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SLUTTRAPPORT 
 

1. SAMMENDRAG 
Omstillingsperioden har vært fra 2001 til ut 2006, i alt 6 år. Stord og Fitjar har deltatt hele 
perioden mens Sveio har deltatt de 4 siste årene.  
Det har vært klare mål og strategier som har stått i forhold til de utfordringer som var. 
Målsetningene er over perioden konkretisert, spisset og er for en stor del målbare. 
Hovedmålet, etablering av 940 nye arbeidsplasser ble ikke nådd til utløpet av perioden. Dette 
skyldes flere forhold, blant annet at omstillingsmidlene ble redusert med ca 30%, at 
sysselsettingsnedgangen ikke ble så stor som fryktet, mv. Resultatet ved utløpet av 2006 var 
472 nye arbeidsplasser og sikring av 590 arbeidsplasser som virksomhetene rapporterer at 
SNU i varierende grad har bidratt til. Det forventes ytterligere arbeidsplasser ut fra de 
prosjekter som er ferdigført og under gjennomføring. I løpet av omstillingsperioden har SNU 
også maktet å konkretisere andre viktige konkretiserbare mål.  
Organisering av omstillingsarbeidet har vært vellykket og gjennom SNU har kommunene og 
næringslivet maktet å omstille seg. SNU framstår i dag som en profesjonell 
næringsutviklingsorganisasjon med en klar forretningsmessig profil som på en smidig måte 
har klart å gå fra omstilling til en mer ordinær situasjon. 
 

2. INNLEDNING 
Stord og Fitjar har vært omstillingsområde i perioden 2001 – 2006 mens Sveio har vært 
omstillingskommune i perioden 2003 – 2006.  
Som ledd i avslutningsarbeidet skal det utarbeides en sluttrapport for å dra lærdom av 
prosessen.  
Arbeidsformen har vært innsamling av aktuell dokumentasjon, konkretisering av hva som er 
gjort og innhenting av nødvendig informasjon. Rapporten er en kort oppsummering av 
hvordan planlegging, målsetting, organisering, gjennomføring og grad av måloppnåelse av 
omstillingsprosessen har funnet sted.  
 

3. OMSTILLINGSPROSESSEN OG AKTØRER 
Hordaland fylkeskommune utarbeidet en konsekvensanalyse for Stord kommune som ble 
presentert i desember 1999. Her ble det prognostisert en reduksjon på 1053 arbeidsplasser i 
regionen over en 5 års periode. 90% av reduksjonen ville være i Stord kommune. Basert på 
utviklingen besluttet Stord og Fitjar kommuner i juni 2000 å etablere SNU AS som det 
utførende organ for omstillingsarbeidet. Sveio kommune ble med i omstillingsprogrammet i 
2003.  
 
Kommune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Stord       
Fitjar       
Sveio       
 
Sentrale samarbeidspartnerer og deltakare i omstillingsprosessen i tillegg til eierne har vært 
Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune og Samarbeidsrådet for Sunnhordland. 
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2001 har vært brukt til iverksetting av omstillingsarbeidet og utarbeidelse av nødvendige 
styringsdokument. Viktige lokale aktører har vært kommunepolitikere, 
kommuneadministrasjon, hjørnesteinsbedriftene, fagforening og lokalt næringsliv. 

3.1 Mål for omstillingen 
Visjonen i 2002 hadde et regionalt perspektiv: 
- Sunnhordland – best i Norge på regional samhandling og utvikling 
Visjonen er senere endret til  
- Sunnhordland – best i Norge på samhandling, utvikling og omstilling 
 
Hovedmålet for omstillingen er å styrke næringsgrunnlaget i de tre kommunene. Dette skal 
skje gjennom økt verdiskapning og etablering av lønnsomme arbeidsplasser, slik at området 
får en mer robust og bredere næringsstruktur. Det er en ambisjon å skape så mange 
arbeidsplasser at en på sikt erstatter tallet på arbeidsplasser som faller bort grunnet 
reduksjoner innen offshore næringen. Målsettingen i antall arbeidsplasser for 
omstillingsperioden 2001 – 2006 er som følger: 
 
 
Satsningsområde 

Hoved/ 
Utvikl.* 

2002 
(akkumulert) 

2004 
(akkumulert) 

2006 
(akkumulert) 

Forretn.utvikl. eksist. næringsliv H 35 90 200 
IKT H 75 100 200 
Nyskapning H 100 200 400 
Havbruk  H=>U 20 30 90 
Naturgass - Energi U  10 50 
Kompetanse U    
Ungdom U    
Akkumulert sum  230 430 940 
* Hovedsatsingsområde/Utviklingsområde 
 
I tillegg skal omstillingsprosjektet medvirke til å styrke utviklingsevnen i 
omstillingsperioden gjennom: 

- økt profesjonalisering og effektivisering av næringsutviklingsarbeidet 
- bedre samhandling mellom sentrale aktører i området 
- større evne til strategisk arbeid, prioritert innsats og gjennomføringsemne 
- styrke kompetanse inne prosjektutvikling/-styring 
- økt lederkapasitet i området 
- klargjøring av roller og ansvar (politikk og administrasjon) 
- redusert avhengighet av eksterne krefter 

 
Hovedmålet er periodisert, kvantifisert og fordelt på innsatsområder mht utvikling av 
arbeidsplasser, men spesifiserer for øvrig i mer generelle ordelag viktige faktorer som skal 
tillegges vekt. Disse er imidlertid i noen grad kvantifisert i de aktuelle strategier.  
 
Målene for det enkelte omstillingsområde er beskrevet i noe detalj i vedlegg 1 til denne 
sluttrapport. Nedenfor er derfor kun anført konklusjonene.  
 
Forretningsutvikling eksisterende næringsliv  
Dette er det prioriterte område med skaping av 200 nye arbeidsplasser og sikring av 100 
arbeidsplasser.  I tillegg er det fokusert på å utnytte det ”ein kan” for å få til økt verdiskaping 
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og lønnsomhet. Prioriteringen innen dette strategiområde har endret seg over tid til å bli mer 
diversifisert gjennom knoppskyting, produkt- og markedsutvikling.  
 
Knoppskyting fra industrivirksomheter har vært et område som har generert mange 
arbeidsplasser, og SNU har hatt en viktig rolle for å realisere disse virksomhetene. Eksempel 
på bedrifter som har sprunget ut fra de lokale Aker Kværner-bedriftene er Asator AS, 
Advantec AS og Palantir AS. Etter utskillingen av disse virksomhetene har de nye bedriftene 
gått inn i nye markeder og utviklet nye produkt.  
 
Havbruk  
Havbruk var en sentral strategi ved oppstart og man så for seg en rask utvikling, noe som ble 
dokumentert blant annet gjennom anslag på 75 nye arbeidsplasser i løpet av 2001/2002. Dette 
ble senere nedjustert til 20 og Havbruk ble omdefinert fra ”Hovedsatsingsområde” til 
”Utviklingsområde”. Fokus har etter hvert blitt på bioindustri/videreforedling, torskeoppdrett, 
skjell og teknologileveranser til næringen. 
 
Mølstrevåg skjellmottak i Sveio og Sagafjord Seafarm er eksempel på bedrifter som har 
utviklet spisskompetanse ved hjelp fra SNU.   
 
IKT 
IKT er ansett som en viktig strategi spesielt som verktøy og støtte i utviklingsprosessene. 
Noen av de første prosjektene var etablering av selskapene Palantir, Weld Industry og Sireko.  
 
Fokus de senere år har vært mot internasjonalisering av datakraft og tjenester. 
 
Naturgass – i siste strategiplan omdøpt til Energi 
Naturgass fremstår som et langsiktig utviklingsområde for omstillingsarbeidet. Det er spesielt 
viktig at det bygges opp kompetanse rundt gass som råstoff og energikilde.  
 
Satsingen er etter hvert blitt spisset mot naturgass/LNG og utvikling av kompetanse rundt 
fornybar energi.  
 
Nyskaping 
Nyskaping skal bygge og utvikle entreprenørskap og nyskaping. Det er tatt utgangspunkt i 
ideer/muligheter som foreligger, men som ikke videreføres som del av kjernevirksomheten til 
dagens virksomheter. Gjennom kvalifisering av ideer fokuseres på hva som må til for å 
realisere gode ideer.  
 
SNU har vært en fødselshjelper for etableringen av industriinkubatoren Vekst Industri 
Sunnhordland AS (VIS) i 2004, og SNU har støttet flere av inkubatorbedriftene, bl.a. HSE 
Norway,  Planmo lettak og ARC Industridesign.  
 
Kompetanse  
For å sikre økt verdiskapning og nyutvikling må det fokuseres på kompetanse. Her er det 
viktig med et samarbeid med de virksomheter og institusjoner som er aktive innenfor 
utvikling og opplæring. SNU har vært spesielt opptatt av å skape et positivt innovasjonsmiljø 
i skolesektoren gjennom blant annet elevbedrifter, deltakelse i Lego’s internasjonale 
konkurranse (FLL), mv. Ungdom ble allerede et eget satsningsområde i 2004.  
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Det er lagt stor innsats på kompetanseutvikling gjennom samarbeid med Høgskolen og 
etablering av etablererskole og eget internasjonalt produktutviklingsprogram.  
 
Andre områder 
”Andre områder” var i første strategi- og handlingsplan definert som eget område. Her var 
fokus på synliggjøring og markedsføring av SNU og det omstillingsarbeidet som var 
iverksatt. Viktige aktiviteter var utvikling av nyhetsbrev, hjemmeside, deltakelse på messer og 
konferanser, besøke FoU- og ressursmiljø.  
 
Ungdom 
Ungdom ble midtveis fokusert ytterligere og definert som eget utviklingsområde. I tillegg til 
elevbedrifter både i grunnskole, ungdomsskole og videregående skole er det også etablert 
studentbedrifter ved høgskolen.  For å komme i kontakt med utflyttet ungdom er det også 
etablert en egen ”SNU-plass”.  
 
Vurdering  
SNU brukte mye tid og ressurser på å konkretisere og begrunne sin strategi- og handlingsplan. 
Samtidig prioriterte de innsats i de prosjekter som ”var til stede” slik at man fikk en 
”synliggjøring” av at omstillingsperioden var ”i gang”.  
 
Strategi- og handlingsplanen ble delt inn i ”hovedsatsningsområder” og ”utviklingsområder”. 
Hovedsatsningsområdene var de innsatsområder som ga ”uttelling” i form av arbeidsplasser 
mens utviklingsområdene var viktige for å legge til rette for en mer langsiktig ”høsting” av 
arbeidsplasser. Dette illustreres godt ved at man underveis redefinerte ”Havbruk” fra 
hovedsatsingsområde til utviklingsområde. Et annet eksempel er den mer langsiktige satsing 
på naturgass og fornybar energi. 
 
En helt sentral problemstilling var hvordan man skulle bevare den kompetanse og kapasitet 
som var utviklet på Stord og Fitjar ifm planlegging og gjennomføring av skipsbygging og 
ombygging. Hva kunne denne kompetanse benyttes til i andre sammenhenger? Hvordan 
kunne Stord-samfunnets kompetansefortrinn realiseres? Samtidig var det viktig å kunne 
fremskaffe de gode ideer og prospekter som var til stede i dagens virksomheter, men som ikke 
var vurdert som del av virksomhetens kjernevirksomhet og som virksomheten derfor ikke 
ville satse på. 
 
Forretningsutvikling, knoppskyting og nyskapning med utgangspunkt i dagens virksomheter 
var derfor et naturlig førstevalg av hovedsatsingsområder.  
 
Omstillingsprosessen viser dette gjennom den utvikling som har skjedd i strategivalgene. 
Hovedsatsingsområdene er konkretisert og spesifisert etter hvert som man har fått erfaring 
samtidig som man har tatt opp konkrete tiltak som når de er etablert også er tatt ut av planen 
(f.eks næringshage, inkubator, program for SMB-utvikling, m.fl.). Siste strategiplan er 
derimot åpnet mer opp og inkorporerer andre områder som helse og rehabilitering, kreative 
næringer, mv. Dette peker på den ene side mot ”livet etter omstillingsperioden” og på den 
annen side at man ”løser” litt på prioriteringen.  
 
SNU har lyktes med å kvantifisere delmål ut over antall arbeidsplasser i handlingsplanen. 
Disse er konkrete og klart målbare. Det foreligger imidlertid ikke årsrapporter som forteller 
grad av måloppnåelse rettet mot disse delmålene.  
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3.2 Omstillingsorganisasjonen 
Omstillingsorganisasjonen Samspelsforum for NæringsUtvikling (SNU) er etablert som et 
aksjeselskap med følgende eiere: 
Stord, Fitjar og Sveio kommuner med 17,2% andel hver (totalt 51,6%) 
Stord Næringsråd, Fitjar Næringsråd og Sveio Næringsservice 13,8% andel hver (totalt 
41,4%). Fellesforbundet avd. 118 med 7,0% andel. 
 
Styret består av 5 medlemmer hvorav 4 er næringsdrivende og en fra fagforeningen. I tillegg 
er det 3 observatører fra hhv Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge og 
Samarbeidsrådet for Sunnhordland.  
Det har vært lagt stor vekt på å rekruttere styremedlemmer med bred kompetanse og et solid 
nettverk. I tillegg til ”ordinært styrearbeid” har styrets medlemmer vært utnyttet både i 
konkrete prosjekter og som kompetansepersoner i omstillingsarbeidet. Styret har således vært 
et viktig redskap i SNU sitt arbeid.  
 
Administrasjon har bestått av en daglig leder og en rådgiver i full stilling samt ytterligere 
ressurser i delstillinger. Det har vært lagt vekt på å ha en liten administrasjon med fast tilsatte. 
I snitt har det vært 2,2 årsverk. Fokus har vært på utviklingsarbeid og rekrutteringen har vært 
rettet mot å få til ”et lag” med komplementær kompetanse og erfaring. I de tilfelle hvor det 
har vært behov for spisskompetanse har en engasjert ekstern bistand. Dermed har en utvidet 
eget nettverk og fått til et tett samarbeid mellom FoU-miljø og lokale kompetansepersoner.  
 

3.3 Sentrale aktører 
SNU har i løpet av omstillingsperioden utviklet et samarbeid med en rekke sentrale aktører 
hvorav de viktigste er: 

- Stord, Fitjar og Sveio kommuner bruker SNU for å utøve næringslivsfunksjoner som 
tidligere var tillagt en næringsavdeling 

- Næringsrådene representerer lokale næringslivsinteresser og er med på å prioritere 
satsingsområdene til SNU 

- Næringslivet bruker SNU til å realisere egne utviklingstiltak 
- Høgskolen er ”den nære” kompetansepartner for næringsutvikling 
- Forskningsinstitusjoner som Rogalandsforskning, CMI, Universitetet i Bergen, m.fl. er 

samarbeidspartnere for spisskompetanse. Sintef sin etablering i Bergen åpner også for 
ytterligere samarbeid. 

- Samarbeidsrådet ivaretar regionrådets oppgaver og har i tillegg visse 
næringsutviklingstiltak som krever en kontinuerlig ”grenseoppgåing” med SNU 

- Industrinettverket driver samordning av og utvikling mellom medlemsbedriftene. 
- Industriinkubatoren VIS har hovedfokus på industriell nyskapning som har utspring i 

moderbedriftene. 
- Bedriftene driver egen utvikling. 
- Innovasjon Norge, SIVA og Hordaland fylkeskommune er viktige samarbeidspartnere 

og har engasjert seg både med kompetanse- og finansielle ressurser. 
 
Samtlige aktører unntatt kommunene og næringsrådene opererer ut over SNU’s geografiske 
område. Det er enkelte områder som har krevd spesiell samordning mellom SNU og 
Samarbeidsrådet, f eks innen etablereroppgavene. 
 



8 
 

Dette brede engasjement har sammen med strategi- og handlingsplanen bidratt til at SNU er 
profilert som et selskap som fokuserer på forretningsmessig kompetanse og entreprenørkultur 
og ikke på forvaltning og byråkratisering. 
 

3.4 Samlet ressursforbruk 
Omstillingsressursene er budsjettert benyttet som følger: 
Satsningsområde 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 Totalt
Forretn.utv. eksist. 
næringsliv

1 700 3 500 2 000 2 000 3 050 12 250

Havbruk 2 100 3 000 1 000 1 200 750 8 050
IKT 1 000 1 500 850 800 500 4 650
Naturgass - Energi 1 800 1 800 400 600 500 5 100
Nyskapning 2 000 3 900 3 250 2 850 1 350 13 350
Kompetanse 1 000 800 850 1 000 850 4 500
Ungdom 200 300 250 300 250 1 300
Annet 2 400 2 400 2 400 2 000 2 800 12 000
Sum 11 700 12 200 17 200 11 000 10 750 10 050 72 900
Fordeling på områder i 2001 er ikke gjort.  
 
I realiteten ble de anvendt slik: 
Satsningsområde 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 Totalt
Forretn.utv. eksist. 
næringsliv

3 700 2 086 4 326 2 752 4 349 2 882 20 095

Havbruk 1 264 1 376 1 448 500 412 505 5 505
IKT 1 169 822 1 105 997 341 135 4 569
Naturgass - Energi 400 0 0 55 175 900 1 530
Nyskapning 1 576 2 924 2 310 1 435 1 638 1 019 10 902
Kompetanse 0 17 368 200 195 1 140 1 920
Ungdom 30 84 40 38 110 118 420
Annet 3 680 3 743 4 516 3 885 2 591 2 400 20 815
Akkumulert sum 11 819 11 052 14 113 9 862 9 811 9 099 65 756  
 
Finansieringen var som følger: 
Finansieringskilde 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totalt 
Stord kommune 3.100 3.300 2.186 2.486 2.200 2.000 15.272 
Fitjar kommune 650 700 400 450 450 450 3.100 
Sveio kommune   815 500 700 500 2.515 
Hordaland fylkeskommune 2.000 2.000 7.401 7.100 7.100 7.100 32.701 
KRD 5.750 6.000     11.750 
Sum 11.500 12.000 10.802 10.536 10.450 10.050 65.338 
 
Som det fremgår av ovenstående finansiering mot budsjett ble den endelige finansiering 
redusert i 2003 med over 6 millioner i forhold til forventet budsjett. Denne ”reduksjon” i 
forventede omstillingsmidler er videreført i etterfølgende år.  
 
Et viktig element i omstillingsprosessen er i hvilken grad aktørene klarer å utnytte det 
ordinære virkemiddelapparat. Det er innhentet data fra Innovasjon Norge for å se utviklingen 
av lån og tilskudd fra det ordinære virkemiddelapparat i 6 års perioden 1995 – 2000 og se 
denne mot omstillingsperioden 2001 – 2006.  
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En totalsummering av alle tilskudd og lån i de to perioder fremkommer i nedenstående tabell 
fra Innovasjon Norge.  

Sum of Netto innv Kommune VM-gruppe
Fitjar Stord Sveio Totalt

Innv.år
1994 90 000 6 420 417 390 000 6 900 417
1995 1 035 000 4 885 448 5 920 448
1996 574 400 4 652 750 5 227 150
1997 1 398 097 260 000 1 658 097
1998 289 000 990 000 1 279 000
1999 209 000 3 845 000 4 054 000
2000 413 500 32 701 500 2 387 000 35 502 000
2001 6 664 000 530 000 7 194 000
2002 5 011 000 125 000 5 136 000
2003 1 305 000 250 000 1 555 000
2004 2 170 000 2 170 000
2005 850 000 1 350 000 415 000 2 615 000
2006 1 786 200 475 000 2 261 200

Totalt 3 460 900 73 179 412 4 832 000 81 472 312

1995-2000 2 520 900 48 472 795 2 647 000 53 640 695
2001-2006 850 000 18 286 200 1 795 000 20 931 200  
 
Ser en på de to nederste rader som er sum for 6 års perioden før omstillingsperioden og selve 
omstillingsperioden fremkommer det at det ikke har skjedd noen økning. I tallet for Stord er 
det inkludert et lavrisikolån på 21,5 mill i 2000 som trekker opp summen. Men selv med en 
korrigering av dette endres ikke konklusjonen: Ingen av kommunene har maktet å øke verken 
tilskudd eller lån i omstillingsperioden sett i relasjon til perioden før omstilling. Dette er noe 
uvanlig og kan ha flere årsaker, for eksempel: 

- Bedriftene utnyttet det ordinære virkemiddelapparat ”fullt ut” før omstillingsperioden 
- Innovasjon Norge har ikke prioritert søknader fra næringslivet i 

omstillingskommunene 
- Det har ikke vært prosjekter som har tilfredsstilt kravene til virkemiddelapparatet 
- SNU har ikke fokusert på/markedsført utnyttelse av det ordinære virkemiddelapparatet 

En har imidlertid ikke kunnet dokumentere eller sannsynliggjøre årsakene.  
 

3.5 Konklusjon 
SNU har maktet å spisse sine strategier i omstillingsperiodens første 5 år, mens man i siste 
omstillingsår har ”slakket litt opp” for å kunne forberede en annen situasjon.  
Det er etter hvert etablert mange ”målbare mål” som er godt egnet for oppfølging og 
evaluering.  
En av de viktigste forhold er at SNU har maktet å utvikle og opprettholde en 
”forretningsmessig” profil som har medført at samarbeidet med bedriftene har vært meget 
godt.  
Det ordinære virkemiddelapparat er ikke utnyttet ut over hva som ble gjort før 
omstillingsperioden. 
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4 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

4.1 Oppnåelse kvantitative mål 
Som det fremgår av kapittel 3 har SNU gjennom handlingsplan etter hvert kvantifisert en 
rekke forhold ut over antall arbeidsplasser. SNU har siden 2003 gjennomført årlige 
vurderinger av sitt arbeid gjennom intervju av virksomheter som har hatt prosjekter i 
omstillingsprogrammet.  
 
Strategiplanen fokuserer på nye arbeidsplasser og har en spesifikk og periodisert 
måloppnåelse, se kapittel 3.1. SNU har de senere år gjennomført årlige resultatvurderinger. 
Disse er basert på intervjuer med aktuelle virksomheter. Det er altså virksomhetene selv som 
rapporterer etablering av nye arbeidsplasser og trygging av eksisterende arbeidsplasser. Dette 
er rapportert både i antall arbeidsplasser og i årsverk. Måltallene er i arbeidsplasser mens 
nedenstående tabell er både rapportert i årsverk og arbeidsplasser. 
 
 2004* 2005 2006** Sum 
Årsverk/arbeidsplasser Årsv. Arb.pl Årsv. Arb.pl Årsv. Arb.pl Årsv. Arb.pl 
Nye arbeidsplasser 317,5 360,5 91 92 20 20 428,5 472 
Trygging eksist. arb.pl. 457 460 83,5  50  590  
* Akkumulert 2001-2004 
** foreløpige estimat fra undersøkelse 2006 
 
I handlingsplanene er det konkretisert ytterligere delmål. De første årene var det primært 
fokus på avklaring og forberedelser mens det de siste årene har vært fokus på etablering og 
realisering ut over antall arbeidsplasser er de årlige evalueringer basert på virksomhetenes 
egenvurdering av utviklingsevne og robusthet. 

4.2 Oppnåelse kvalitative mål 
Ut fra hovedmålsetningen til SNU rapporterer virksomhetene følgende utvikling (2006): 
 
Faktor Resultat 
Prosjektutvikling/-styring Mer enn 90% av alle virksomheter har fått styrket sin evne 
Økt lederkapasitet Ca 70% rapporterer at lederkapasiteten er økt 
Redusert avhengighet av 
eksterne krefter/aktører 

Ca 60% rapporterer at det er redusert avhengighet 

Utvidet markedsområde Ca 85% rapporterer at markedsområdet er utvidet. Nærmere 
50% rapporterer ”i stor/svært stor grad”. 

Nye produkt Over 70% rapporterer at nye produkter er utviklet 
Innvirkning på virksom-
hetens videre utvikling 

Ca 90% rapporterer at prosjektene vil ha positiv innvirkning på 
virksomhetens videre utvikling. Hele 70% rapporterer ”i stor/ 
svært stor grad” 

 
Dette er konsistent med tilsvarende målinger tidligere år. Nærmere beskrivelse av metode og 
gjennomføring av målinger er gitt i de årlige rapporter.  

4.3 Konklusjon 
Måloppnåelse i forhold til kvantifiserbar målsetning om 940 nye arbeidsplasser er ikke nådd, 
men regnes som oppfylt dersom man medregner arbeidsplasser som er trygget som en 
konsekvens av SNU sitt arbeid. Måltallet om nye arbeidsplasser ble man rimelig tidlig i 
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omstillingsprosessen klar over var meget høyt. På bakgrunn av den prognostiserte utvikling 
gjennomførte bedriftene i begynnelsen av omstillingsperioden den planlagte 
bemanningsreduksjon. Deretter snudde imidlertid utviklingen innen off shore, og det ble 
nødvendig med ”rebemanning”. , da den prognostiserte negative utvikling i 
hjørnesteinsbedriftene ikke inntraff. Samtidig ble det en klar forverring av den prognostiserte 
utvikling i havbruk (oppdrettslaks), IKT-markedet kollapset og den forventede utvikling 
innen gass og energi kom senere i gang. 
 I tillegg ble finansieringen redusert med nærmere 1/3 - fra planlagt 96 mill til ca 65 mill. Det 
er imidlertid rapportert fra de intervjuede virksomheter, totalt 144, at det er skapt 472 
arbeidsplasser – noe som utgjør 428,5 årsverk. Dette, sammen med ca 590 årsverk som er 
trygget er i sum et rimelig resultat. Videre er det pr 31. desember 2006 ca 240 prosjekter som 
videreføres. En rekke av disse antas å resultere i nye arbeidsplasser de kommende år. 
Måltallet kan derfor nås i løpet av de neste årene. 
 
Fokus har vært på arbeidsplasser. Det mangler imidlertid en oversikt over hvor mange 
arbeidsplasser som har kommet innen hvilke innsatsområder, i alle fall hvor mange som har 
kommet innen etablerte virksomheter og hva som har kommet innen nyetablering.  
 
De mer kvalitative målsetninger anses som fullt ut oppnådd. De årlige målinger som er gjort 
etter 2003 dokumenterer dette. Næringslivet i omstillingsområdet er i sum også blitt klart mer 
robust med ”flere bein å stå på”. 
 

5 ERFARINGER: ORGANISERING AV OMSTILLINGSARBEIDET 
Omstillingsorganisasjonene er i dag i hovedsak organisert etter følgende modeller: 

- Aksjeselskap 
- Kommunalt foretak 
- Stiftelse 
- Program (prosjektorganisasjon) under kommunen 

 
De viktigste faktorer som beskriver den enkelte organisasjonsform fremkommer av 
nedenstående tabell. 
 

Faktor Program Stiftelse Kommunalt 
foretak 

Aksjeselskap 

Eiere Omstillings-
kommunene 

Ingen betydning Begrenset til 
kommune 

Mange 

Eierinnflytelse Stor. Kommunene 
tildeler midler til 
programmet. Ikke 
egen juridisk enhet 

Begrenset. Styret 
har stor makt. 
Kontroll gjennom 
Stiftelsestilsynet 

Stor. 
Kommunestyret kan 
utpeke og avsette 
styret når det ønsker 

Stor, men må utøves 
gjennom 
generalforsamling 

Eierforpliktelse Meget stor. 
Kommunen er fullt 
ut ansvarlig  

Ingen Meget stor. 
Kommunen hefter 
for KF finansielle 
situasjon 

Liten. Begrenset til 
aksjekapital 

Styret Må forholde seg til 
tildelingsskriv fra 
kommunen 

Stor makt. Regulert 
i Lov om stiftelser 

Makt iht. kommune-
lovens kap. 11 

Personlig ansvar 

Innsyn Stor. Underlagt 
offentlighetsloven 

Meget liten. Går 
gjennom Stiftelsesi-
tilsynet 

Stor. Underlagt 
offentlighetsloven 

Liten, aksjelovens 
bestemmelser om 
rapportering 

Mulighet for Kommunen er Nei. Stiftelsen er Nei. Kommunen er Stor. Alle kan bli 
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Faktor Program Stiftelse Kommunalt 
foretak 

Aksjeselskap 

partnerskap ansvarlig organ – 
kan invitere til 
samarbeid i prosjekt 

selvstendig eneeier eiere 

 
De fleste omstillingsorganisasjoner i dag er aksjeselskap. Dette ikke minst fordi man da er 
underlagt aksjeloven og at styret har et personlig ansvar. I tillegg er aksjeloven mer tilrettelagt 
for kommersiell virksomhet og krav til slik virksomhet. Samtidig kan en gjennom aksjer 
praktisere partnerskap mellom offentlige og private virksomheter.  
 
SNU har valgt aksjeselskapsformen og utviklet den bevisst til et partnerskap mellom 
næringsliv, fagorganisasjoner og kommuner hvor ingen har hatt en ren dominerende stilling, 
se kapittel 3.2. Styrets sammensetning med 4 næringslivsrepresentanter har bidratt til at SNU 
har fått en klar og akseptert næringsprofil. Fellesforbundet har med sin styrerepresentant vært 
en aktiv bidragsyter i omstillingsarbeidet i hele perioden. Den kommunale styring har primært 
skjedd gjennom generalforsamlinger og i vedtak av strategisk plan. SNU sitt arbeid og 
resultater har underveis blitt forankret politisk ved at administrasjonen i SNU jevnlig har 
informert Komité for Næring og Utvikling og Formannskap.  
 
I omstillingsområdet har det vært flere organisasjoner som har hatt næringsutvikling i sine 
strategier. Spesielt må nevnes Industrinettverket og Samarbeidsrådet. En har gjennom 
omstillingsperioden maktet å etablere en positiv samarbeidsprosess som har medvirket til et 
positivt samarbeid og fordeling av oppgaver.  
 

6 KOMMUNENES OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 

6.1 Kommunenes utviklingsevne 
Telemarksforskning ved Knut Vareide har gjennomført en analyse av kommunenes 
næringsutvikling i omstillingsperioden. Rapporten finnes som utrykt vedlegg og omfatter 
følgende 4 forhold: 

- Lønnsomhet - %vis andel av foretak med positivt resultat før skatt 
- Vekst – foretak med omsetningsvekst høyere enn konsumprisindeksen (realvekst) 
- Nyetableringer – antall registreringer i Enhetsregisteret i % av eksisterende foretak 
- Næringstetthet – antall private arbeidsplasser i % av folketallet 

Næringslivsindeksen er et samlet mål for hvor vellykket næringsutviklingen har vært i et 
område vurdert ut fra ovennevnte 4 faktorer.  Rangering er gitt under kommunenavnet. 
Tallene i parentes under den enkelte kommentar er gjennomsnittlig plass i landet blant 431 
kommuner i perioden 2001-2005.  
 
Kommune Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Næringstetthet 
Stord 
 
 
 

(24) 
Startet som 136 
i 2000 og nr 3 i 
2002 og endte 

Fulgt landsdels- og 
fylkesutvikl. Litt 
over ved utg. av 
2005 
 

(174) 

Andel vekstforetak 
var høyt i 2001, 2002 
og 2004, men klart 
under landsgj.sn. i 
2005 

(182) 

Etableringsfrekvens 
har vært over 
landsgj.sn. i hele 
perioden. 
 

(21) 

Relativt høyere 
tetthet enn 
landsgj.sn. Det har 
vært liten vekst i 
netto arb.plasser i 
perioden. Veksten i 
folketall har vært 
sterkere 
Nr 2 av 33 
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Kommune Lønnsomhet Vekst Nyetableringer Næringstetthet 
opp som 76 i 
2005 

kommuner i 
Hordaland  

Fitjar 
 
 

(206) 
Startet i 2000 
som nr 265 og 
endte i 2005 
som 190 

Klart under 
landsgj.sn. Hatt 
fallende tendens, 
flatet ut i 2002 – 
2004 og økt kraftig i 
2005 opp til 
landsgj.sn. 

 
 

(291) 

Andel vekstforetak 
har vært under gj.sn. 
for landet i hele 
perioden. I 2005 
betydelig under 
landsgj.snittet. 
Hadde imidlertid god 
vekst i årene forut 
for omstill.perioden 

(409) 

Har hatt en 
etableringsfrekvens 
vekselvis over og 
under landsgj.sn. I 
2006 sank denne til 
klart under 
landsgj.snittet. 
 
 

(52) 

Tetthet lavere enn 
landsgj.sn. Har vært 
relativt stor vekst i 
arb.plasser 2000-
2005. Samtidig har 
folketallet sunket.  
 
Nr 13 av 33 
kommuner i 
Hordaland 

Sveio 
 
 

(266) 
Variert sterkt 
fra 391 i 2001 
til 79 i 2002 og 
187 i 2005 

Til dels store utslag 
klart under i 2001, 
klart over i 2002, 
under i 2003 og på 
landsgj.sn. i 2005 

 
 
 

(170) 

Andel vekstforetak 
var klart under 
landsgj.sn. i 2001 og 
har siden vokst slik 
at det i 2005 er 
betydelig over 
landsgj.sn. 

 
(177) 

Etableringsfrekvens 
har vært under 
landsgj.sn. i alle år 
unntatt 2002. De tre 
siste år (2004-2006) 
betydelig under 
landsgj.sn. 

 
(128) 

Tetthet mye lavere 
enn landsgj.sn. 
Liten vekst i antall 
arb.plasser 2000-
2005 samtidig som 
folketallet har økt 
litt.  
Nr 32 av 33 
kommuner i 
Hordaland 

 
Av tabellen fremgår det at Stord i sum er i ”topp 10”, Fitjar middels for landet og Sveio under 
middels.  
 
I regi av omstillingsprosessen har også kommunene Stord, Fitjar og Sveio blitt introdusert til 
begrepsapparatet PLP. Stord har tatt dette videre og innført det som standard verktøy i 
kommunens egen virksomhet, herunder også utarbeidet egen prosjekthåndbok.  
 
Det er og interessant å se på hva den enkelte kommune har ”fått igjen” på det årlige innskudd 
til omstillingsprosessen: 
Prosentvis "retur på" innskot

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totalt
Stord 201 % 166 % 316 % 148 % 221 % 97 % 191 %
Fitjar 327 % 222 % 197 % 191 % 261 % 120 % 227 %
Sveio 251 % 382 % 182 % 94 % 237 %  
 

6.2 Næringslivets utviklingsevne  
Stord og Fitjar  kommune har vært med i hele omstillingsperioden mens Sveio har vært med i 
perioden 2003 – 2006. De deltakende virksomheter i de tre kommuner har gjennom de årlige 
spørreundersøkelser blitt bedt om å avklare i hvilken grad gjennomføring av aktuelt/aktuelle 
prosjekt vil ha innvirkning på fremtiden i egen virksomhet. Virksomhetene har konsekvent 
vurdert fremtidsutviklingen sin som positiv. I 2003 rapporterte 70% ”i stor/i svært stor grad” 
mens i 2006 rapporterte 80% det samme.  
 
Den positive næringsutvikling som har skjedd i omstillingsområdet kan ikke sies å være 
verken ”på grunn av” eller ”til tross for” innsatsen til SNU. Men med bakgrunn i 
tilbakemeldingene fra de deltakende virksomheter over hele perioden er det grunn til å hevde 
at omstillingsprogrammet har styrket utviklingsevnen i det lokale næringslivet. Gjennom 
prosjekt- og kursgjennomføring kan det hevdes at en har oppnådd en viss oppgradering av det 
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lokale kompetansenivået. I den sammenheng kan det vises til både konkrete prosjekt i den 
enkelte virksomhet, men også samarbeidsprosjekt innen internasjonalisering og andre 
bedriftsutviklingsprogram.  
 
Det må imidlertid også legges til at næringsutviklingen har skjedd i et område med mange 
andre sentrale aktører som aktive næringsledere, næringsorganisasjonene, Industrinettverket, 
Samarbeidsrådet, industriinkubator, næringshage, m.fl. Her er mange nettverk og innspill som 
i sum har bidratt til utviklingen.  
En oversikt over prosjekter i den enkelte kommune viser følgende resultat: 
 
Kommunevis prosjektfordeling:

Kommune 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sum prosj.
Stord 32 34 61 40 52 23 242
Fitjar 10 7 4 9 7 6 43
Sveio 2 17 17 10 7 53
Nøytrale 15 10 11 9 18 12 75
Sum prosj. 57 53 93 75 87 48 413  
 
Som det fremgår av ovenstående tabell har det vært prosjekter i samtlige kommuner i 
omstillingsperioden.  
 

7 FRA OMSTILLINGSORGANISASJON TIL UTVIKLINGSORGANISASJON 
SNU startet i 2005 arbeidet med å vurdere videreføring av selskapet og arbeidet etter 
omstillingsperiodens utløp. Dette ble gjort etter oppdrag fra SNU sine eiere. SNU har ved 
bruk av ekstern prosjektleder kartlagt næringsutviklingsarbeidet i regionen og sett på hvordan 
SNU skal organiseres videre. Videre ble det vurdert hvordan driften og arbeidet til SNU 
skulle finansieres etter de statlige omstillingsmidlene opphører. 
 
SNU la fram en rapport til eierne våren 2006 som la til grunn at de kommunale eierne gikk 
inn med tilskudd som tidligere, og at det blir etablert et prosjektutviklingsfond der det lokale 
næringslivet gikk inn på eiersiden. Samtlige eiere, med unntak av Sveio Kommune sluttet seg 
til denne finansieringsmodellen og besluttet å videreføre sitt eierskap i SNU AS. Hordaland 
Fylkeskommune vil delta med finansiering i en treårig overgangsperioden med totalt 
1.250.000 kr over 3 år. 
 
SNU opprettet ved årsskifte 06/07 selskapet SNU Prosjektutvikling AS. Det lokale 
næringslivet er invitert med inn som medeiere og selskapet har fått inn kr 7 mill. som skal 
brukes i nye bedrifter og prosjekt i en tidligfase, der det ellers er vanskelig å få inn annen 
kapital. Prosjektene vil bli vurdert ut fra potensiale i framtidige arbeidsplasser og lønnsomhet.  
Det vil ikke bli utbetalt utbytte til eierne av fondet på investert kapital. Et evt. utbytte vil gå 
tilbake i fondet. Det er etablert en rådgiveravtale mellom SNU AS og SNU Prosjektutvikling 
AS. SNU AS har ansvaret for forvaltning av fondet innenfor gitte fullmakter. SNU vil i sin 
nye rolle som forvalter av prosjektutviklingsfondet følge porteføljeselskapene tett og ha et 
aktivt eierskap.  
 
SNU AS vil videreføre sine satsingsområder, men har valgt å spisse innsatsen ytterligere og 
redusert antall delområder under hvert hovedområde.  Flere av prosjektene som ble startet opp 
i omstillingsperioden, f.eks Samlokalisering av kreative næringer, samt Sævarhagen 
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Rehabiliteringssenter, vil bli videreført. SNU skal som utviklingsselskap fortsatt ha som 
hovedmål å styrke næringsgrunnlaget i eierkommunene og i Sunnhordland. Dette skal skje 
gjennom kompetanseutvikling, nyskaping, utviklingsarbeid, økt verdiskaping og etablering av 
lønnsomme arbeidsplasser, slik at området får en mer robust, fleksibel og bredere 
næringsstruktur.  
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Vedlegg 1: Utvikling av mål i omstillingsperioden. 
 
Forretningsutvikling eksisterende næringsliv  
Dette er det prioriterte område med skaping av 200 nye arbeidsplasser og sikring av 100 
arbeidsplasser.  I tillegg er det fokusert på å utnytte det ”ein kan” for å få til økt verdiskaping 
og lønnsomhet. Prioriteringen innen dette strategiområde har endret seg over tid.  
 

2002 2004 2006 
Internasjonalisering og nye 
markeder 

Internasjonalisering og nye 
markeder 

Internasjonalisering og nye 
markeder 

Skipsleveranser – 
underleveranser til skip 

  

 Knoppskyting fra 
industrivirksomheter 

Knoppskyting fra 
industrivirksomheter 

SMB-Utvikling 
 

Forretnings- og 
produktutvikling SMB 

 

  Produkt og markedsutvikling 
 

 Reiseliv  Reiseliv 
 

Konseptutvikling handel og 
servicenæringen 

  

  Regional næringsutvikling 
 

  Helse og rehabilitering 
 

  Kreative næringer 
 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Internasjonalisering og nye 
markeder 

- minst 5 virksomheter med økt omsetning >30% i 
utenlandske markeder  

- minst 10 virksomheter med økt omsetning >30% i 
markeder utenfor regionen 

Knoppskyting fra industri-
virksomheter 

- 4 nye virksomheter er etablert 

Produkt- og markedsutvikling - Gjennomført 4 gode prosjekt med potensiale for å 
løse ut nye arbeidsplasser 

Reiseliv Ingen kvantifiserte mål 
Regional næringsutvikling - SNU som næringsutviklingsselskap etter 

omstillingsperioden 
Helse og rehabilitering - Et lokalt rehabiliteringssenter med inntil 100 

rehabiliteringsplasser 
Kreative næringer - Gjennomført forprosjekt for etablering av en 

kulturinkubator 
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Knoppskyting fra industrivirksomheter har vært et område som har generert mange 
arbeidsplasser, og SNU har hatt en viktig rolle for å realisere disse virksomhetene. Eksempel 
på bedrifter som har sprunget ut fra de lokale Aker Kværner-bedriftene er Asator AS, 
Advantec AS og Palantir AS. Etter utskillingen av disse virksomhetene har de nye bedriftene 
gått inn i nye markeder og utviklet nye produkt.  
 
Havbruk  
Havbruk var en sentral strategi ved oppstart og man så for seg en rask utvikling, noe som ble 
dokumentert blant annet gjennom anslag på 75 nye arbeidsplasser i løpet av 2001/2002. Dette 
ble senere nedjustert til 20 og Havbruk ble omdefinert fra ”Hovedsatsingsområde” til 
”Utviklingsområde”.  

2002 2004 2006 
Bioindustri Bioindustri  Bioindustri 
Matfisk torsk Torsk Torsk - matfisk 
Yngel/settefisk torsk   
Nye arter   
Leverandørindustri, 
teknologi, FoU 

Teknologileveranser og FoU Teknologileveranser og FoU 

Skjell Skjell Skjell 
 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Bioindustri - Gjennomføre et markedsprosjekt for å tiltrekke seg 

aktører for foredlingsindustri 
Torsk – matfisk Ingen kvantifiserte mål 
Teknologileveranser og FoU - Gjennomføre et markedsprosjekt 
Skjell - Full drift av skjellmottak med årlig produksjon 

4.000 tonn ferskvare 
 
Mølstrevåg skjellmottak i Sveio og Sagafjord Seafarm er eksempel på bedrifter som har 
utviklet spisskompetanse ved hjelp fra SNU.  
 
IKT 
IKT er ansett som en viktig strategi spesielt som verktøy og støtte i utviklingsprosessene. 
Noen av de første prosjektene var etablering av selskapene Palantir, Weld Industry og Sireko.  

2002 2004 2006 
Markedsføring IKT-
etablering/kompetansesøk 

  

Prosjektstyring/dokument-
styring SMB 

  

Breiband    
Kvinner og e-handel   
 Eksport av datakraft og 

tjenester 
Eksport av datakraft og 
tjenester 

 Tilrettelegging for 
etableringer 

Tilrettelegging for 
nyetableringer 
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For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Eksport av datakraft og tjenester - Ha IKT-virksomheter i SNU-området som 

sysselsetter 100 personer og hvor mer enn 50% av 
omsetningen er utenfor regionen/internasjonalt 

Tilrettelegging for nyetableringer - Minst en ny etablering med 10 nye arbeidsplasser 
 
 
Naturgass – i siste strategiplan omdøpt til Energi 
Naturgass fremstår som et langsiktig utviklingsområde for omstillingsarbeidet. Det er spesielt 
viktig at det bygges opp kompetanse rundt gass som råstoff og energikilde.  

2002 2004 2006 
Pilotprosjekt transportsektor 
 

  

Energi (brenselcelle, 
spillvarme, oppdrett) 

  

Ny bruk av gass 
 

  

Leverandørteknologi 
 

Leverandørteknologi  

 LNG-terminal 
 

Naturgass/LNG 

 Fornybar energi 
 

Fornybar energi 

 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Naturgass/LNG - Første kommersielle bruker av LNG som 

energibærer er på plass 
Fornybar energi - Minst tre virksomheter har startet oppbygging av 

kompetanse/teknologi innen området  
 
 
Nyskaping 
Nyskaping skal bygge og utvikle entreprenørskap og nyskaping. Det tas utgangspunkt i 
ideer/muligheter som foreligger, men som ikke videreføres som del av kjernevirksomheten til 
dagens virksomheter. Gjennom kvalifisering av ideer fokuseres på hva som må til for å 
realisere gode ideer.  

2002 2004 2006 
Etablererprosjekt 
 

  

Kvalifisering av 
forretningsideer 

Kvalifisering av produkt/ 
oppfinnelser 

Kvalifisering av produkt/ 
oppfinnelser 

Investorselskap 
 

  

 Industrialisering/ Industrialisering/ 
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2002 2004 2006 
kommersialisering kommersialisering 

 Inkubator 
 

 

 Næringshage 
 

 

 Innovasjon 
 

 

 Intraprenørskap 
 

 

 Gode prosjekt utenfor 
satsingsområdene 

Gode prosjekt utenfor 
satsingsområdene  

 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Kvalifisering av produkt/ 
oppfinnelser 

- 8 prosjekt er kvalifisert med resultat 3 nye 
potensielt kommersielle produkt 

Industrialisering/kommersialisering - Gjennomført 8 prosjekt innen videreføring/ 
kommersialisering 

Gode prosjekt utenfor 
satsingsområdene 

- 10 prosjekt, 4 nye virksomheter og 20 nye 
arbeidsplasser 

 
SNU har vært en fødselshjelper for etableringen av industriinkubatoren Vekst Industri 
Sunnhordland AS (VIS) i 2004, og SNU har støttet flere av inkubatorbedriftene, bl.a. HSE 
Norway,  Planmo lettak og ARC Industridesign.  
 
Kompetanse  
For å sikre økt verdiskapning og nyutvikling er det viktig å fokusere på kompetanse. Her er 
det viktig med et samarbeid med de virksomheter og institusjoner som er aktive innenfor 
utvikling og opplæring.  
 

2002 2004 2006 
”SNU-akademiet” 
 

”SNU-akademiet”  

Ungdom og kvinner  
 

(Ungdom etablert som egen strategi) 

 Høgskole – næringsliv 
 

Høgskole/Kompetanse-
aktører/Næringsliv/ 
Innovasjonssenter  

 Etablererskolen 
 

Etablererskolen 

  Produktutviklingsprogram 
 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Høgskole/Kompetanseaktører/ - Gjennomføre et forprosjekt med sikte på å løfte den 
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Område Målsetting 2006 
Næringsliv/Innovasjonssenter teknologiske utviklingsevne gjennom økt 

kompetanse 
Etablererskolen - 1 etablererskole og 1 etablererseminar gjennomført, 

personlig oppfølging av minst 20 etablerere 
Produktutviklingsprogram - Gjennomføre programmet ”Internasjonal 

innovasjon” med minst 6 lokale virksomheter 
 
Andre områder 
”Andre områder” var i første strategi- og handlingsplan definert som eget område. Her var 
fokus på synliggjøring og markedsføring av SNU og det omstillingsarbeidet som var 
iverksatt. Viktige aktiviteter var utvikling av nyhetsbrev, hjemmeside, deltakelse på messer og 
konferanser, besøke FoU- og ressursmiljø.  
 
Ungdom 
Ungdom ble midtveis fokusert ytterligere og definert som eget utviklingsområde.  

2002 2004 2006 
 Teknologiprosjekt  

 
Teknologiprosjekt  
 

 Elevbedrifter 
 

Elevbedrifter 
 

 SNU-plass 
 

SNU-plass 
 

 
For 2006 er følgende konkrete målsetninger ut over antall arbeidsplasser anført i 
handlingsplan: 
Område Målsetting 2006 
Teknologiprosjekt - 5 lokale lag deltar i FLL 2006. Landsdelsfinale 

avholdes på Stord med lokal arrangør  
- Et lag kvalifiserer seg til skandinavisk finale 

Elevbedrifter - 4 nye studentbedrifter ved HSH 
- 3 elevbedrifter opprettet ved vgs i SNU-området 
- 2 elevbedrifter på ungdomstrinnet 
- Presentasjon av begrepet ”elevbedrift” på alle 

grunnskoler i omstillingsområdet 
SNU-plass - Gjennomføre en SNU-plass i Oslo med minst 100 

deltakere, 6 lokale virksomheter 
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Vedlegg 2: Dokumentasjonsoversikt 
 
Benevnelse Utgiver Dato 
Strategi- og handlingsplan 2002 SNU Feb. 2002 
Strategi- og handlingsplan 2003 SNU Nov. 2002 
Strategi- og handlingsplan 2004-2006 SNU Nov. 2003 
Strategi- og handlingsplan 2005 – 2006 SNU Jan. 2005 
Strategi- og handlingsplan 2006 SNU ? 
Prosjektportefølje 2001-2006 SNU Des. 2006 
Prosjektportefølje 2006 SNU  
Brukarundersøking Berg & Oma Aug. 2002 
Resultatvurdering SNU 2001-2004 Berg & Oma  Nov. 2004 
Resultatvurdering SNU 2005 Argument   
Resultatvurdering SNU 2006 Argument Jan. 2007 
Næringslivsrapport for Stord, Fitjar og Sveio Telemarksforskning Jun. 2007  
Oversikt over virkemidler Innovasjon Norge 1994-
2006 

Innovasjon Norge Jun. 2007  

Forstudie: videreføring av næringsarbeidet etter 
omstillingsperioden 

Ifo – Institutt for 
organisasjonsutvikling DA 

Mars 2005 

Programstatusvurdering 2003 Ifo Okt. 2003 
Programstatusvurdering 2005 Ifo Nov. 2005 
SNU – Status og oppsummering Innovasjon Norge Nov. 2006 
 


