsomhetsorientert utvikling som er pakt med natur og miljø, og som 
vil bidra til å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape ny aktivitet og ny økonomisk 
virksomhet. 

 
Utledet av dette overordnede målet beskriver planen følgende konkrete mål for den fireårige 
omstillingsperioden: 
 
 Arbeidsledighet under landsgjennomsnittet 
 69 nye arbeidsplasser 
 30 nye prosjekter 
 God veistandard og bedret infrastruktur 
 Utvikling av sentrum og hytteområdene hvor det legges vekt på estetikk og trivsel 
 
Det vises for øvrig til at SNP skal være grunnlaget for omstillingen. 
 
Strategisk Næringsplan for Sigdal ble vedtatt av kommunestyret den 26.10.95 og revidert i 1997. Den 
opprinnelige planstrukturen er beholdt, men en del mål og aktivitetsbeskrivelser er blitt mer konkrete. 
I gjennomgangen av målhierarkiet legges SNP 97 til grunn. De vedtatte satsingsområdene og 
underliggende delområder er: 
 

3.1.1 Kulturbasert reiseliv 
Det er satt opp overordnede mål for delområdet som i det vesentlige omfatter ikke kvantifiserbare mål. 
Unntaket er følgende mål: 
 
 Gi økning i besøkstall på 50 % på kulturinstitusjonene fra 1995 til 2000, 5%-poengs 

resultatforbedring før skatt (pr. 1.7.99) og omsetningsøkning i den enkelte reiselivsbedrift på 20 % 
fra 1998 til 2000. 

 
Det ble definert en del enkelte tiltak og som har følgende struktur: 
 

1. Service og kvalitet - ansvarlig: SiU/ reiselivsbedriftene 
2. Produktutvikling - ansvarlig. SiU/turistkontoret 
3. Profilmarkedsføring - ansvarlig: SiU/næringslivet 
4. Reiselivsmessig infrastruktur: Kultursjefen/næringskonsulent 

 
Fastlagte mål for enkelttiltakene er i det vesentlige kvalitative og beskrivende. Det knytter seg 
imidlertid en tidsangivelse om når det enkelte mål skal nås. 
 
Innenfor hvert enkelttiltak er det gjennomført prosjekter med fastlagte prosjektmål. 
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3.1.2 Småbedriftsstrategi 
Følgende mål ble satt opp for delområdet: 
 Å sikre arbeidsplassene i eksisterende bedrifter ved videreutvikling og stimulere nyskaping og 

entreprenørskap - totalt 20 nye arbeidsplasser innen år 2000. 
 Stimulere til komptanseheving og etablering av kompetansekrevende arbeidsplasser 
 Bedrifter som planlegger etablering i Østlandsregionen skal kjenne til Sigdal sine muligheter 
 
Definerte enkelttiltak var: 
1. Videreutvikling i næringslivet - ansvar. SiU/næringslivet 
2. Entreprenørskap (nyskaping) - ansvar: SiU/etablert prosjektorganisasjon for Distriktsaktiv skole 
3. Kompetanseheving - ansvar: SiU 
4. Sentrumsutvikling i Prestfoss og Eggedal - ansvar: Kommunen i samarbeid med turistkontoret og 

lokalt næringsliv 
5. Studiesenter, etablering av kompetansegivende studietilbud - ansvar: SiU i samarbeid med 

aktuelle samarbeidspartnere 
6. IT, telependling - ansvar: SiU 
7. Bomuligheter i mindre boenheter - ansvar: Kommunen 
8. Tre i vekst - bransjegruppe - ansvar: SiU, landbrukskontoret, næringslivet 
 
Som for området reiselivsutvikling er målene for det enkelte tiltak - med få unntak - ikke 
kvantifiserbare, men kvalitative og beskrivende. 

3.1.3 Hytteutvikling 
Målformuleringen for dette området er mer konkret og lettere å følge opp såfremt utviklingen i denne 
sammenheng er registrerbar og registeres. De kvantifiserbare målene omfatter: 
 Øke antall "hytteskapte" arbeidsplasser med 15 innen år 2000 
 Øke den lokale markedsandelen av handels- og tjenestetilbudet med 10 - 20% innen år 2000 
 Øke antall hyttedøgn pr. år  med 3 - 5 innen år 2000 
 
De øvrige målene var kvalitative og beskrivende. 
 
Tiltakene innen dette området ble definert som: 
 Markedsføring - ansvar: SiU i samarbeid med næringslivet 
 Standardheving - ansvar: teknisk sjef, miljøvernleder, næringskonsulent, styrene i 

avløpsselskapene 
 Hytteformidling, hytteservice - ansvar: SiU, interessenter 
 Helhetlig miljøsatsing og forskjønnelse i hytteområder - ansvar: kommunen i samarbeid med 

reiseliv 
 Aktivitetstilbud på Haglebu -ansvar: kommunen/fylkeskommunen/grunneiere/Krødsherad 
 Tverrforbindelse Tempelseter - Norefjell - ansvar: kommunen/fylkeskommunen/grunneiere/ 

Krødsherad 
 
Målene som knytter seg til det enkelte tiltak var kvalitative og beskrivende slik at måloppfølgingen må 
skje som en konstatering av om en aktivitet er gjennomført. 

3.1.4 Landbruksbasert næring 
Ingen av de definerte mål for området var kvantifiserbare, derimot beskrivende i form av intensjoner.  
 
Definerte tiltak var: 
1. Bevisstgjøring av kulturlandskapets verdi i Sigdal - ansvar: landbrukssjefen 
2. Ungskogpleie, kvalitetsservice - ansvar: skogbrukssjefen i samarbeid med skogeierlag og 

skogeierforeningen 
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3. Natur og kulturveiledning - ansvar: SiU, landbrukssjefen,, kultursjefen 
4. Tur- og friluftskart - ansvar: miljøvernleder, landbrukssjef 
 
Målsetningen om å øke ungskogpleien med 50% innen 1999 var det eneste kvantifiserte mål.  

3.1.5 Kommunikasjon/veier 
Området omfatter en rekke konkrete tiltak relatert til definerte veier samt rasteplasser, skilting og 
bedring av offentlig kommunikasjon til knutepunkter. SiU er ikke tildelt ansvar innen dette området. 

3.1.6 Avgrensning av ansvarsområdet til Sigdal i Utvikling 
I prosjektplanen for perioden 1.4.98 - 1.4.00 (fase 2) konstateres det at Sigdal i Utvikling vil prioritere 
arbeidet innenfor områdene Kulturbasert reiseliv, Småbedriftsstrategi og Hytteutvikling.  

3.1.7 Oppsummering mål for omstillingen 
De kvantifiserte mål for SiU kan oppsummeres som følger: 
 
1. Kulturbaserert reiseliv 
 Øke besøkstall med 50 %  
 5% resultatforbedring før skatt innen 1.7.99 for den enkelte reiselivsbedrift 
 20 % omsetningsøkning 98 - 2000 for den enkelte reiselivsbedrift 

 
2. Småbedriftsstrategi 
 20 nye arbeidsplasser innen år 2000 
 

3. Hytteutvikling 
 Øke antall hytteskapte arbeidsplasser med 15 innen år 2000 
 Øke den lokale markedsandelen av handels- og tjenestetilbud med 10 - 20 % innen år 2000 
 Øke antall hyttedøgn pr. år med 3 - 5 innen år 2000  

 
Utover en avviksmåling av de angitte kvantitative mål må vurderingen i stor grad bli en avsjekking om 
de definerte tiltak er gjennomført som forutsatt. Om selve gjennomføringen har resultert i effekter som 
er positive for omstillingen vil således være gjenstand for en kvalitativ vurdering. 
 

3.2 Omstillingsorganisasjonen 
Omstillingen ble organisatorisk plassert under "hovedutvalg for næring, kultur og utvikling". 
Administrativt ble prosjektet tillagt førstekonsulentstillingen i stab hos rådmann. 
 
Arbeidet ble organisert som prosjekt etter PLP med prosjektbetegnelsen Sigdal i Utvikling (SiU). 
Oppdragsgiver for prosjektet var Sigdal Kommune gjennom Hovedutvalget for næring, kultur og 
utvikling. Styringsgruppen (SG) som også er styre for næringsfond og omstillingsmidlene, bestod av: 
 

Ordfører Knut Tore Eidal 
Rådmann Kjell Tore Finnerud 
Elisabeth Koren Bøhle  (Eggedal Borgerstue, representant for næringslivet) 
Harald Tveiten (Sigdal Nobia, representant for næringslivet) 
Yngve Østengen (Nor-Ka, representant for næringslivet) 
Kristoffer Mørch (representant for næringslivet) 
Britt Haraldsen, SND/Fylkeskommunen (Observatør) 
 
Prosjektansvarlig (PA):  Næringskonsulent Synnøve Helgerud 
Prosjektleder (PL):  Astrid Green 
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Organiseringen av arbeidet ble dokumentert i prosjektplan som ble undertegnet av PA og PL 4.12.96. 
 

3.3 Sentrale aktører 
Utover prosjektledelsen (PA og PL) har styringsgruppen hatt aktiv del i prosessen. Styringsgruppens 
sammensetning med representanter både fra de lokale politiske myndigheter, fylkeskommunen inkl. 
SND og privat sektor i kommunen har bidratt til et bredt engasjement i utviklingen i Sigdal. 
 
Det har vært engasjert eksterne ressurser til å bistå prosjektledelsen i gjennomføringen av diverse 
prosjekter. De mest sentrale har vært: 
 

Ragnar Strøm, Buskerud Bedriftsrådgiving 
Hallvard Christenson, Telemark Bedriftsrådgiving 
Ola Grande, Telemark Bedriftsrådgiving 

 
Øvrige aktører som har gitt verdifulle bidrag i arbeidet er: 
 

Anne Helgesen, SND 
Kari Kolbræk Ask 
Mette Tveiten 
Reidun Frøvoll 
Kai Bjerke, Fylkeskommunen 
 

3.4 Samlet ressursforbruk 
Omstillingsarbeidet har vært finansiert gjennom tilskudd fra Kommunal og arbeidsdepartementet, 
fylkeskommunen og det kommunale næringsfond. Tilskuddene fordeler seg slik (registrert på 
utbetalingstidspunkt fra bevilgende instans): 

 
 
Tabell 1: Utbetalinger av midler fordelt på finansieringskilder 
 
Det er i tillegg lagt inn innsats fra prosjekteiere og andre som ikke er registrert. 
 
Parallelt med finansieringen kanalisert gjennom SiU har SND bevilget midler innen det ordinære 
virkemiddelapparatet. I omstillingsperioden akkumulerer dette seg til MNOK………. (SND Buskerud) 
 
De bevilgede midlene har blitt fordelt slik det fremgår av tabell 2. 

1000 NOK 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Bevilgning fra KRD -          3 650      -          3 900      -          7 550      
Bevilgning fra kommunen 953         1 510      374         952         2 018      5 807      
Total 953         5 160      374         4 852      2 018      13 357    
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 Reiseliv Små- 
bedrifter 

Hytteutv. TOTAL 

Antall bedrifter mottatt direkte støtte 7 23 3 31 
Antall bedrifter deltatt i program 6 19 10 35 
Antall utviklingsprosjekter 9 15 5 29 
Antall tiltak rettet mot kvinner og ungdom    9 
Antall bedrifter SiU følger opp m.h.t  
omsetnings- og resultatutvikling 

7 23 3 31 

 
Tabell 2: Støtte og oppfølging fordelt på antall bedrifter og prosjekter pr. bransje 
 
Gjennomsnittlig støtte pr. bedrift over omstillingsperioden er kr. 313.000. Av de 31 bedriftene som har 
mottatt direkte støtte hører mer enn 2/3 under småbedriftsprogrammet.   
 
Samtlige bedrifter som har mottatt støtte følges opp med hensyn til omsetnings- og resultatutvikling. 
Resultatene av denne utviklingen foreligger ikke pr. dags dato, men er under forberedelse.  
 

3.5 Konklusjon 
Oppfølgingsmålene er fordelt på satsingsområdene. Målhierarkiet kan karakteriseres som strukturert 
og tydelig. Det er satt opp en del kvantitative mål som vil være enkle å følge opp i den utstrekning det 
foreligger et apparat for å registrere resultatene. Forberedelsen av hvordan resultater skulle måles kan 
synes noe mangelfull tidlig i prosjektfasen. Bevisstheten om denne utfordringen burde ha vært høyere 
både i Sigdal og i andre omstillingsområder. 
 
SiU er organisert i samsvar med PLP og ledet av en styringsgruppe representert både fra den politiske 
og administrative delen av kommunen samt fra næringslivet. Verdifulle bidrag har også kommet fra 
fylkeskommunen, SND og lokale ressurspersoner. Det har vært benyttet eksterne konsulenter i noen 
prosjekter med gjennomgående godt resultat. 
 
Det er i omstillingsperioden utbetalt i alt MNOK 13,4 i omstillingsmidler til i alt 31 bedrifter.  
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4 Vurdering av måloppnåelse 

4.1 Oppnåelse kvantitative mål 
 

Mål 
 

Oppnådd 
 

 
Overordnet mål: 
Skape 69 nye arbeidsplasser 
inkl. sikring av eksisterende 

 
 
I.h.t  redegjørelse til kommunestyret 26.05.99: Ca. 90 nye 
arbeidsplasser inkl. sikring av eksisterende. (Arbeidsledighet 
pr. 19.04.00 i Sigdal 1,65 % mot landsgjennomsnitt 2,5 %) 

 
Kulturbasert reiseliv: 

 

Øke besøkstall med 50 % Det er ikke foretatt fullstendige registrering som 
dokumenterer måloppnåelse. For perioden 95 til 97 viser 
besøkstallet for 3 kulturinstitusjoner en kraftig nedgang, 
men økning fra 97 til 98. Fra 95 - 98 er det nedgang.  
Enkelte svar i spørreundersøkelsen indikerer sterk økning av 
besøkende. Det er ikke sannsynlig at målet på  50 % er nådd.  

 
5% resultatforbedring før skatt 
innen 1.7.99 for den enkelte 
reiselivsbedrift 
 

 
Regnskapstall for 3 av de største reiselivsbedriftene viser at 
to av bedriftene har styrket resultatet fra 98 til 99 mens den 
siste har gått fra et overskudd til et underskudd. I forhold til 
1996 har alle tre et svakere resultat. Opplysninger fra andre 
er ikke innhentet.  
 

 
20 % omsetningsøkning 98 - 
2000 for den enkelte 
reiselivsbedrift 

 
Regnskapstall for 3 av de største reiselivsbedriftene viser en 
omsetningsøkning fra 96 - 99 på henholdsvis 26%, 72% og 
108%. Opplysninger fra andre er ikke innhentet. Tall fra 
2000 er ikke tilgengelige. 
 

Småbedriftsstrategi:  
20 nye arbeidsplasser innen år 
2000 

(Synnøve Helgerud) 

 
Hytteutvikling:  
 
Øke antall hytteskapte 
arbeidsplasser med 15 innen år 
2000 

 
Ikke registrert. Den sterke omsetningsøkningen i handels- og 
servicevirksomhet er imidlertid en sterk indikasjon på 
måloppnåelse (ref. pkt. 4.3.1) 

 
Øke den lokale markedsandelen 
av handels- og tjenestetilbud 
med 10 - 20 % innen år 2000 
 

 
Ikke registrert. Den sterke omsetningsøkningen i handels- og 
servicevirksomhet er imidlertid en sterk indikasjon på 
måloppnåelse (ref. pkt. 4.3.1) 

Øke antall hyttedøgn pr. år med 
3 - 5 innen år 2000  
 

Hyttebruksundersøkelsen har registrert antall hyttedøgn i 98. 
Denne følges opp med en ny forenklet undersøkelse som 
ennå ikke er gjennomført, for å mål avvik.  
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Som det fremgår av overstående oversikt er det kun i begrenset grad lagt til rette for registrering av 
resultater. Dette er et generelt problem som også er konstatert i andre omstillingskommuner og -
regioner. 
 

4.2 Oppnåelse av kvalitative mål 
Vurderingen av graden av oppnåelse av de mer kvalitative mål baseres på en spørreundersøkelse og 
rapporter og samtaler med sentrale aktører i omstillingsprosessen.    

4.2.1 Spørreundersøkelse 
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å få næringslivets oppfatning av de 
forskjellige sider ved omstillingsperioden. Spørsmålene ble stilt ut fra en intervjuguide, men også med 
utdypende spørsmål som var spesielt myntet på den intervjuede. Resultatene av undersøkelsen er 
dokumentert i vedlegg 2.  Nedenfor gjengis en oppsummering og konklusjoner fra undersøkelsen. 
 
I alt 23 bedrifter ble intervjuet. Alle spurte kjente til at Sigdal kommune hadde omstillingsstatus og 20 
kjente til at utviklingsarbeidet var organisert gjennom SiU. I alt 15 av de spurte hadde en oppfatning 
om formålet til SiU, selv om svarene på hva som var formålet varierte sterkt.  
 
I alt 19 hadde søkt om en eller annen form for støtte fra det offentlige og alle 19 oppga at de hadde 
mottatt en eller annen form for støtte. Her må det skilles mellom støtte direkte til virksomheten og 
støtte i form av deltagelse i offentlig finansierte utviklingsprogram. Av de 19 oppga 15 at de hadde 
mottatt støtte direkte til virksomheten. 13 oppgav at de hadde mottatt slik støtte fra SiU og 7 fra SND. 
Noen bedrifter oppgav dermed at de hadde mottatt støtte fra begge. (Det må her bemerkes at noen svar 
inneholder feil uten at det har vesentlig betydning for undersøkelsens validitet). 
 
For å skaffe en oppfatning om synet på forskjellige aspekter ved omstillingsarbeidet sider ble det 
fremsatt en del påstander som den spurte skulle si seg enig, delvis enig, delvis uenig eller helt uenig i. 
Hvis den spurte verken var enig, uenig eller ikke hadde noen oppfatning, ble svaret registrert som 
nøytralt. 
 
Som det fremgår av vedlegg 2 har nesten alle en positiv oppfatning om både av nytten og 
organiseringen av omstillingsarbeidet. Den generelle oppfatning er at SiU har et godt omdømme i 
Sigdal. 
 
10 av de spurte var helt enige og 6 delvis enig i at de hadde hatt stor nytte av støtten de har mottatt 
gjennom SiU. Her må det bemerkes at ikke alle kunne skille klart mellom SiU og SND. 13 av 19 
mente at de kunne helt eller delvis dokumentere en direkte sammenheng mellom mottatt støtte  og 
resultatforbedringen i bedriften, mens 4 ikke kunne dokumentere denne sammenhengen. 
 
14 av 19 var positive til nytten av råd og veiledning fra SiU. Alle spurte mente at de personene de 
hadde hatt kontakt med i SiU virket dyktige og kompetente i sitt arbeid. Hele 11 av 19 var helt enige i 
utsagnet. Det må bemerkes at ikke alle kunne skille klart mellom personer knyttet til SiU og 
representanten(e) for SND Buskerud. 
 
På spørsmål om de var fornøyd med søknadsbehandlingen til SiU ble det avgitt 15 svar. Av disse var 6 
meget fornøyd, 3 delvis fornøyd, 5 var verken fornøyd eller misfornøyd mens bare 1 var litt 
misfornøyd. 
 
Konklusjon 
Resultatet av undersøkelsen gir en meget god tilbakemelding både i forhold til organisering, opplevd 
nytte av støtte, råd og veiledning og forhold til kompetansen i omstillingsorganisasjonen.     
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4.2.2 Kulturbasert reiseliv 
De kvalitative målene var: 
 Grunnlag for næringsvirksomhet 
 Gi økt kvalitet og trivsel både for innbyggere og tilreisende 
 Bidra til profilering av Sigdals kvalitet og egenart 
 Utvikle kunstnerhjemmene som interessante og attraktive severdigheter på nasjonal nivå. 
  
Det er iverksatt 54 prosjekter hvorav størsteparten sannsynligvis må betegnes som tiltak. Det største 
prosjektet er "Kunstnerdalen". I alt 7 bedrifter har deltatt i et reiselivsprogram basert på FRAM. 
Prosjektene/tiltakene har bidratt til å: 
 
 Profilere Sigdal både gjennom prosjekt Kunstendalen, felles deltakelse på messer, brosjyrer og 

trykksaker 
 Etablere og synliggjøre nytten av lokalt og regionalt samarbeid innen reiseliv 
 Heve lokal kompetanse, bl.a. gjennom opplæring av guider. 
 Bevisstgjøre deltagende bedrifter med hensyn til betydningen av markedsføring og 

lønnsomhetsstyring 
 Utvikle nye reiselivsprodukter så som brosjyremateriell, "reiseminner", tradisjonsmat som også er 

tilgjengelige i lokale forretninger etc. 
 
Ut fra inntrykk fra spørreundersøkelsen er kunnskapen om prosjekt Kunstnerdalen høyere enn om 
Sigdal i Utvikling. Dette prosjektet har en langsiktig innretning og mulighetene for å oppnå 
kontinuerlig forbedring er tilstede. Dette forutsetter imidlertid at profileringsaktivitetene fortsetter. 
 
Konklusjon 
Resultatene fra dette satsingsområdet er et godt fundament å bygge videre på. For å stimulere til 
ytterligere bedring og for å unngå tilbakefall, må næringen sammen med kommune og fylke sørge for 
å organisere det fortsatte samarbeidet på en måte som de deltagende virksomhetene oppfatter som 
nyttige i forhold til egeninnsatsen.  

4.2.3 Småbedriftsstrategi 
De kvalitative hovedmålene for småbedriftsstrategien var: 
 Stimulere til kompetanseheving og etablering av kompetansekrevende arbeidsplasser 
 Bedrifter som planlegger etablering i Østlandsregionen skal kjenne til Sigdal sine muligheter 
 
I tillegg ble det formulert en rekke delmål med spesiell vekt på samarbeid mellom næringsliv og skole, 
kompetansegivende tiltak samt vedr. sentrumsutvikling i Prestfoss og Eggedal. 
 
Det er iverksatt: 
 
 Industrisamarbeid i Sigdal som har gjennomført 7 utviklingsprosjekter og gjennomført 4 

temasamlinger (HMS, Innkjøp, Transport, Industrinettverk). Dette har ført til etablering av en 
Industriforening.  

 Tiltak som stimulerer til entreprenørskap, bl. a. i samarbeid med skoleverket.  
 Forberedende arbeider for sentrumsutvikling i Sigdal og Eggedal 
 Forstudie vedr. muligheten for å etablere kompetansegivende utdanning innen kultur, natur og 

miljø 
 Temamøter, idedugnad og forstudie "EDB i småbedrifter"  
 
Konklusjon 
Samarbeidsprosjektene har gitt konkrete resultater i form av etableringen av Industriforeningen. Dette 
blir i spørreundersøkelsen oppfattet som positivt fordi de deltagende bedrifter mener å ha hatt nytte av 
dette og er villige til investere tid i fortsettelsen. Det er sannsynlig at industrisamarbeidet har ført til 
noe kompetanseheving, men det er ikke foretatt registreringer som underbygger dette. 
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De øvrige aktivitetene har riktig innretning. De kan føre både til kompetanseheving og etablering av 
kompetansekrevende arbeidsplasser. Det er imidlertid for tidlig å si om de vil gi resultater i henhold til 
de indikerte mål.   
 

4.2.4 Hytteutvikling 
Det overordnede mål for hytteutvikling var: 
 

Hytter, både eksisterende og nye skal gi størst mulig lokale ringvirkninger og danne grunnlag 
for sikre og lønnsomme arbeidsplasser i Sigdal. Samtidig skal det ved utvikling av 
eksisterende hytter og bygging av nye legges vekt på å ta vare på/viderutvikle kommunens 
natur- og miljøkvaliteter. 

 
Ut fra den overordnede målsetningen ble det utledet en rekke delmål der en del ut fra 
målformuleringen ville kunne oppfattes som tiltak. 
  
Det er iverksatt tiltak med riktig innretning. De viktigste gjengis nedenfor: 
 I regi av Sigdal og Eggedal Turistservice er det utarbeidet presentasjon av muligheter overfor ulike 

målgrupper samt oversikt over håndverkere og tjenester rettet mot hyttemarkedet 
 Hytteavis (Påskemagasin og Sommeravis) 
 Etablering av Haglebu vann- og avløpssenter AS og Tempelseter vann og avløp AS 
 
Konklusjon 
Hyttebruksundersøkelsen har gitt et godt grunnlag for det videre utviklingsarbeid.. Denne har bidratt 
til å bevisstgjøre næringsdrivende og til å tilføre faktisk kunnskap. Utsagn fra intervjuede i 
spørreundersøkelsen bekrefter dette. 
 
Ut fra tilgjengelig dokumentasjon av resultater er det ikke mulig å ha en klar oppfatning om graden av 
måloppnåelse.. 
 

4.3 Andre indikatorer 

4.3.1 Regnskapsanalyse 
Sigdal kommune har innhentet regnskapsoppgaver for perioden 1996 - 1999 fra Dun & Bradstreet. 
Disse regnskapstallene er analysert med sikte på å skaffe holdepunkter for hvordan Sigdals næringsliv 
har utviklet seg med hensyn til omsetnings- og lønnsomhetsutvikling. Underlaget for analysen er 
D&Bs database for Sigdal inkl. tall fra bedrifter som ikke er registrert i Sigdal, men som har betydelig 
virksomhet der. En del mindre bedrifter, herunder noen reiselivsbedrifter, er ikke med i D&Bs 
database.  
 
I analysen er underlaget sortert etter bransjegrupper: 
 
 Industri og håndverk: Vareproduserende virksomhet inkl. byggevirksomhet der Nobia Nordisk 

BygginteriørAS totalt utgjør 68% av totalen i 1999. (Anslagsvis halvparten av Nobias omsetning i 
Norge knytter til virksomheten i Sigdal) 

 Handel og service: Varehandel og tjenesteyting inkl. vedlikeholdstjenester og transport der Markt 
& Co utgjør 53 % av totalen i 1999.(Anslagsvis 40 % av omsetningen Markt & Co knytter seg til 
virksomheten i Sigdal) 

 Reiseliv: Omfatter 5 virksomheter der 3 er rene reiselivsbedrifter og 2 har tilknytning 
 Øvrige: Omfatter eiendoms- og investeringsvirksomhet der Sigdal Eiendom er den dominerende 

(88% av totalen i 1999) 
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Av tabell 3 fremgår omsetningsutviklingen pr. bransje: 
 
Total omsetning  
TNOK 

Antall  
bedrifter 

1996 1997 1998 1999 

Industri og håndverk 25       672 610        752 793        782 272        689 005  
Handel og service 28       149 649        176 706        217 728        227 233  
Reiseliv 5           4 422            5 476            6 809            7 686  
Øvrige 7         13 671          23 520          34 464          39 405  
Total 65     840 352      958 495   1 041 273      963 329  
 
Tabell 3: Omsetning i 1000 NOK 1996 - 1999 pr. bransje. 
 
Oversikten viser at industri- og håndverk i 1999 utgjør 72% av totalen og at handel utgjør 24%. Hvis 
Nobia og Markt & Co tas ut ville andelen vært henholdsvis 59% og 28%. Reiseliv er her 
underrepresentert, dels på grunn av databasen ikke inneholder alle og dels fordi virksomheter som er 
sortert under andre grupper har store deler av sitt kundeunderlag i reiseliv. 
 
Av tabell 4 fremgår omsetningsendringen i % pr. bransje: 
 
Omsetnings- 
endring % 

1997 1998 1999 1996 - 99 

Industri og håndverk 12 % 4 % -12 % 2 % 
Handel og service 18 % 23 % 4 % 52 % 
Reiseliv 24 % 24 % 13 % 74 % 
Øvrige 72 % 47 % 14 % 188 % 
Total 14 % 9 % -7 % 15 % 
 
Tabell 4: Omsetningsendring i % 1996 - 1999 pr. bransje: 
 
Med unntak av Industri- og håndverk viser alle bransjer en kraftig vekst i perioden. Holdes Nobia 
utenfor ville også denne bransjen hatt en vekst på 33 %, i det vesentlige i perioden 96 - 98. Handel og 
service ville hatt en vekst på 67% hvis Markt & Co holdes utenfor. 
 
Av tabell 5 fremgår lønnsomhetsutviklingen pr. bransje: 
 
Resultat før skatt i 
 % av omsetning 

1996 1997 1998 1999 

Industri og håndverk -0,9 % 3,4 % 3,6 % 4,5 % 
Handel og service 3,5 % 5,3 % 4,7 % 8,2 % 
Reiseliv 8,1 % -1,1 % 8,0 % 4,9 % 
Øvrige 12,1 % 6,1 % 5,5 % 7,8 % 
Total 0,1 % 3,5 % 4,2 % 6,3 % 
 
Tabell 5: Ordinert resultat før skatt 1996 - 1999 pr. bransje 
 
Overskuddsgraden for Industri og håndverk i 1996 skyldes i det vesentlige underskuddet i Nobia. Der 
er stor variasjon i resultatene mellom bedriftene og fra år til år. Den underliggende trenden for de to 
store bransjene er imidlertid positiv. Resultatet for reiseliv og øvrige er ikke representativt. 
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Resultatet i Industri og håndverk ekskl. Nobia utviklet seg positivt fra 1996 - 1999 med en viss 
tilbakegang i 1999. Noe av tilbakegangen i 1999 skyldes store tap i 3 bedrifter. Handel og service 
viser gjennomsnittlig en jevn bedring i lønnsomheten. Markt & Co som den dominerende bedriften 
bidrar strekt til resultatløftet fra 98 til 99. I gjennomsnitt hadde de øvrige bedriftene en svak 
tilbakegang fra 98 til 99. 
 
Konklusjon 
Analysen av regnskapene kan kort oppsummeres som følger: 
 
 Omsetningsveksten viser et økt aktivitetsnivå 
 Veksten i handel og service (ekskl. Markt & Co) som for en stor del antas å betjene det lokale 

markedet, indikerer redusert handelslekkasje og at tilreisende i økende grad benytter seg av lokale 
tilbud. 

 Lønnsomhetsutviklingen er i gjennomsnitt positiv, mens nivået bør bedres ytterligere..  
 
Selv om noe av den positive utviklingen kan tilskrives den generelle økonomiske oppgang synes andre 
faktorer å ha spilt en rolle. Dette er en klar indikasjon på at omstillingsaktivitetene i Sigdal er en 
direkte årsak til det økte aktivitetsnivået. 
 

4.3.2 Sysselsetting og arbeidsledighet 
Da Sigdal fikk omstillingsstatus var en av de tungtveiende årsakene stor arbeidsledighet som følge av 
restrukturering av hjørnestensbedriften Nobia. Utviklingen av sysselsetting og arbeidsledighet i Sigdal, 
Krødsherad, Modum og i Buskerud fylke er undersøkt. Formålet er å sammenligne utviklingen i 
nabokommunene og fylket for eventuelt å skaffe holdepunkter for effekten av omstillingstiltakene i 
Sigdal. 
 
Av fig. 1 fremgår økningen i sysselsettingen i Sigdal, Krødsherad, Modum og Buskerud i forhold til 
året 1993 (= 100): 

 
 (Kilde: SSB, foreløpige tall) 

 
Fig. 1: Sysselsettingsutviklingen i Sigdal, Krødsherad, Modum og Buskerud (1993 = 100) 
 
Veksten i sysselsettingen er nokså lik i de 4 områdene som sammenlignes. Sigdal har en nedgang i 
sysselsettingen i 1999 og en litt svakere vekst enn de øvrige for hele perioden under ett. 
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Sysselsettingen i de to største bedriftene har vært stabil i denne perioden. Som konstatert ovenfor er 
det vanskelig å trekke entydige konklusjoner om hvor mye som skyldes konjunkturer og hvor mye 
som skyldes utviklingsinnsatser. 
 
Utviklingen av arbeidsledighet fremgår av fig. 2: 
 

(Kilde: SSB, foreløpige tall) 
 

Fig. 2: Arbeidsledighet i % av antall sysselsatte i Sigdal, Krødsherad; Modum og Buskerud  
           1993 -  1999 
 
Sigdal hadde den høyeste arbeidsledigheten i 1993 og hadde en kraftigere nedgang enn de øvrige frem 
til 1996/97. Dette har ingen sammenheng med omstillingstiltakene fordi den kraftige nedgangen til 
dels kom før omstillingsperioden begynte. Arbeidsledigheten fra og med 97 er så lav at den må 
betraktes som full sysselsetting. 
 

4.4 Konklusjon 
Sigdal i Utvikling kan bokføre at det overordnede kvantitative mål er nådd: Det er skapt 90 mot et mål 
på 69.  
 
Det kvantitative mål for småbedriftsstrategi er 20 nye arbeidsplasser. Det kan ikke konstateres om 
målet er nådd på grunn av manglende registrering, men foreliggende regnskapstall viser økt 
aktivitetsnivå som indikerer økt sysselsetting i småbedriftene. Den samme indikatoren tyder på at 
antall hytteskapte arbeidsplasser har økt, men det er ikke mulig å konstatere hvor mange ut fra 
foreliggende data. 
 
For kulturbasert reiseliv foreligger det indikasjoner på at målet om omsetningsøkning er nådd, mens 
det er mer tvilsomt om lønnsomhetsmålene er nådd.   
 
Vurderingen av de kvalitative målene bygger på skjønn. Vår vurdering er at disse i varierende grad er 
nådd. Da de underliggende aktivitetene har en langsiktig innretning vil resultatene foreligge i 
fremtiden. 
 
Det er konstatert at bedriftene i Sigdal under ett har hatt en positiv omsetnings- og 
lønnsomhetsutvikling. Det er imidlertid ikke mulig å ha en presis oppfatning om hvor mye av denne 
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utviklingen som skyldes den generelle økonomiske veksten og hvor mye som kan føres tilbake på 
omstillingstiltakene.  
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5 Erfaringer med prosjektorganiseringen av 
omstillingsarbeidet 

I vurderingen av hvordan omstillingsarbeidet ble organisert er det viktig å skille mellom type 
arbeidsoppgaver eller aktiviteter. Disse kan grovt inndeles i følgende grupper: 
 
 Omstillingsorganisasjonen (SiU) - organisering av arbeidet knyttet til ledelse, tilrettelegging og 

administrasjon av tilskudd  
 Utviklingsprogram organisert som prosjekt  - organisering av aktiviteter og oppgaver som 

omfatter et større område, bransjer eller bransjegrupper 
 Prosjekter - organisering av aktiviteter og oppgaver som vedrører den enkelte virksomhet 
 
Det ble i tilsagnsbrevet av 27.03.96 fra Kommunal- og arbeidsdepartementet forutsatt at prosjektene 
ble styrt etter SNDs prosjektlederprosess. Det ble derfor tidlig i omstillingsperioden gjennomført kurs i 
dette. Kursene bidro til at aktørene som i en eller annen sammenheng ble involvert i arbeid knyttet til 
SiU: 
 fikk et felles begrepsapparat 
 strukturerte prosjektene på en ensartet måte 
 kunne møte krav stilt av de organer som ga støtte, med hensyn til søknadsutforming, rapportering 

og annen form for nødvendig dokumentasjon 
 
I det følgende vil det foretas en vurdering av hensiktsmessigheten av denne organisasjonsformen i 
henhold til ovenstående gruppering. 
 

5.1 Omstillingsorganisasjonen 
Oppdragsgiver for omstillingen kunne - i likhet med andre omstillingsområder - ha valgt å organisere 
arbeidet gjennom et næringsutviklingsselskap eller som en separat organisatorisk enhet adskilt fra 
kommuneadministrasjonen. Disse to alternativene ble vurdert som mindre hensiktsmessig enn 
prosjektorganisering. Vi er enige i denne vurderingen. Dette skal begrunnes nærmere ved å 
sammenligne de tre formene for organisering. Om virksomheten organiseres som eget selskap eller 
som en separat organisatorisk enhet kan imidlertid i denne sammenheng likestilles: 
 
 Ved å knytte omstillingsorganisasjonen nær opp til kommuneadministrasjonen var det mulig å 

utnytte kommunens infrastruktur. Dette bidro sannsynligvis til at ressursforbruket ble vesentlig 
mindre totalt enn om omstillingsorganisasjonen skulle operert adskilt som frittstående selskap. 

 
 Ansettelse av prosjektleder på heltid sikret tilstrekkelig og kontinuerlig tilgang på ressurser og 

kompetanse. SiU ble derfor noe mer enn en kommunal næringsavdeling som vil måtte ha dekket et 
vesentlig bredere arbeidsområde. PL på heltid byr på de samme fordelene som en separat enhet 
med hensyn til fremdrift og fokus. 

 
 Styringen av et prosjekt gjennom en styringsgruppe eller styringen av et selskap gjennom et styre 

er for så vidt nøytralt ettersom dette er helt avhengig av kvaliteten på styringsgruppen/styret og 
deres arbeidsform. I dette tilfelle er inntrykket at styringsgruppen var aktiv og konstruktiv og 
dermed til stor støtte for prosjektet.   

 
 Det er ingen prinsipielle forskjeller på finansieringen av omstillingsaktivitene i den ene eller annen 

organisasjonsform. Forskjellene er mer av formell eller juridisk karakter. 
 
 Grenseoppgangen mellom kommunale oppgaver og definerte omstillingsoppgaver er 

tilsynelatende lettere når omstillingsorganisasjonen er skilt fra kommuneadministrasjonen. I dette 
tilfellet hadde næringssjefen dessuten ansvaret som PA. På grunn av at SNP, både den 
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opprinnelige og den reviderte, var meget klar på dette punkt, ser det ikke ut til at dette bød på noen 
problemer i Sigdal. Et tett samarbeide mellom PA og PL med klar beskrivelse av ansvar og 
oppgaver bidro til at dette ikke bød på komplikasjoner.    

 

5.2 Utviklingsprogram organisert som prosjekt 
Eksempler på utviklingsprogrammer er "Profilmarkedsføring - Kunstnerdalen" og "Kompetanseheving 
- Industrisamarbeid i Sigdal". Disse inngår i sin tur som en del av et satsingsområde som er beskrevet i 
SNP. På denne måten er sammenhengen mellom SNP og utviklingsprogrammet synliggjort. 
 
Utviklingsprogrammene ble organisert som prosjekt i henhold til PLP. Spesielt det første programmet 
var meget omfattende med en rekke aktiviteter som i prosjektplanen ble betegnet som delprosjekt. 
Dette var en hensiktsmessig strukturering og det virker som om aktørene behersket prosjektformen 
tilfredsstillende. 
 
Det er ett forhold som bør kommenteres i denne sammenheng. I et omfattende prosjekt bestående av 
en rekke delprosjekter vil det ikke alltid vil være samsvar mellom prosjektets inndeling i forstudie, 
forprosjekt og hovedprosjekt og delprosjektenes inndeling på tilsvarende måte. Som eksempel kan det 
i prosjektets forprosjektfase være en rekke delprosjekter som er i forstudiefasen. Det kan derfor være 
formålstjenlig å stramme opp begrepene for å unngå eventuell forvirring i denne sammenheng. Dette 
kan løses med en mer konsistent bruk av prosjekthierarkiet som vist er eksemplifisert i fig. 1. 
 

5.3 Prosjekter 
Utviklingsarbeidet organisert som prosjekt innen den enkelte virksomhet synes å ha vært riktig og 
hensiktsmessig. Det er imidlertid konstatert forskjeller i presisjon og gjennomføringsevne avhengig av 
aktørenes kunnskap om prosjektarbeid, i dette tilfelle PLP.  
 
Det har i mange tilfeller, også i SiU, vist seg viktig å skille mellom prosjekt og tiltak.  
 

5.4 Oppsummering - prosjektorganisering 
Basert på observasjoner og tilbakemeldinger fra aktører i omstillingsarbeidet i Sigdal kan det 
konstateres at organisering i prosjekt har vært riktig og hensiktsmessig. Det ble tidlig gjennomført kurs 
i PLP med relativt bred deltakelse. Dette medførte at SiU hadde en fastlagt prosjektmodell som lettet 
kommunikasjon og som la til grunn en felles logikk i utviklingsarbeidet. For strenge formalkrav i 
starten av omstillingsperioden førte imidlertid til at det ble lagt for mye vekt på form på bekostning av 
innhold. 
 
I denne type utviklingsarbeid vil det være nyttig å legge til grunn et prosjekthierarki som reduserer 
kilder til misforståelser. En mulig modell illustreres nedenfor i fig 4: 
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Fig 4: Illustrasjon av prosjekthierarki  

 
Modellen viser sammenhengen mellom SNP,  programmer og prosjekter knyttet til 
omstillingsarbeidet. Denne strukturen gjør det mulig å relatere mål og resultater av arbeidet både til 
omstillingsorganisasjonen og til SNP. Videre viser den nivåer i strukturen som kan bidra til å klargjøre 
sammenhenger. 
 
Modellen fanger ikke opp dynamikken i utviklingsarbeid der prosjekter initieres som forstudie og 
eventuelt videreutvikles gjennom et for- og hovedprosjekt. Omstillingsorganisasjonens involvering 
skal være forskjellig i de enkelte faser. For prosjektarbeid er dette  illustrert i fig. 5. 
  
Aktør Foranalyse Forprosjekt Hovedprosjekt 
 
Omstillings- 
organisasjon 

 
Kan ta initiativ og være 
prosjekteier. Kan dekke 
kostnader 100 % 

 
Bør overføre ansvar til 
prosjekteier, men kan 
unntaksvis ha rollen, Helst bare 
ansvar for støtte og oppfølging 
samt delfinansiering av prosjekt  

 
Kun støtte og 
oppfølging. 
Delfinansiering av 
prosjektkostnadene.  

 
Prosjekteier 

 
Kan ta initiativ og være 
prosjekteier. Bør dekke 
en del av kostnadene. 

 
Ansvarlig for gjennomføring. 
Bør delfinansiere 
prosjektkostnader utover 
egeninnsats. 

Ansvarlig for 
gjennomføring. 
Hovedansvarlig for 
prosjektkostnadene 

 
Fig .5: Prinsippskisse av arbeidsfordeling mellom omstillingsorganisasjonen og prosjekteier 
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I arbeid med programmer i henhold til ovenstående modell (som normalt vil bestå av en rekke 
prosjekter i forskjellig utviklingsfase) bør omstillingsorganisasjonen ha det overordnede ansvar i den 
utstrekning det ikke kan overlates til en bransjeorganisasjon eller et annet formalisert nettverk.  
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6 Kommunens og næringslivets utviklingsevne 
Under dette avsnittet vil tre forhold belyses: 
 
 Kommunens utviklingsevne 
 Næringslivets utviklingsevne 
 Samspillet mellom kommune og næringsliv 
 

6.1 Utviklingsevnen internt i kommunen 
Sigdal kommune gjennomførte PLP-kurs for deler av kommuneadministrasjonen der det deltok 9 
personer. Formålet var opplæring i praktisk prosjektarbeid og å gi et felles grunnlag for et systematisk 
utviklingsarbeid både internt i administrasjonen og i forhold til brukeren av kommunale tjenester. 
 
Det er videre utarbeidet en forenklet prosjekthåndbok basert på PLP som benyttes for bruk i 
utviklingsarbeid internt i kommunen. Det er gjennomført 5 utviklingsprosjekter samt en rekke mindre 
innen kulturetaten. 
  
Vi har ikke analysert disse utviklingsprosjektene verken med hensyn til mål eller om det er foretatt 
registreringer av resultater for å kunne vurdere måloppnåelse da dette faller utenfor rammen av dette 
prosjektet. Vurderingen er derfor basert på enkelte utsagn og observasjoner.  
 
Det er ikke åpenbart at kommuneadministrasjonen generelt har gjort store fremskritt med hensyn til 
utviklingsevne. I den grad det kan registeres en bedring knytter dette seg til enkeltpersoner. Det er 
derfor viktig at disse personene og den administrative og politiske ledelsen i samarbeid sørger for å 
holde endringsledelse på dagsorden og å utnytte metodikken i PLP slik at flest mulig i det kommunale 
tjenesteapparat utvikler seg gjennom praktisk utviklingsarbeid.  
.  

6.2 Næringslivets utviklingsevne 
I perioden 1997 - 2000 har i alt 60 personer (inkl. representanter fra kommunen) gjennomgått PLP-
kurs. Herav kommer 20 personer fra NOBIA som i 2000 har gjennomført et bedriftsinternt kurs. Dette 
viser en positiv holdning som er en nødvendig forutsetning for å bedre utviklingsevnen. Evnen 
kommer imidlertid først til syne gjennom anvendelse av kunnskapen i praksis og gjennom oppnådde 
resultater.  
 
Utviklingsprogrammet som ble gjennomført i flere reiselivsbedrifter etter FRAM-modellen har vist 
konkrete resultater og dermed demonstrert nytten av målrettet utvikling. Det å kunne se den direkte 
sammenhengen mellom utviklingstiltak og resultatforbedringen stimulerer til ytterligere utvikling.  
 
En relativt stor andel av de næringsdrivende som ble spurt, opplever at etableringen av bransjefora og 
nettverk har tilført verdi. Før omstillingen var det meget begrenset samarbeid mellom 
reiselivsbedriftene. Gjennom flere av reiselivsprosjektene har verdien av et samarbeid om 
fellesaktiviteter blitt synliggjort. Det må spesielt påpekes at det i prosjektet "Kunsterdalen" er etablert 
et samarbeid over kommunegrensene, noe som er litt uvanlig innen reiselivsbransjen. 
 
Etableringen av Industriforeningen og tilknyttede prosjekter har ført til samarbeid mellom flere av de 
lokale industribedriftene. Resultatet av samarbeidet har dog vært noe varierende. Denne møteplassen 
har imidlertid ført til åpenhet om felles problemstillinger som i sin tur har avdekket behovet for 
kompetansegivende tiltak i regi av Industriforeningen. 
 
Det bør kunne konkluderes med at næringslivets utviklingsevne er blitt styrket både som følge av 
opplæringen i praktisk prosjektarbeid (PLP), som følge av gjennomføringen av utviklingsprosjekter og 
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av de etablerte bransjefora. Det er imidlertid vanskelig å bedømme graden av styrket utviklingsevne. 
Det bør også understrekes at en evne må stimuleres for å utvikles. De faktorer som representerer slike 
stimuli må derfor ikke tas bort eller svekkes. Det er lettere å falle tilbake i gamle arbeidsformer enn å 
fortsette en utvikling i riktig retning.  
 

6.3 Samspillet mellom kommune og næringsliv 
Samspillet mellom kommunen og næringslivet er i noen grad illustrert i Strategisk Næringsplan. Noen 
viktige områder som beskriver dette grensesnittet, er listet opp nedenfor: 
 
 Tilrettelegging av industriområder 
 Infrastruktur i form av veier, vann og avløp, skilting 
 Samarbeid mellom undervisning og næringsliv 
 Effektiviteten i søknadsprosessen knyttet til offentlige tillatelser 
 Hvordan kommuniserer kommunen med eget næringsliv 
 
Styringsgruppen for SiU som var sammensatt med representanter både fra næringslivet og kommunen, 
bidro til å knytte kommune og næringsliv tettere sammen. SiU dekket imidlertid bare en del av det 
store grensesnittet mellom kommunen og de enkelte næringsdrivende. Et sentralt spørsmål er derfor 
om omstillingsperioden har bedret samspillet på bred basis. Et annet spørsmål er om det samspillet 
som ble etablert gjennom SiU, kan vedlikeholdes og eventuelt styrkes ytterligere. 
 
Det er ikke registrert klare holdepunkter for at kommunens totale utviklingsevne er vesentlig bedret 
som følge av bedre samspill mellom kommunen og næringslivet. Noen utsagn tyder på misnøye med 
kommunen i denne sammenheng: 
 
 Bedringen av veistandarden - spesielt retning Drammen - blir for lavt prioritert 
 Tilretteleggingen av industritomter er ikke vel gjennomtenkt 
 For å trekke ny virksomhet til kommunen burde nye industritomter lokaliseres lengst sør i 

kommunen 
 Behandlingen av søknader tar for lang tid 
 Landbruk blir prioritert på bekostning av annen næringsvirksomhet 
 
Det kan sikkert hevdes at kommunen gjør sitt ytterste innenfor trange økonomiske rammer. Det er 
imidlertid et faktum at dette er den opplevde virkelighet for noen. Hvis denne opplevde virkeligheten 
bygger på feil informasjon, indikerer det at kommunikasjonen bør bedres. 
 
Kommunen må være den drivende kraft i å skape et best mulig samspill med næringslivet.  
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7 Fra omstillingsorganisasjon til ordinær drift 

7.1 Fra omstillingsorganisasjon til ordinær drift 
Oppgavene til SiU kan inndeles i følgende områder: 
 
1. Ledelse og administrasjon av utviklingsarbeidet, herunder mobilisering 
2. Assistanse knyttet til utarbeidelse av søknader om prosjektstøtte 
3. Behandling av søknader om prosjektstøtte 
4. Generell rådgivning og veiledning 
5. Ressurspersoner i bransjefora og nettverk 
 
Disse oppgavene er blitt ivaretatt av PL (på heltid) og PA (på deltid) med assistanse av ekstern 
konsulenthjelp.  
 
Sigdals omstillingsstatus ble avsluttet pr. 1.4.2000 og den heltidsansatte PL gikk over i annen 
virksomhet. Tilgjengelige ressurser til å ivareta oppgavene til SiU i fremtiden er derfor sterkt redusert. 
Overgangen fra omstillingsorganisasjon til ordinær drift kan ha som resultat at "luften går ut av 
ballongen" og man faller tilbake til de arbeidsprosedyrene som gjaldt før omstillingsperioden startet. 
For å unngå en slik utvikling bør arbeidsoppgavene prioriteres og fordeles på en annen måte. 
 
I ordinær drift vil følgende aktører stå sentralt: 
 
 Kommunens næringsetat 
 Næringshagen 
 SND Buskerud 
 Buskerud Fylke 
 Industriforeningen 
 Reiselivsnæringen, bl.a. gjennom prosjekt Kunsterndalen (som er sikret fortsatt finansiering) 
 
Ved siden av disse aktørene er det meget viktig at det private næringsliv selv  tar ansvar for 
utviklingsoppgaver som styrker fellesskapet. Det må ikke bli slik at privat sektor venter på initiativ fra 
de offentlige aktørene. Det må heller ikke være privat sektor som drar lasset med en reaktiv offentlig 
sektor på slep. Utfordringen nå er å organisere arbeidet på en slik måte at samspill og balanse mellom 
aktørene sikres.  
 

7.2 Fremtidig organisering og tilknytning til Regoms 
Kommunens ansvar v/næringssjefen bør primært knyttes til oppgavene 1, 4 og 5 vist under punkt 7.1 
ovenfor. Videre bør næringsetaten føle ansvar for å være næringslivets talsmann innad i kommunen 
der bl.a. følgende områder bør fokuseres: 
 
 Sikre effektiv kommunikasjon mellom næringsdrivende og kommunen (både den politiske og 

administrative ledelse) 
 Belyse kommunens servicegrad og tjenestetilbud i forhold til næringslivet og initiere nødvendige 

utviklingsprosjekter 
 Bidra til at bransjefora og nettverk vedlikeholdes og utvikles 
 
Sigdal vil i fortsettelsen ha begrenset finansiell evne til å støtte næringsutvikling. Denne begrensede 
evnen krever kraftig prioritering. Generelt bør midler kanaliseres til formål som utvikler infrastruktur 
og annen indirekte tilrettelegging for best mulig rammebetingelser for næringslivet. Ren bedriftsrettet 
støtte bør søkes gjennom det ordinære virkemiddelapparatet (SND Buskerud og Fylket). 
 



Vurdering av omstillingen i Sigdal 20.09.16 Side 27 av 34 

Dette legger et spesielt ansvar på SND Buskerud og Fylket som bør bidra til å fylle det vakuum som 
måtte oppstå. Det gjelder i første rekke kontakten med og støtten til den enkelte bedrift. I denne 
sammenheng kan den nyopprettede Næringshagen også bidra i etablerings- og nyskapningsarbeid selv 
om den på langt nær kan fylle rollen til SiU.  
 
Vurderingen i denne rapporten har, som vist til ovenfor, bygges på få faktiske resultatmålinger, enten 
fordi de ikke er foretatt eller for det er for tidlig å måle. Kommunen og SND Buskerud bør derfor i 
fellesskap sørge for at fremtidig resultatmåling kan gjennomføres. Dette gjelder egentlig ikke bare 
resultatene fra innsatser i omstillingsperioden, men behovet for å måle effekten av innsatser generelt. 
Et hensiktsmessig registreringssystem bør derfor organiseres. 
 
Regoms vil i den fremtidige organiseringen få en mer perifer rolle som følge av regionaliseringen av 
SND. Regoms rolle bør bli som et kompetansesenter som kan støtte SND Buskerud (og de øvrige 
regionale SND-enhetene)  både med veiledning og som ressursbase.  Regoms web-baserte møteplass 
og database representer i denne sammenheng et viktig tilskudd. 
.  
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8 Læring for andre områder 
Med bakgrunn i erfaringene fra Sigdal bør det kunne settes opp en del generelle retningslinjer som kan 
legges til grunn i andre omstillingsområder: 
 

8.1 Organisering 
Det bør etableres en sammenheng mellom SNP og omstillingsorganisasjonen der det går klart frem 
hvilke oppgaver som faller under omstillingsorganisasjonen og hva kommunens ansvar skal være. I 
tilfelle det dreier seg om en region som omfatter flere kommuner, bør kommunenes SNP ses i 
sammenheng slik at denne oppgavedelingen likevel sikres. 
 
Om omstillingsorganisasjonen skal etableres som prosjekt eller som egen organisatorisk enhet vil være 
et spørsmål om hensiktsmessighet. De to minste omstillingskommunene - Sigdal og Røyrvik - har 
gode erfaringer med prosjektorganisering. De øvrige har organisert arbeidet i en separat enhet med 
varierende erfaring. 
 
Det må sikres et godt samspill mellom kommune(r), SND og fylket på den ene side og næringslivet på 
den annen side. Dette kan bl.a. sikres ved at styret/styringsgruppene får en sammensetning som 
representerer alle aktører. 
 

8.2 Mobilisering 
Det må settes inn kraft i å mobilisere de kreftene som skal medvirke i omstillingen tidligst mulig. Hvis 
ikke vil verdifull tid gå tapt. Selv om en omstillingsperiode på 4 - 5 år kan virke lang, vil en forsinket 
mobilisering fort kunne "spise" et år av perioden.  
 
Sigdal hadde en prosjektleder på plass tidlig i omstillingsperioden der vesentlige rammebetingelser var 
fastlagt fra første stund. Dette reduserte omstillingsorganisasjonens innkjøringsfase til et minimum. 
 
Mobilisering omfatter også revitalisering i løpet av omstillingsperioden.  
 

8.3 Mål og måloppnåelse 
Det må tidligst mulig fastlegges et målhierarki som er forankret i SNP og omstillingsprosjektets 
overordnede mål. Målene på de forskjellige nivåene bør i størst mulig utstrekning være målbare. 
Kvalitative mål er mer kompliserte å måle enn kvantitative. I den utstrekning det er mulig bør målene 
derfor være kvantitative. 
 
Parallelt med formuleringen av mål bør muligheten for å registrere resultater vurderes og planlegges. 
Det viser seg at dette undervurderes. Statistikk fra kjente databaser er vanligvis ikke tilgjengelig 
tidsnok og som regel ikke tilstrekkelig spesifikk til å være nyttig. Registrering og overvåkning av de 
løpende resultater vil derfor måtte baseres på dedikerte systemer som er tilpasset den aktuelle 
situasjonen.   
 
Utviklingstiltak vil ofte ha en langsiktig innretning der resultatet ikke kommer til syne før lenge etter 
at tiltaket er satt inn. Utfordringen er å isolere innsatsfaktorene for å kunne konstatere 
årsakssammenhenger i ettertid. Det er ikke åpenbart at slike analyser alltid er riktige og dekkende. De 
vil under alle omstendigheter ikke kunne gi opplysninger tidsnok til å justere tiltakets innretning.  
 
Skreddersydde registrerings- og overvåkningssystemer må derfor inkludere kvalitative vurderinger 
som gjør det mulig å sannsynliggjøre i tide om prosjekter og tiltak er riktige og gir ønskede resultater. 



Vurdering av omstillingen i Sigdal 20.09.16 Side 29 av 34 

Det er således ikke tilstrekkelig å basere målevalueringen bare på kvantitative mål hvis evalueringen 
skal benyttes til korrektive tiltak.  
 

8.4 Konsentrasjon av innsats  
Valg av innsatsområder skaper dilemmaer for de besluttende organene i en omstillingskommune eller 
region. Det kan dreie seg om prioritering av deler av den private sektor, valg mellom 
infrastrukturtiltak eller bedriftsrettede tiltak, om innsatsen skal begrenses til eksisterende næringsliv 
eller om det skal legges opp til en akkvisisjonsstrategi og gründerutvikling.  
 
Slike valg bør foretas så tidlig som mulig fordi tilgjengelige finansielle midler og andre ressurser ikke 
er tilstrekkelige til å dekke alle områder. Erfaringer fra Sigdal og andre områder bør kunne innhentes 
som hjelp i slike prioriteringer. Mer forskningsbaserte evalueringer kan også være til hjelp. 
 

8.5 Personavhengigheten 
Suksess eller fiasko kan ofte føres tilbake på enkeltpersoner eller begrensede grupperinger av 
personer. Riktig kompetanse, relevant erfaring, personlige egenskaper samt tilstrekkelig engasjement 
er viktige kriterier når prosjektledelse og styre/styringsgruppe skal velges.  
 
Fordi prosjektformen er tidsbegrenset kan utvalget av kvalifiserte medarbeidere være begrenset. Det er 
likevel nødvendig å stille strenge krav. Tross alt skal de valgte personene forvalte relativt store midler. 
Feilansettelser i denne sammenheng betyr ikke bare at bevilgede midler kan få en resultatløs 
anvendelse. Vel så viktig er at en nødvendig utvikling forsinkes eller stopper opp. Det kan på sikt få 
mye større negative konsekvenser. 
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Vedlegg 
 
 
 

Vedlegg 1 
 

DOKUMENTOVERSIKT 
 

1 Søknad om omstillingsmidler fra Sigdal kommune 29.11.95 
2 Tilsagnsbrev fra Kommunal og Arbeidsdepartementet 27.03.96 
3 Prosjektplan - Omstilling. Sigdal i Utvikling 04.12.96 
4 Statusrapport - SNP for Sigdal 01.01.97 
5 Søknad om omstillingsmidler fra Sigdal Kommune 07.11.97 
6 Revisjonsprotokoll Sigdal i Utvikling - SND 02.12.97 
7 Revidert Strategisk Næringsplan for Sigdal 11.12.97 
8 Tilsagnsbrev fra Kommunal og Arbeidsdepartementet 30.12.97 
9 Prosjektplan - Omstilling. Sigdal i Utvikling 30.03.98 
10 PLP - Målevaluering. Sigdal i Utvikling - SND 05.11.98 
11 
12 

Statusrapport Sigdal i Utvikling 
Rapport til kommunestyret: SiU - Resultater, evaluering og videre 
arbeid pr. 1.4.99 

01.04.99 
 

26.05.99 

 
 

13 Statusrapport Sigdal i Utvikling 01.07.99 
14 Statusrapport Sigdal i Utvikling 01.10.99 
15 Statusrapport Sigdal i Utvikling 01.01.00 
16 Statusrapport Sigdal i Utvikling 01.04.00 
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VEDLEGG 2a 

 
 
 
 
 
RESULTATER AV SPØRREUNDERSØKELSEN 
KVANTITATIV DEL 
 
 
 
KJENNSKAP TIL OMSTILLINGSARBEIDET I SIGDAL 
 

  
JA 

 
NEI 

 
SUM 

 
 
Kjenner du til at Sigdal Kommune har omstillingsstatus  
og at det derfor kanaliseres utviklingsmidler til virksomheter i Sigdal? 
 

 
23 

 
0 

 
23 

Kjenner du til at Sigdal kommune har organisert sitt  omstillingsarbeid 
gjennom en organisasjon som kalles Sigdal i Utvikling (SiU)?   

20 3 23 

Kjenner du til formålet med organisasjonen SiU? 
  

15 8 23 

Har du søkt om en eller annen form for støtte fra offentlige midler? 
 

19 4 23 

Har du mottatt noen form for støtte til utvikling de siste 5 år  
 

19 4 23 

Direkte til virksomheten 
 

15 1 16 

Deltatt i Kunsterdalen  
 

8 5 13 

 
  

SiU 
 

SND 
 

SUM 
 

 
Hvem har gitt støtte? 
    

 
13 

 
7 

 
20 
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GRADERTE SVAR:  
GRAD AV ENIGHET I UTSAGN 
 
 Helt 

enig 
Delvis 
enig 

Nøytral Delvis 
uenig 

Helt 
uenig 

Total 

Har SiU etter din oppfatning hatt en stor 
og positiv effekt på utviklingen av Sigdals 
næringsliv? 
 

5 13 1 - - 19 

Utviklingsaktivitetene til Sigdal 
kommune og SiU burde vært gjennomført 
på en helt annen måte. 
 

- - 2 - 17 19 

Det er umulig å få positive resultater av 
innsatsen fra et utviklingsorgan som SiU 
uansett hvordan dette arbeidet 
organiseres. 
 

10 6 3 - - 19 

SiU har et godt omdømme i Sigdal 
 

3 2 6 2 6 19 

Jeg har hatt stor nytte av den støtten jeg 
har mottatt gjennom SiU 
 

6 7 2 3 1 19 

Jeg ville ikke ha iverksatt etablering/ 
utvikling/investering eller annen form for 
utviklingsaktivitet uten støtten fra SiU 
 

7 7 5 - - 19 

Jeg kan dokumentere at det er en direkte 
sammenheng mellom utviklingsstøtten fra 
SiU og resultatforbedringen i min bedrift. 
 

11 8 - - - 19 

I min kontakt med SiU har jeg fått råd og 
veiledning som jeg har hatt nytte av i mitt 
arbeid. 
 

6 3 5 1 - 15 

De personene i SiU jeg har hatt kontakt 
med virker dyktige og kompetente i sitt 
arbeid 
 

11 8 - - - 19 

Jeg er meget godt fornøyd med hvordan 
SiU behandlet min søknad om støtte på, 
både på grunn av veiledning om utfylling 
av søknaden og rask saksbehandling 

6 3 5 1 - 15 
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Omsetning 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 9 830    10 245  10 979  23 673     21 723     22 192     27 209     28 334     27 546     31 157     33 822     36 943     

Varehandel 3 992    4 208    4 602    9 097       9 657       18 124     5 663       5 528       6 301       15 998     18 778     18 892     

Øvrige 2 231    2 521    2 917    7 585       7 190       6 336       4 398       5 235       4 798       5 731       6 076       5 408       

Gjennomsnitt 4 251    4 516    5 012    11 328     10 327     10 827     7 917       8 528       8 189       11 565     12 748     12 526     

Res. før skatt 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 231       623       679       610          298          242          686          1 076       1 015       1 427       1 729       1 631       

Varehandel 73         44         153       282          111          1 287       425          372          296          464          570          476          

Øvrige 110       119       94         670          675          753          279          449          302          497          1 124       447          

Gjennomsnitt 134       229       238       613          533          733          373          515          394          592          1 029       579          

Resultatgrad 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 2,3 % 6,1 % 6,2 % 2,6 % 1,4 % 1,1 % 2,5 % 3,8 % 3,7 % 4,6 % 5,1 % 4,4 %

Varehandel 1,8 % 1,1 % 3,3 % 3,1 % 1,1 % 7,1 % 7,5 % 6,7 % 4,7 % 2,9 % 3,0 % 2,5 %

Øvrige 4,9 % 4,7 % 3,2 % 8,8 % 9,4 % 11,9 % 6,3 % 8,6 % 6,3 % 8,7 % 18,5 % 8,3 %

Gjennomsnitt 3,1 % 5,1 % 4,8 % 5,4 % 5,2 % 6,8 % 4,7 % 6,0 % 4,8 % 5,1 % 8,1 % 4,6 %

Totalkapital 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 5 268    5 249    5 792    11 448     10 994     12 705     14 657     14 877     14 648     23 562     27 431     28 014     

Varehandel 796       991       1 060    1 877       2 110       7 223       2 089       2 158       2 392       5 584       6 661       6 866       

Øvrige 1 998    2 419    2 653    9 129       9 617       10 102     4 424       4 949       4 934       8 580       9 595       9 998       

Gjennomsnitt 2 618    2 926    3 204    8 839       8 970       10 183     5 273       5 553       5 504       9 388       10 667     11 005     

Avkastning på 
totalkapitalen 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 4,4 % 11,9 % 11,7 % 5,3 % 2,7 % 1,9 % 4,7 % 7,2 % 6,9 % 6,1 % 6,3 % 5,8 %

Varehandel 9,2 % 4,5 % 14,4 % 15,0 % 5,3 % 17,8 % 20,3 % 17,2 % 12,4 % 8,3 % 8,6 % 6,9 %

Øvrige 5,5 % 4,9 % 3,5 % 7,3 % 7,0 % 7,5 % 6,3 % 9,1 % 6,1 % 5,8 % 11,7 % 4,5 %

Gjennomsnitt 5,1 % 7,8 % 7,4 % 6,9 % 5,9 % 7,2 % 7,1 % 9,3 % 7,2 % 6,3 % 9,6 % 5,3 %

Soliditet 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

Industri 25 % 28 % 29 % 16 % 13 % 12 % 33 % 34 % 35 % 30 % 27 % 27 %

Varehandel 21 % 18 % 22 % 24 % 19 % 16 % 23 % 24 % 25 % 26 % 26 % 26 %

Øvrige 21 % 18 % 18 % 32 % 32 % 38 % 28 % 26 % 28 % 36 % 41 % 41 %

Gjennomsnittstall i 1000 NOK pr bedrift

SIGDAL KRØDSHERAD MODUM BUSKERUD
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Tall i 1000 NOK Sigdal Krødsherad Modum Buskerud
Omsetning 5 012              10 827            8 189              12 526            
Resultat før skatt 238                 733                 394                 579                 
Resultatgrad 4,8 % 6,8 % 4,8 % 4,6 %
Avkastning på totalkapitalen 7,4 % 7,2 % 7,2 % 5,3 %
Soliditet 23,0 % 30,2 % 30,2 % 34,5 %

Tall i 1000 NOK Sigdal Krødsherad Modum Buskerud
Omsetning 10 979            22 192            27 546            36 943            
Resultat før skatt 679                 242                 1 015              1 631              
Resultatgrad 6,2 % 1,1 % 3,7 % 4,4 %
Avkastning på totalkapitalen 11,7 % 1,9 % 6,9 % 5,8 %
Soliditet 28,9 % 11,8 % 35,3 % 26,8 %

Tall i 1000 NOK Sigdal Krødsherad Modum Buskerud
Omsetning 4 602              18 124            6 301              18 892            
Resultat før skatt 153                 1 287              296                 476                 
Resultatgrad 3,3 % 7,1 % 4,7 % 2,5 %
Avkastning på totalkapitalen 14,4 % 17,8 % 12,4 % 6,9 %
Soliditet 21,7 % 16,1 % 24,6 % 25,6 %

Tall i 1000 NOK Sigdal Krødsherad Modum Buskerud
Omsetning 2 917              6 336              4 798              5 408              
Resultat før skatt 94                   753                 302                 447                 
Resultatgrad 3,2 % 11,9 % 6,3 % 8,3 %
Avkastning på totalkapitalen 3,5 % 7,5 % 6,1 % 4,5 %
Soliditet 18,5 % 38,3 % 28,1 % 41,0 %

Gjennomsnittsbedriften øvrige 1998

Gjennomsnittsbedriften 1998

Den gjennomsnittlige industribedriften 1998

Den gjennomsnittlige handelsbedriften 1998
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