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Forord 

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land, som ble gjen-
nomført i perioden 2010-16. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt 
programmets organisering, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal i tillegg bidra til læring for 
andre omstillingsprogrammer.  

Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes (prosjektleder). Spesialrådgiver Johan-
nes Skaar har vært ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Evaluator har i tillegg 
fått god hjelp av Gunnhild Hagberg-Karlsen, som var programleder i perioden 2013-16. Vi takker for 
oppdraget og for godt samarbeid. 

 

Kristiansand, 3. februar 2017 

 

André Flatnes 
Prosjektleder 
Oxford Research AS 
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1. Sammendrag 

Denne rapporten inneholder en evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land, som ble gjen-
nomført i perioden 2010-16. Formålet med evalueringen er å vurdere gjennomføringen og resultater 
av satsingen, samt bidra til læring for andre omstillingsprogrammer.  

Bakgrunn 

Søndre Land opplevde negativ befolkningsvekst og bortfall av arbeidsplasser i årene før iverksettingen 
av omstillingsprogrammet. Den utløsende årsaken til omstillingsprogrammet var nedleggelsen av hjør-
nesteinsbedriften Hov Møbelindustri, som medregnet ringvirkninger innebar bortfall av 80-100 ar-
beidsplasser. Situasjonen i Søndre Land var også preget av misnøye i næringslivet med kommuneor-
ganisasjonen som tilrettelegger for næringsutvikling, og generelt et negativt mediebilde av kommunen. 

Rammer, forankring og organisering 

Omstillingsprogrammet disponerte totalt 11,25 millioner kroner, hvorav 8,5 millioner kroner (76 %) 
er tildelt fra Oppland fylkeskommunes og 2,75 millioner kroner (24 %) fra Søndre Land kommune. 

Kommunen har aktivt fulgt opp sin rolle som programeier, og samarbeidet mellom kommuneorgani-
sasjonen og programmet fungerte godt. Programmet var godt forankret på både politisk og admini-
strativt nivå i kommunen, mens forankringen i næringslivet var begrenset. Andelen næringsaktører i 
kommunen som mottok bistand gjennom tilskuddsordninger eller kompetanseprogrammer var liten, 
samtidig som flere av de større bedriftene i kommunen ikke hadde inngripen med programmet. 

Oxford Research mener organiseringen av omstillingsprogrammet i hovedsak var god. Personellut-
skiftninger i posisjonen som programleder har i noen grad svekket kontinuiteten i gjennomføringen, 
og styringsgruppen kunne gjerne hatt en mer fremoverlent, strategisk rolle, og på den måten bidratt 
til å sikre retning og fremdrift i omstillingsprogrammet.  

Hovedmål og strategier, resultater og videreføring 

Målsettingen med omstillingsarbeidet var å styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bli en bedre og 
mer attraktiv bokommune. Måltallene ble opprinnelig satt til 100 nye arbeidsplasser (brutto) og 100 
flere innbyggere i kommunen i løpet av programperioden, og senere redusert til 60 nye eller sikrede 
arbeidsplasser og å opprettholde innbyggertallet. Oxford Research vil bemerke at måltallene fremstår 
som urealistiske å oppnå, og at målstrukturen kunne fungert som et mer hensiktsmessig styringsverk-
tøy dersom realismen i måltallene hadde vært sterkere.  

Omstillingsprogrammer kan i all hovedsak forventes å bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser i 
bedrifter som mottar en substansiell form for støtte fra programmet. Slik støtte kan ta form av kom-
petansemessig og/eller finansiell støtte, som leder til utviklingstiltak internt i bedriften. Sluttevalue-
ringen dokumenterer om lag tolv nye arbeidsplasser (årsverk) som resultat av omstillingsprogrammet. 
Dette resultatet må ses i lys av et skrint næringsliv i kommunen, samtidig som omstillingsprogrammet 
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kun i noen grad har forsøkt og lyktes med å mobilisere det næringsliv som faktisk eksisterer. Program-
met har henvendt seg til næringslivet i form av tilbud om deltakelse i utviklingsprogram, gjennom 
tilskuddsordninger og ved å oppsøke bedrifter direkte, men har ikke lyktes med å involvere mer enn 
et lite antall bedrifter. Programmet er langt fra å nå formulerte målsettinger knyttet til arbeidsplasser. 
Imidlertid rapporterer flere av bedriftene at effektene av gjennomførte utviklingsaktiviteter forventes 
å inntreffe først senere. Sluttevalueringen dokumenterer forventninger om ytterligere om lag 26 frem-
tidige, nye arbeidsplasser. 

Resultatoppnåelsen er betydelig bedre for innsatsområdet bo- og servicekommune. Omstillingspro-
grammet synes i liten grad å ha påvirket den negative befolkningsutviklingen. Men omstillingspro-
grammet har lyktes med å snu stemningen i kommunen, fra en situasjon med passivitet, negative me-
dieoppslag og liten tiltro til kommunen, til en situasjon preget av stolthet og optimisme. Omstillings-
programmet har virket som en positiv kraft i en lang rekke små og store prosjekter. Arbeidet med 
attraktivitet har nok primært gitt resultater overfor kommunens egen befolkning, mens det er liten 
grunn til å tro at kommunens omdømme utad er påvirket i vesentlig grad. Å endre en kommunes 
omdømme krever omfattende og målrettet innsats over en lang periode. 

Kommunens utviklingsevne er betydelig oppgradert som følge av omstillingsprogrammet, og kom-
munen rigges for å ta en sterkere rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Ved avslutning av pro-
grammet er det avklart at kommunen ansetter egen næringsrådgiver i 100 % stilling, med ansvar for 
førstelinjetjeneste og oppfølging av næringsvirksomheter. Næringslivets utviklingsevne har i mindre 
grad blitt styrket gjennom programmet. Dette har sammenheng med næringsstrukturen i kommunen, 
og utfordringen programmet har møtt i arbeidet for å involvere næringslivet i programmet. 

Læring 

Oxford Research mener omstillingsprogrammet i Søndre Land innebærer interessante læringspunkter 
for andre programmer, som eksempel på mulighetsrommet for en bokommune med betydelig utpend-
ling innen en integrert arbeidsmarkedsregion. Generelt sett vektlegger Oxford Research satsing på 
næringsutvikling i omstillingsprogrammer, ettersom arbeidsplasser er den viktigste forklaringsfaktoren 
bak flyttemønstre. Dersom man ønsker å bremse og alle helst snu en negativ befolkningsutvikling, så 
er næringsutvikling den viktigste nøkkelen. Imidlertid gir Søndre Lands posisjon som bo- og utpend-
lerkommune noen andre muligheter, som omstillingsprogrammet har støttet opp under. Søndre Land 
er del av en større arbeidsmarkedsregion, og om lag halvparten av de sysselsatte arbeider utenfor 
kommunen. Arbeidsplassutviklingen i nabokommunene har stor betydning for befolkningsutviklingen 
i Søndre Land. Kommunen har en rolle som bostedskommune, og kan ha en interesse av å arbeide 
aktivt for å styrke bostedsattraktiviteten i kommunen. Oxford Research stiller likevel spørsmål ved 
om det er fornuftig å benytte omstillingsmidler til dette formålet, i hvert fall i det omfang som var 
tilfelle i Søndre Land. Det eksisterer andre ordninger under KMD og fylkeskommunene som er inn-
rettet spesifikt mot bolyst.  
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2. Evalueringens formål og metode 

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

2.1 EVALUERINGENS FORMÅL 

Alle omstillingsområder gjennomfører en evaluering av programmet ved avslutning av omstillingspe-
rioden. Formålet med evalueringen er å vurdere resultater av satsingen, samt programmets organise-
ring, innretting og måloppnåelse. Evalueringen skal også bidra til læring for nasjonalt kompetansesen-
ter for lokalt omstillingsarbeid i Innovasjon Norge. Gjennom systematisering av resultater og erfa-
ringer vil evalueringen gi innspill til fremtidig organisering av næringsutviklingsarbeidet i kommunen 
og gi Innovasjon Norge kunnskap som kan anvendes i andre omstillingsprogrammer.  

Sluttevalueringen skal ta for seg et sett av problemstillinger som er spesifisert i Innovasjon Norges 
kravspesifikasjon knyttet til «sluttevaluering av omstillingsprogram». 

2.2 EVALUERINGSMETODE 

Dokumentgjennomgang, survey og intervjuer er benyttet som metode for datainnhenting.  

2.2.1 Dokumentgjennomgang 

Evaluator mottok relevante dokumenter fra omstillingsprogrammet ved oppstart av arbeidet, og har i 
tillegg mottatt dokumenter fra Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Følgende dokumenter 
er gjennomgått av evaluator: 

 Telemarksforskning (2012) Regional analyse Søndre Land 

 Forretningsplan Opptur Søndre Land 2010-12 

 Omstillingsplan 2013-15 

 Årlige handlingsplaner 2012-16 

 Årlige saksfremlegg fra Oppland fylkeskommune 

 Programstatusvurderinger 2012, 2013 og 2014 

 Sluttrapport fra Opptur Søndre Land (2017) 

 Prosjektplaner og sluttrapporter fra ulike forstudier og forprosjekter 

 Statusrapporter og referater fra styremøter 

 Diverse medieoppslag 

2.2.2 Spørreundersøkelse til bedrifter 

Det ble gjennomført en survey til bedrifter som har mottatt støtte fra omstillingsprogrammet, gjen-
nom deltakelse i programmet SMB-utvikling, som tilsagnsmottaker fra tilskuddsordningene for nyeta-
blerere og for kompetanseheving, eller på andre måter. Undersøkelsen ble sendt til 24 virksomheter, 
hvorav 18 responderte. Dette gir en svarprosent på 75, hvilket vurderes som en akseptabel svarprosent 
for spørreundersøkelsen.  
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2.2.3 Intervjuer 

Evaluator innhentet i tillegg data ved å intervjue et utvalg sentrale aktører. Totalt ble det gjennomført 
17 intervjuer. Informantene fremgår av tabell 1. 

Tabell 1: Informanter 

Navn Institusjon og rolle 

Gunnhild Hagberg-Karlsen Opptur Søndre Land – programleder 2013-16 

Ole Helmer Bjørlien Opptur Søndre Land – programleder 2013, delprosjektleder 

Gro Ryum Bråthen Opptur Søndre Land – programleder 2012-13 

Per Rognerud Opptur Søndre Land – programleder 2011-12, delprosjektleder 

Rune Selj Opptur Søndre Land – styringsgruppeleder 2013-16, tidl. styremedlem  

Terje Odden Søndre Land kommune – ordfører, styringsgruppeleder 2010-13 

Pål Rønningen Søndre Land kommune – kommunalsjef, styringsgruppemedlem 

Arne Skogsbakken Søndre Land kommune – rådmann, observatør i styringsgruppen 

Nils Hesthagen Søndre Land kommune – tidl. rådmann, observatør i styringsgruppen  

Rita Sandnes Næringslivsrepresentant i styringsgruppen (2013-16) 

Tomas Skaugrud Næringslivsrepresentant i styringsgruppen (2013-16) 

Gunn Mari Rusten Gjøvikregionen Utvikling – styringsgruppemedlem 2013 

Anette Sand Søndre Land kommune – fagkonsulent næring 

Line Bøe Søndre Land kommune – samfunnsplanlegger  

Vigdis Myhre Næsseth Fossekall AS – delprosjektleder  

Dag Arne Henriksen Oppland fylkeskommune – observatør i styringsgruppen  

Johannes Skaar Innovasjon Norge – observatør i styringsgruppen  
Kilde: Oxford Research AS 

 

2.3 RAPPORTENS OPPBYGGING  

Rapporten består av to datakapitler (kapittel 3 og 4). Informasjonen som presenteres i disse er inn-
hentet i dokumentgjennomgangen, spørreundersøkelsen og intervjuene beskrevet over. Budskapet fra 
intervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og representerer en syntese av de utsagn 
som ble gitt. I kapittel 3 beskrives programmets gjennomføring, organisasjon, budsjett og forankring. 
I kapittel 4 beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og innretting, 
porteføljen av prosjekter, måloppnåelse og kommunens og næringslivets utviklingsevne. Kapittel 5 
inneholder evaluators vurdering av omstillingsprogrammets organisering og måloppnåelse, samt vik-
tige lærdommer fra programmet.  
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3. Programmets organisering og forankring 

I dette kapittelet beskrives omstillingsprogrammets gjennomføring, organisasjon, budsjett og forank-
ring.  

3.1 GJENNOMFØRINGEN AV PROGRAMMET 

Initiativet til omstillingsprogrammet i Søndre Land ble tatt av Oppland fylkeskommune, Gjøvikregio-
nen Næringsråd og ordfører i Søndre Land, på grunnlag av utviklingen i sentrale bedrifter og negativ 
oppmerksomhet om kommunen i media. Fylkeskommunen meldte inn omstillingsbehovet til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet (KMD), som anerkjente behovet og tildelte skjønnsmidler 
til fylkeskommunen. Søndre Land kommune søkte formelt fylkeskommunen om omstillingsstatus 
sommeren 2010. I september 2010 ble kommunen innvilget status som omstillingskommune av Opp-
land fylkeskommune. Kommunen ga omstillingsarbeidet navnet «Opptur Søndre Land».  

Programmet hadde en relativt lang strategi- og forankringsfase, og perioden fra høsten 2010 til ut-
gangen av 2011 ble benyttet til utvikling av omstillingsplan («forretningsplan») og handlingsplan for 
første omstillingsår, etablering av organisasjonen og sikring av finansieringen. Omstillingsplanen ble 
ferdigstilt i mai 2011, og ble utarbeidet i samarbeid med konsulentselskapet Rokade. To workshoper, 
med om lag 30 deltakere fra både privat og offentlig sektor lokalt, regionalt og nasjonalt, ble gjennom-
ført i forbindelse med utarbeidelsen av omstillingsplanen.  

Omstillingsprogrammet utformet ikke de grunnlagsdokumentene som anbefales av nasjonalt kompe-
tansesenter for lokal omstilling i Innovasjon Norge. Det ble ikke utarbeidet en samfunnsmessig kon-
sekvensanalyse, det vil si en dokumentasjon av omstillingsområdets nærings- og sysselsettingsutvikling 
de seneste ti årene og en prognose for utviklingen de kommende ti år. En strategisk utviklingsanalyse 
var først utarbeidet i desember 2012. En slik analyse skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen 
og dokumentere behovet for å utvikle lønnsomme og vekstkraftige bedrifter. Utviklingsanalysen skal 
ligge til grunn for omstillingsplanen og handlingsplanen. Første handlingsplan ble vedtatt av kommu-
nestyret først i mars 2012. 2012 var derfor å betrakte som første år i gjennomføringsfasen.  

Omstillingsprogrammet avsluttet den utadrettede virksomheten etter første halvår i 2016, etter at fyl-
keskommunen hadde forlenget omstillingsperioden med et halvt år. Midler til en forlengelse av pro-
grammet var tilgjengelige fra KMD. Siste halvår av 2016 ble anvendt blant annet til avslutning av 
pågående prosjekter og til å planlegge for kommunens videreføring av utviklingsarbeidet.  

3.2 PROGRAMMETS ORGANISASJON 

Omstillingsprogrammet var organisert som et prosjekt med kommunen som prosjekteier. Kommu-
nestyret er regelmessig informert om fremdriften i programmet, og har vedtatt årlige handlingsplaner 
i perioden 2012-16. Organisatorisk var programmet underlagt rådmannen frem til 2012 og fra 2014, 
mens det i perioden 2012-14 var en egen enhet under kommunalsjef for stab.  



 

11 
 
 

Evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land 

 

3.2.1 Programledelse 

Programmet var bemannet med en programleder i halv stilling fra november 2011 til mai 2012, og full 
stilling fra mai 2012 til avslutning av programmet midtveis i 2016. Programleder var engasjert i 50 % 
stilling høsten 2016, med oppgave å avslutte igangsatte prosjekter og overføre oppgaver til kommu-
neorganisasjonen. Programlederen har tidvis i perioden 2013-16 vært forsterket med assistenter i ar-
beidspraksis, i 20-60 % stillinger. Programlederen var fysisk lokalisert med kontor på Rådhuset.  

Fire ulike personer har innehatt stillingen som programleder. Landsbyen Næringshage besørget pro-
gramledelsen i strategi- og forankringsfasen (første programleder), samt i en kort mellomfase i forbin-
delse med bytte av programleder (tredje programleder). Første programleder virket i stillingen fra no-
vember 2011 til mai 2012 (og hadde også vært sentral i etableringen av programmet), andre program-
leder fra mai 2012 til februar 2013 (engasjert som programmedarbeider fra januar 2012), tredje pro-
gramleder fra februar til juni 2013, og fjerde programleder fra april 2013 til programavslutning (over-
lappet to måneder med forrige programleder).  

Informanter fremholder at utskiftningene i programledelsen i noen grad medførte utfordringer for 
fremdriften, i forbindelse med opplæring i rollen. Dessuten hadde programlederne ulik kompetanse-
profil, hvilket har påvirket innretting og fokus i arbeidet. Første og tredje programleder var tilknyttet 
utviklingsmiljøet i Landsbyen Næringshage, og hadde omfattende og relevant erfaring med utviklings-
prosjekter. Disse to programlederne innehadde posisjonen kun i korte perioder. Andre programleder 
hadde kompetanse og erfaring fra analysearbeid, og argumenterer selv for at dette medvirket til å styrke 
programmets fokus i retning forstudier og forprosjekter. Verktøykassen til Innovasjon Norge (SMB-
utvikling, Næringsvennlig kommune, utviklingsanalyse, PLP-kurs, styreseminar, etc.) ble hyppig be-
nyttet, og observatøren fra Innovasjon Norge var en viktig støttespiller. Fjerde programleder hadde 
svært bred arbeidserfaring, inkludert fra næringslivet.  

3.2.2 Styringsgruppe 

En styringsgruppe ble utpekt i 2011, og formelt valgt av kommunestyret i 2012. Styringsgruppen var 
sammensatt av representanter fra nærings- og samfunnsliv, samt politisk og administrativ ledelse i 
kommunen. Politisk nivå i kommunen var representert med to personer i styringsgruppen, og kom-
muneadministrasjonen var representert av kommunalsjef for stab og lokalsamfunn. Antall represen-
tanter fra nærings- og samfunnsliv var først fire og senere utvidet til fem i februar 2013. I november 
2013 ble representantene fra nærings- og samfunnsliv byttet ut og redusert til tre representanter. I 
tillegg ble en representant for Gjøvikregionen Næringsråd valgt inn i styringsgruppen, men trakk seg 
allerede i februar 2014. Gjennom hele programperioden hadde rådmannen, Oppland fylkeskommune 
og Innovasjon Norge observatørstatus.  

Styringsgruppen hadde to ulike ledere i løpet av programperioden. Ordføreren var styringsgruppeleder 
frem til 2013, da styringsgruppens andre representant for kommunens politiske ledelse tok over. Le-
derskiftet var planlagt god tid i forveien, og var begrunnet i ordførerens samlede arbeidsmengde. Ord-
føreren tok da posisjonen som observatør i styringsgruppen. Begge personene har deltatt i styrings-
gruppen gjennom hele perioden, enten som leder, medlem eller observatør. Også observatørene fra 
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Innovasjon Norge og Oppland fylkeskommune har deltatt gjennom hele perioden, og bidratt til kon-
tinuitet i arbeidet.  

Informanter har ulike oppfatninger om styringsgruppens funksjon og rolleutøvelse. Enkelte gir uttrykk 
for at styringsgruppen fungerte godt gjennom hele perioden, mens andre mener det hadde vært øns-
kelig med en mer fremoverlent og strategisk styringsgruppe. Enkelte fremholder at styringsgruppe-
møtene særlig tidlig i programperioden var preget av informasjon om fremdrift i prosjekter og av 
behandling av søknader. Styringsgruppen beskrives i denne perioden som en godkjenningsenhet mer 
enn en sparringsenhet, som i liten grad tok eierskap til omstillingsplan og handlingsplaner. Det ble 
imidlertid tatt grep for å styrke styringsgruppens strategiske funksjon. Styringsgruppen har gjennom-
ført styreseminaret som er obligatorisk for omstillingsprogrammer, med Maximite AS som innleid 
prosessleder.   

Styringsgruppen (inkludert observatører) var delt i synet på innrettingen av programmet. Særlig var 
Innovasjon Norges representant og representanten fra Gjøvikregionen Næringsråd, og til dels fylkes-
kommunens representant, talspersoner for en sterkere prioritering av næringsutvikling.  

3.3 BUDSJETT 

Omstillingsprogrammet disponerte totalt 11,25 millioner kroner. 8,5 millioner kroner (76 %) er tildelt 
fra Oppland fylkeskommunes skjønnsmidler til regional omstilling, mottatt fra Kommunal- og mo-
derniseringsdepartementet på grunnlag av innmeldte behov. De resterende 2,75 millioner kroner (24 
%) er tildelt fra Søndre Land kommune.   

Tabell 2: Inntekter. Finansieringskilder og beløp. 

 Oppland fylkeskommune Søndre Land kommune Totalt 

2010 1 250 000 250 000 1 500 000 

2011 1 250 000 250 000 1 500 000 

2012 1 250 000 500 000 1 750 000 

2013 1 250 000 500 000 1 750 000 

2014 1 250 000 500 000 1 750 000 

2015 1 250 000 500 000 1 750 000 

2016 1 000 000 250 000 1 250 000 

Totalt 8 500 000 2 750 000 11 250 000 
Kilde: Oppland fylkeskommune 

 

3.4 PROGRAMMETS FORANKRING 

Omstillingsprogrammet var godt kjent blant befolkning og næringsliv i kommunen, og programleder 
og styringsgruppen klarte å profilere programmet godt gjennom involvering i et stort antall små og 
store prosjekter og aktiv bruk av media. Blant annet var Oppland Arbeiderblad en viktig mediekanal 
for programmet.  
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3.4.1 Næringslivet 

Programmets forankring i næringslivet var begrenset. Dette var fordi antall bedrifter som gjennom-
førte substansielle utviklingstiltak som følge av støtte fra omstillingsprogrammet, gjennom tilskudds-
ordninger eller kompetanseprogrammer, var lavt, både i antall og som andel av det totale antall bedrif-
ter i kommunen. I tillegg hadde flere av de større, sentrale bedriftene i kommunen ikke inngripen med 
programmet.  

Næringslivet var heller ikke organisert i næringsforeninger som kunne ha en felles stemme inn i pro-
grammet, og på den måte forankre programmet i næringslivet. Næringslivet var representert i styrings-
gruppen, men styremedlemmene representerte ikke en næringsforening eller lignende.   

3.4.2 Administrativt nivå i kommunen 

Omstillingsprogrammet var forankret i kommunens administrasjon i form av å være et kommunalt 
prosjekt. Kommunens administrasjon var representert i omstillingsstyret ved kommunalsjef for stab 
og lokalsamfunn, og med rådmannen som observatør i styringsgruppen. I tillegg var programledelsen 
fysisk lokalisert på rådhuset, hvilket sikret løpende dialog mellom programledelsen og administrasjo-
nen. Det var nær kontakt mellom administrasjonen og programmet om de konkrete programaktivite-
tene. Næringsutviklingsarbeidet i programmet var koordinert med kommunens ansvarlige for første-
linjetjenesten og kommunale næringsfond, mens attraktivitetsarbeidet var koordinert med en rekke 
avdelinger i kommunen.   

Forankringen i og samarbeidet med kommuneorganisasjonen rapporteres å ha blitt styrket utover i 
programperioden. Programstatusvurderingen i 2012 påpekte mangelfull integrasjon, og det var på det-
te tidspunktet også uklare grensedragninger når det gjaldt ansvars- og arbeidsområder. Programmet 
oppnådde etter hvert en tydelig og avklart posisjon, og ble godt forankret i kommuneorganisasjonen.   

3.4.3 Politisk nivå i kommunen 

Omstillingsprogrammet er forankret på politisk nivå i kommunen gjennom posisjonen som leder for 
styringsgruppen. Denne posisjonen ble innehatt av ordfører tidlig i programperioden, mens varaord-
fører/formannskapsmedlem overtok i den senere perioden, samtidig som ordfører ble observatør i 
styret. Programmets innhold og utvikling har dessuten blitt presentert regelmessig i kommunestyre og 
formannskap, og handlingsplaner ble årlig vedtatt i kommunestyret.   
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4.  Målsettinger og tiltak 

I dette kapittelet beskrives bakgrunnen for omstillingsprogrammet, programmets målstruktur og inn-
retting, porteføljen av prosjekter, måloppnåelse og kommunens og faktisk utvikling i befolkning og 
arbeidsplasser, og næringslivets utviklingsevne.  

4.1 BAKGRUNN FOR OMSTILLINGSPROGRAMMET 

Frem mot etableringen av omstillingsprogrammet i 2010 hadde Søndre Land kommune mistet en 
rekke arbeidsplasser og opplevd stor nedgang i sysselsettingen. Flere virksomheter i kommunen opp-
levde utfordringer. Kommunen har en historie som vertskap for en rekke bedrifter og institusjoner 
innen helse- og omsorgssektoren, blant annet knyttet til HVPU-reformen og rusomsorg, men mange 
av disse arbeidsplassene er forsvunnet i løpet av årene. Antall arbeidsplasser i kommunen ble redusert 
med nesten 10 % fra 2000 til 2011, hvorav den sterkeste nedgangen var i det private næringslivet.  

Særlig var mange arbeidsplasser gått tapt i møbelindustrien i forbindelse med nedleggelsen av hjørne-
steinsbedriften Hov Møbelindustri i 2009. Bedriften hadde nedbemannet gjennom flere år, og ved 
nedleggelsen forsvant de siste 50 arbeidsplassene. Medregnet ringvirkninger beregnet fylkeskommu-
nen at nedleggelsen innebar bortfall av 80-100 arbeidsplasser.   

Etter avviklingen av Hov Møbelindustri har ikke Søndre Land store hjørnesteinsbedrifter eller sterk 
spesialisering mot bestemte bransjer. Kommunen har en stor andel offentlig ansatte. Følgelig er 
Søndre Land en kommune med liten sårbarhet, selv om næringslivet er sammensatt av små og mel-
lomstore bedrifter med begrenset vekstkraft. Samtidig er arbeidsmarkedsintegrasjonen høy, noe som 
betyr at det finnes alternative arbeidsplasser i nabokommunene. Nedgangen i antall arbeidsplasser er 
delvis kompensert for gjennom økt utpendling til andre kommuner, og da primært Gjøvik. Kommu-
nen preges også av stor handelslekkasje.1  

Søndre Land har et relativt svakt næringsliv. Sammenlignet med folketallet er det få private arbeids-
plasser i kommunen. Dette henger sammen med en lav sysselsettingsandel, stor utpendling og relativt 
stor andel offentlige arbeidsplasser innen helse- og omsorgssektoren.  

Kommunen opplevde også negativ befolkningsutvikling, og medførende skjev befolkningssammen-
setning (stor andel eldre), mangel på kvalifisert arbeidskraft og dårligere grunnlag for å drive handels-
virksomhet i kommunen. Det var også en utpreget misnøye i næringslivet med kommuneorganisasjo-
nen som tilrettelegger for næringsutvikling, og generelt et negativt mediebilde av Søndre Land.  

4.2 MÅLSTRUKTUR 

Høsten 2010 og våren 2011 ble omstillingsplanen (Forretningsplan 2010-12) utarbeidet og bearbeidet, 
som det overordnede styringsgrunnlaget for omstillingsprogrammet. Denne inneholdt en beskrivelse 

                                                 
1 Telemarksforskning (2012): Regional analyse Søndre Land 
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av den daværende situasjonen i kommunen, samt muligheter fremover. Planen inneholdt tre målset-
ninger med tilhørende fokusområder, som gjenspeilte utfordringene som lå til grunn for etableringen 
av omstillingsprogrammet: 
 
Tabell 3: Fokusområder og målsettinger for omstillingsprogrammet, 2010-13 

Fokusområde Målsetting 

Optimisme, stolthet og begeistring Skape kollektiv optimisme, stolthet og begeistring for 
de som bor og ønsker å bo i kommunen 

Bo- og servicekommune Bidra til å øke innbyggertallet med 100 

Næringsutvikling Bidra til å skape 100 nye arbeidsplasser 
Kilde: Omstillingsprogrammet i Søndre Land 

 
Målet med omstillingsarbeidet var å styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bli en bedre og mer 
attraktiv bokommune. Måltallene ble satt til 100 nye arbeidsplasser (brutto) og 100 flere innbyggere i 
kommunen i løpet av programperioden (innen utgangen av 2015). Informanter gir uttrykk for at mål-
tallene ikke ble oppfattet som realistiske, men snarere var resultatet av et ønske om å tenke visjonært. 
I styringsgruppen var dessuten forståelsen at omstillingsprogrammets reelle målsetting var å snu tren-
dene når det gjaldt befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, medieomtale av kommunen, etc.  
 
Målsettingene og fokusområdene fra omstillingsplanen skulle være gjeldende for hele omstillingsperi-
oden. Det ble utarbeidet årlige handlingsplaner som fastsatte konkrete prosjekter, med målsettinger, 
fremdriftsplan, finansiering og ansvarsdeling. 
 

4.2.1 Revidert målstruktur 

Målstrukturen og måltall for omstillingsprogrammet ble revidert i 2013. Etter programstatusvurde-
ringen i 2012 ble måltallene satt i 2010 revidert, ettersom det ble vurdert som urealistisk å nå disse 
innen programperioden. Den reviderte målstrukturen fremgår av dokumentet Omstillingsplan 2013-
15, som erstattet Forretningsplan 2010-12. Det ble definert to innsatsområder med tilhørende strate-
gier: 
 
Tabell 4: Innsatsområder og strategier for omstillingsprogrammet, 2013-15 

Innsatsområde Strategier Målsetting 

Bo- og servicekom-
mune 

Rekruttere nye innbyggere  
Engasjere egne innbyggere  
Omdømmebygging 

Opprettholde 
innbyggertallet 

Næringsutvikling Satse på eksisterende SMB-bedrifter 
Forsterke grunnlaget for reiselivsrelatert næringsvirksomhet 
Forsterke handels- og servicenæringen (Hov sentrum) 
Kompetanseheving for næringsdrivende  
Videreføring av omstillingsprogrammet 

Bidra til å skape 
eller sikre 60 ar-
beidsplasser 

Kilde: Omstillingsprogrammet i Søndre Land 
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I den reviderte målstrukturen ble antall fokus-/innsatsområder redusert fra tre til to, ved at områdene 
«bo- og servicekommune» og «næringsutvikling» ble beholdt, mens «optimisme, stolthet og begeist-
ring» ble fjernet. Forståelsen var at det sistnevnte innsatsområdet med tilhørende målsettinger skulle 
komme som et resultat av de to øvrige innsatsområdene. I handlingsplanen for 2016 benyttes begrepet 
«attraktiv bokommune» som en fellesbetegnelse på fokus-/innsatsområdene «Bo- og servicekom-
mune» og «Optimisme og stolthet».  
 
Måltallet for arbeidsplasser ble nedjustert til 60 nye eller sikrede arbeidsplasser, og målsettingen for 
utvikling i antall innbyggere ble justert til å opprettholde daværende antall. Videre ble det definert som 
et langsiktig mål at Søndre Land innen 2020 skal være en utviklingskommune hvor det er attraktivt å 
drive næringsvirksomhet, næringslivet skal være mer robust og det skal være positiv tilflytting til kom-
munen. 
 
Næringene programmet hadde et særlig fokus på var 1) Helse og omsorg, 2) Reiseliv (inkl. hytter), 3) 
Skog- og trebruk og 4) Handel og service. 

4.2.2 Programstatusvurderinger 

Det er gjennomført tre programstatusvurderinger i omstillingsprogrammet, i 2012, 2013 og 2014. En 
programstatusvurdering er en systematisk og kritisk gjennomgang av programmets innhold, organise-
ring og fremdrift, med fokus på forbedringspotensialet.  

Programstatusvurderingen i 2012 tok til orde for revidering og spissing av omstillingsplanen (forret-
ningsplanen), inkludert å revurdere måltall med hensyn til realisme. Det ble også anbefalt en reduksjon 
i antall medlemmer i omstillingsstyret. Dette ble fulgt opp i 2013. Programstatusvurderingen i 2013 
anbefaler blant annet at målsettingene konkretiseres nærmere. Programstatusvurderingen i 2014 på-
pekte at programmet arbeider meget bredt, og at det var behov for en tydeliggjøring av sammenhengen 
mellom det enkelte prosjektmål og programmets mål. Det ble bemerket at det var betenkelig at ikke 
flere forstudier var etablert på dette stadiet i programmet. Det ble påpekt at formålet med omstillings-
programmer primært er å støtte opp under en positiv næringsutvikling, og at styringsgruppen derfor 
burde vurdere en sterkere vektlegging av innsatsområdet næringsutvikling. Det ble også anbefalt en 
klarere grensedragning mellom kommunen og omstillingsprogrammet innen arbeidet med bo- og 
stedsutvikling, for å avklare hva som bør falle inn under kommunens ansvarsområde.  

4.3 OMSTILLINGSPROGRAMMETS INNRETTING 

Omstillingsprogrammet hadde en nokså bred innretting, med både bedriftsrettede og tilretteleggende 
prosjekter. Fordelingen mellom prosjekter for henholdsvis næringsutvikling og bo- og stedsutvikling 
var jevn, med halvparten av budsjettmidlene tildelt hvert av innsatsområdene. I dette delkapittelet 
beskrives de mest sentrale prosjektene innen hvert innsatsområde.  
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4.3.1 Næringsutvikling 

Et omstillingsprogram er et ekstraordinært tiltak, og skal komme i tillegg til kommunens ordinære 
arbeid med næringsutvikling. Omstillingsprogrammet håndterte i tidlig fase (2012) førstelinjetjenesten 
for kommunen. Også saksbehandling av søknader til kommunens ulike fond (kommunalt nærings-
fond, kraftmidler og DA-midler) og næringssaker til politisk behandling i kommunen ble lagt til om-
stillingsprogrammet. Disse arbeidsoppgavene ble imidlertid flyttet til kommuneadministrasjonen etter 
at fylkeskommunen påpekte at de ikke kunne tillegges omstillingsprogrammet. Særlig i tidlig fase av 
programmet ble det gjennomført en rekke forstudier og forprosjekter, hvorav flere ikke ledet til etab-
lering av hovedprosjekter. Blant annet er det gjennomført slike prosjekter knyttet til sektorene helse 
og omsorg, skog og trebruk, og reiseliv. 

SMB-utvikling 

Omstillingsprogrammet har benyttet verktøyet SMB-utvikling, som er tilgjengelig for alle omstillings-
programmer med supplerende delfinansiering fra Innovasjon Norge. SMB-utvikling har som formål 
å bistå deltakende bedrifter med kompetanse og veiledning i gjennomføring av utviklingsprosjekter. 
Deltakerbedriftene skal realisere en effekt av selve utviklingsprosjektet, samt styrke sin evne til selv å 
gjennomføre utviklingsprosjekter i ettertid. Deltakelsen gir også nettverk mellom bedriftene. Konsu-
lentselskapet Fossekall AS var engasjert som prosjektleder for forstudien og forprosjektet. Omstil-
lingsprogrammet hadde som målsetting at forprosjektet skulle lede frem til ti hovedprosjektsøknader.  

Forstudien ble gjennomført i første halvår 2012, og hadde et budsjett på ca. 240 000,- kroner. Det var 
kontakt med om lag 25 bedrifter i denne fasen, hvorav 18 bedrifter ble intervjuet av prosjektleder for 
å avdekke vekstpotensial. Ti bedrifter ble anbefalt tatt videre til forprosjekt, basert på vilje og evne til 
vekst og potensielle arbeidsplasseffekter og ringvirkninger. Ytterligere seks bedrifter ble vurdert å ha 
et visst vekstpotensial, og ble anbefalt fulgt opp på andre måter. Oppgaven med å mobilisere bedrifter 

Forvalting av omstillingsmidlene 

Omstillingsmidler er en tidsbegrenset ekstraordinær innsats til utvikling av nye prosjekter, og et supple-
ment til de ordinære virkemidlene. Omstillingsmidlene kan brukes til administrasjon av omstillingsorgan-
isasjonen, tilretteleggende prosjekter og bedriftsrettede prosjekter. Innovasjon Norge tilbyr dessuten flere 
verktøy (SMB-utvikling, Næringsvennlig kommune, styreseminar) som kan gjennomføres med finans-
iering fra omstillingsprogrammet. 

Tilretteleggende prosjekter: Samfunns- og infrastrukturtiltak kan finansieres dersom de har stor betydning 
for en vellykket omstilling. Eksempler på slike prosjekter er lokal mobilisering, bygdeutvikling, kompetans-
eutvikling og utvikling av nettverk mellom bedrifter. 

Bedriftsrettede prosjekter: Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase (forstudie og forprosjekt), 
for å avklare potensial for hovedprosjekter. Midlene kan også gis til nyetableringer og i eksisterende 
bedrifter til fysiske investeringer, ekstraordinære etableringskostnader, markedsundersøkelser, prosess- og 
produktutvikling, kompetanseheving og konsulenthjelp. 

Kilde: regionalomstilling.no 
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til SMB-utvikling ble opplevd som utfordrende, fordi tilfanget av bedrifter med vekstkraft var begren-
set. I tillegg innebar kommuneorganisasjonens dårlige omdømme at det var betydelig skepsis blant 
bedriftene til å delta i satsinger som kommunen sto bak. 

Forprosjektet ble gjennomført siste halvår 2012 og første halvår 2013, med et budsjett på ca. 790 000,- 
kroner. Totalt ni bedrifter deltok i forprosjektet, hvorav tre av ulike grunner ikke fullførte. Dermed 
var det seks bedrifter som fullførte forprosjektet, og utviklet planer for hovedprosjekt. Bedrifter som 
hadde deltatt i SMB-utvikling fikk tilbud om veiledningstjenester («mentorordning») i oppfølgingen, 
og to bedrifter benyttet seg av denne muligheten. 

Prosjektplanen estimert en arbeidsplasseffekt på ca. 50-55, hvorav 35 gjaldt sikring av eksisterende 
arbeidsplasser. Deltakerne var i noe varierende grad tilfreds med den mottatte bistanden, samtidig som 
effekten i form av skapte og sikrede arbeidsplasser er usikker. Av de seks bedriftene som fullførte 
forprosjektet var det én som ikke fulgte opp med konkrete tiltak, én har avviklet driften, én har flyttet 
fra kommunen og én gikk konkurs. De to øvrige har gjennomført hovedprosjekter og dermed bety-
delige utviklingsaktiviteter, og én av disse har opplevd stor vekst i antall arbeidsplasser etter 2013. 
Hvorvidt den positive utviklingen kan tilskrives SMB-utvikling er usikkert, men det er sannsynlig at 
prosjektet kan ha bidratt til å sikre en del arbeidsplasser.  

 

Tilskuddsordning for nyetablerere og gründere  

En tilskuddsordning innrettet mot etablerere og gründere var virksom i 2013. Ordningen ble ikke 
videreført etter dette året, fordi den av fylkeskommunens observatør i styret ble vurdert å ligge for tett 
opp mot innholdet i førstelinjetjenesten og det kommunale næringsfondet, som er en kommunal opp-
gave og ikke skal ivaretas av et omstillingsprogram. Det ble gitt syv tilsagn fra ordningen, som av flere 
informanter trekkes frem som en suksess.  

 

SMB-utvikling 

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

SMB-utvikling tilbys utvalgte bedrifter i omstillingsområdet. Det gjennomføres først en kartlegging av 
hvilke virksomheter i kommunen som har potensial for økt vekst og lønnsomhet, og gjennomføringsvilje. 
Bedriftene som etter denne forstudien får tilbud om å delta i forprosjektet, får hjelp til å utarbeide pro-
sjektplaner for konkrete utviklingsprosjekter som skal gjennomføres i hovedprosjektfasen. SMB-utvikling 
er avsluttet når forprosjektet er ferdigstilt, men bedriftene kan søke omstillingsprogrammet eller Innova-
sjon Norge om midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.  

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

Kilde: regionalomstilling.no 
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Tilskuddsordning for kompetanseheving og utvikling for næringsdrivende 

Tilskuddsordningen var virksom i 2014-15, og hadde som formål å bidra til økt kompetanse og utvik-
lingsfokus blant næringsdrivende i kommunen. Ordningen innebar muligheten til å motta tilskudd til 
kompetansehevings- og utviklingstiltak, enten i enkeltbedrifter eller for flere bedrifter i fellesskap. Det 
ble innvilget totalt 14 tilsagn som del av ordningen, med samlet tilsagnsbeløp på 567 000,- kroner.  

Søndre Land Næringshage 

Med bistand fra omstillingsprogrammet ble Søndre Land Næringshage etablert, som en avdeling av 
Landsbyen Næringshage i Nordre Land. Forstudiet «Node i Hov» og forprosjektet «Søndre Land Næ-
ringshage» ble gjennomført i 2014, og næringshagen var i drift fra høsten samme år. Ved avslutningen 
av omstillingsprogrammet er kontorkapasiteten i næringshagen fullt utnyttet. Det er arrangert en rekke 
frokostmøter for kommunens næringsliv i næringshagen, slik at denne er blitt et møtepunkt også for 
bedrifter som ikke er lokalisert i næringshagen. Omstillingsprogrammet bidro til å rekruttere bedrifter 
til næringshagen, og har også medfinansiert veiledningstjenester til bedrifter som har vært målbedrif-
ter. Ved avslutning av programmet fungerer næringshagen som et kontorfellesskap og ikke som en 
SIVA-næringshage med utviklingsressurser. Den formelle tilknytningen til Landsbyen Næringshage er 
ikke opprettholdt, og kommunen er avventende med tanke på sin videre støtte til næringshagen. 

Reiselivsutvikling 

Gjennom omstillingsprogrammet er «Søndre Land App-en» utviklet, som en informasjonskanal om 
kommunen. Tiltaket styrker kommunens bo- og besøksattraktivitet, og dermed grunnlaget for han-
dels- og servicenæringen og reiselivsrelatert næring. Tiltaket er også nettverksbyggende som samarb-
eidsprosjekt mellom kommuneorganisasjonen, næringslivet og frivillig sektor. App-en er utviklet av 
en lokal bedrift, som samtidig er styrket som følge av oppdraget.   

Omstillingsprogrammet har i tillegg gjennomført ulike forstudier og forprosjekter som støtter opp om 
reiselivsnæringen. Omstillingsprogrammet har gitt økonomisk støtte til prosjektet «Synnfjell og Rands-
fjord Hytteutvikling», et treårig samarbeidsprosjekt i Land-kommunene ledet av Landsbyen Nærings-
hage. Formålet med prosjekter er å skape merverdier knyttet til hyttemarkedet i kommunene, og det 
arbeides både med markedsføring mot eksisterende hytteeiere og med organisering av lokale utbyggere 
for å sette disse i stand til å konkurrere om anbud.  

Næringsvennlig kommune 

Kommunen har benyttet Innovasjon Norges verktøy «Næringsvennlig kommune», som er tilgjengelig 
for omstillingskommuner. Det ble gjennomført forstudie og forprosjekt i 2012-14, med Maximite AS 
som prosjektleder. Verktøyet ble delvis finansiert av omstillingsprogrammet, og utløste i tillegg med-
finansiering fra Innovasjon Norge. Formålet med verktøyet er å klargjøre kommunens tilbud om vei-
ledning og tilskuddsordninger, utvikle kommunikasjonsstrategier overfor næringslivet, tilrettelegge for 
god intern samhandling i kommunen og oppgradere involvert personells kompetanse gjennom kur-
sing. Kommunene er selv ansvarlig for implementeringen av identifiserte tiltak. Søndre Land kom-
mune hadde ved programavslutning ikke påbegynt et hovedprosjekt, fordi lovpålagte oppgaver og 
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effektiviseringskrav så langt ikke har medført prioritering av dette. Det rapporteres imidlertid fra kom-
munens side at et hovedprosjekt planlegges gjennomført i 2017. 

 

Stedsutvikling Hov sentrum 

Programmet har gjennom hele driftsperioden (fra 2012) arbeidet med et stedsutviklingsprosjekt i Hov. 
Det er gjennomført forstudie og forprosjekt med formål å tilrettelegge for økt aktivitet og trivsel i 
Hov sentrum, og på den måten redusere handelslekkasjen, styrke grunnlaget for handels- og service-
næringen og bidra til sikring og etablering av arbeidsplasser. Prosjektet har arbeidet med å tilrettelegge 
for at flere mennesker stopper i og oppholder seg (lenger) i Hov sentrum, benytter servicetilbudet og 
på den måten styrke næringsgrunnlaget. Stedsutviklingsprosjektet har utkrystallisert seg to spor: Fysisk 
oppgradering av sentrumsområdet og arrangementet «Tid for tømmer». Omstillingsprogrammet har 
finansiert en forstudie (konsulent fra Fossekall til prosessledelse) og et forprosjekt (landskapsarkitekt 
til ideskisse, kostnadsoverslag). Et hovedprosjekt har mottatt finansiering fra Oppland fylkeskom-
mune (DA-midler og stedutviklingsmidler), og er under gjennomføring. Prosjektet har bidratt til mer 
samarbeid mellom handelsstanden i Hov. Tid for tømmer er en årlig bygdefestival som er arrangert 
siden 2014. Arrangementet samler aktører fra næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor, og bidrar 
til nettverksbygging mellom ulike aktører, blant annet de næringsdrivende i Hov sentrum. Omstillings-
programmets fokus var markedsdagen lørdag, med kompetanseheving og samarbeid mellom handels- 
og servicenæring. Arrangementet inkluderer «Tømmer-seminansen», som er en innovasjonsstimule-
rende arena for skogbruksnæringen.  

4.3.2 Bo- og servicekommune 

Omstillingsprogrammet var involvert i en lang rekke små og store initiativer for å øke bolysten i og 
attraktiviteten til Søndre Land som bostedskommune, for på den måten bidra til en positiv befolk-
ningsutvikling. I denne rapporten omtales de mest sentrale prosjektene og aktivitetene.  

Tilskuddsordning - Identitet og attraktivitet 

Omstillingsprogrammet omfattet en tilskuddsordning som skulle støtte og bidra til videreutvikling av 
eksisterende eller etablering av nye arrangementer/tiltak. Arrangement-/tiltakene måtte ha et betydelig 
innslag av frivillig arbeid, og arrangementer/tiltak med en intensjon om å bli gjentakende/varige ble 

Næringsvennlig kommune 

Gjennom verktøyet skal kommunen bli en bedre samarbeidspartner for det lokale næringslivet. Nærings-
vennlig kommune er et analyse- og utviklingstilbud som hjelper kommunen å kartlegge hvor godt egne 
tjenester og service overfor næringslivet fungerer, hva som er de viktigste forbedringspunktene og hvilke 
tiltak som best kan gjøre kommunen til en bedre samarbeidspartner for næringslivet. Tilbudet omfatter 
både kartlegging, planlegging og iverksetting av forbedringsarbeid, inklusive effektmåling. Målgrupper er 
lokalt næringsliv, relevante medarbeidere i kommunen og politisk ledelse. Forstudien og forprosjektfasen 
inngår i verktøyet Næringsvennlig kommune, mens gjennomføring av tiltak i hovedprosjektet er kommun-
ens ansvar. 

Kilde: regionalomstilling.no 
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prioritert. Tiltaket hadde som målsetting å bidra til å skape «en felles tilhørighet og identitet som bidrar 
til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring hos innbyggerne». Vedtak om tilsagn ble foretatt i sty-
ringsgruppemøter, basert på saksforberedelse av programlederen. Kravene til søknader var strenge, 
og det var gjerne en dialog mellom søker og programmet i forkant av beslutning om tilsagn, med 
formål å sikre god kvalitet på søknadene. Ordningen betegnes av flere informanter som et godt grep 
for å få i gang aktivitet.  

I søknadsbehandlingen er følgende kriterier for tilskudd lagt til grunn:  

 Potensial til å skape en felles identitet som bidrar til kollektiv optimisme, stolthet og begeistring  

 Videreutvikling av eksisterende eller etablering av nye arrangementer/tiltak som bygger opp under 
Søndre Lands identitet og attraktivitet 

 Skape felles opplevelser, seire og stolthet blant annet ved å føre grendene sammen om felles tiltak  

 Betydelig innslag av frivillig arbeid  

 Søndre Lands fortrinn anvendes aktivt  

 Intensjon om å bli noe etablert og varig 

Liv i alle husa 

Prosjektet «Liv i alle husa» ble gjennomført i perioden 2014-16, som et samarbeidprosjekt mellom 
Søndre Land og Nordre Land kommuner. Prosjektleder var Landsbyen Næringshage, som også var 
initiativtaker til prosjektet. Omstillingsprogrammet delfinansierte prosjektet, og deltok også i prosjekt-
gruppen. Programmet hadde som målsetting å øke tilflyttingen til Land-kommunene gjennom økt 
omsetning av ubebodde eiendommer, og var inspirert av tilsvarende satsinger andre steder i landet. 
Målet for programmet var å bosette 20 hus og småbruk i Søndre Land innen utgangen av 2016 (og 
tilsvarende i Nordre Land). Gjennom programmet er det kartlagt ubebodde hus og småbruk, og det 
er bidratt direkte til omsetting av 12 hus og småbruk i Søndre Land. I tillegg har prosjektet bistått og 
inspirert i en rekke saker, slik at det er rimelig å betrakte målsettingen som oppfylt.  

Tilflytting og boligmarked 

Omstillingsprogrammet hadde en rolle i utviklingen av boligfeltet Landåsbygda (forstudie). Program-
met har også arbeidet med utvikling av en digital kartbrosjyre med informasjon om Søndre Lands 
grender og boligfelt (forstudie), samt en markedsføringsfilm for Søndre Land.  

4.4 FAKTISK UTVIKLING I BEFOLKNING OG ARBEIDSPLASSER 

Befolkningen i Søndre Land kommune sank fra 6 073 1. januar 2000 til 5 700 i 2017, en nedgang på 
373 personer (6,1 %). I omstillingsperioden fra 2010 til 2016 sank befolkningstallet fra 5 811 til 5 700, 
hvilket er en nedgang på 111 personer og 1,9 %. Den årlige endringen i befolkningstallet har variert 
betydelig. Befolkningsutvikling og årlige endringer fremgår av figuren under.   
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Figur 1: Befolkningsutvikling og årlige endringer i folketallet i Søndre Land. 2000-17. 

 

Figuren under viser arbeidsledighetstall i Søndre Land og Oppland, blant personer fra 15 til 74 år, i 
perioden 2000-15. Andelen ledige i Søndre Land har i hovedsak fulgt utviklingen i fylket som helhet, 
men med enkelte større, midlertidige utslag for Søndre Land. Særlig i perioden 2009-10, da kommunen 
opplevde noen større bedriftsnedleggelser og omstillingsprogrammet ble initiert og vedtatt, var ledig-
heten i Søndre Land vesentlig høyere enn i fylket som helhet.   

Figur 2: Andel arbeidsledige i Søndre Land og Oppland. 2000-15. 
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Figuren under viser sysselsettingsutviklingen i Søndre Land og Oppland i tidsrommet 2000-15. For å 
gjøre dataene lett å sammenligne er tallene indeksert. Indeksverdien er 100 i år 2000, og tallene viser 
hvordan sysselsettingen har utviklet seg sammenlignet med dette året. Sysselsettingstallene er basert 
på arbeidssted (ikke bosted). I år 2000 var det 1 990 sysselsatte (arbeidsplasser) i Søndre Land, mens 
det i 2015 var 1 648, en nedgang på 342 sysselsatte (17,2 %). For Oppland fylke har sysselsettingen i 
perioden 2000-15 økt med 5 %. 

I omstillingsperioden fra 2010 til 2015 sank antall arbeidsplasser i kommunen fra 1838 til 1648, hvilket 
er en nedgang på 190 arbeidsplasser (10,3 %). Kommuneorganisasjonen har i perioden 2012-14 gjen-
nomført en omstillingsprosess, og som del av denne nedbemannet med 39 årsverk. 

Figur 3: Indeksert utvikling i antall arbeidsplasser, Søndre Land og Oppland. Indeksverdi = 100 i år 2000. 

 

4.5 RESULTATER AV OMSTILLINGSPROGRAMMET 

Mange informanter argumenterer for at omstillingsprogrammet har bidratt til å skape identitet, stolthet 
og kollektiv optimisme i kommunen. Dette resultatet tilskrives de ulike attraktivitets- og bolysttilta-
kene som er gjennomført med støtte fra omstillingsprogrammet. Programmet har støttet frivillige til 
innsats både gjennom prosjekter i regi av omstillingsprogrammet og gjennom veiledning og tilskudd 
til en rekke innbyggerinitierte prosjekter og tiltak. Medieomtalen av Søndre Land rapporteres å ha blitt 
betydelig mer positiv i løpet av omstillingsperioden.  

Informanter fremholder at omstillingsprogrammet har hatt en positiv effekt på innbyggernes oppfat-
ning av kommuneorganisasjonen. Organisasjonen oppfattes nå i sterkere grad enn tidligere som en 
serviceorganisasjon, av både befolkning og næringsliv i kommunen. 

I spørreundersøkelsen til bedriftene støttet av omstillingsprogrammet ble det undersøkt om det aktu-
elle prosjektet (utviklingsaktiviteten) ville blitt realisert uten støtten (figur 4). Dette omhandler satsing-
ens innsatsaddisjonalitet, altså i hvilken grad den offentlige støtten er avgjørende for at prosjektene 
ble iverksatt, fremskyndet eller oppskalert. Offentlige virkemidler for næringsutvikling blir gjerne le-
gitimert på grunnlag av deres addisjonalitet. Av 18 respondenter svarer fem at prosjektet ikke ville blitt 
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gjennomført uten støtten fra programmet, seks at prosjektet er blitt fremskyndet og/eller oppskalert 
som følge av støtten, og fem at prosjektet ville blitt gjennomført uten endringer uten støtten fra pro-
grammet. To respondenter svarer «vet ikke». Innsatsaddisjonaliteten kan dermed betegnes som relativt 
høy, samtidig som det finnes en betydelig andel (28 %) bedrifter der programmets støtte ikke har 
medført iverksetting av utviklingsaktiviteter.   

Figur 4: Omstillingsprogrammets innsatsaddisjonalitet 

 

Respondentene ble videre spurt om prosjektets forventede resultater er realisert (figur 5). Av 18 re-
spondenter svarer ni at effektene i hovedsak er realisert, mens syv forventer at effektene inntreffer 
senere. Ingen respondenter oppgir at de ikke forventer vesentlige effekter, mens to respondenter sva-
rer «vet ikke». Resultataddisjonaliteten for prosjektene kan dermed sies å være god. 

Figur 5: Realisering av effekter 

 

Bedriftene ble bedt om å oppgi i hvilken grad støtten hadde gitt ulike effekter for mottakers egen 
utviklingsevne og virksomhet (figur 6). Dersom man slår sammen respondentene som har svart «i stor 
grad» eller «i noen grad» ser man at effekten har vært størst for «økt kunnskap om virkemiddelappa-
ratet» og «etablering av nettverk med andre aktører» (begge tolv av 18). 

 

Kilde: Oxford Research AS 

2

5

6

5

0 1 2 3 4 5 6 7

Vet ikke

Ja, samme omfang og tidsskjema

Ja, i redusert skala og/eller på et senere tidspunkt

Prosjektet ville ikke blitt gjennomført

 

Kilde: Oxford Research AS 

2

7
9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Vet ikke
Nei, forventer ikke vesentlige effekter

Nei, forventer effektene først senere

Ja, effektene er i hovedsak realisert



 

25 
 
 

Evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land 

 

Figur 6: Resultater av støtten fra omstillingsprogrammet for bedriftene 

 

Mottakerne av spørreundersøkelsen er spurt om programmet betydning for styrking av bedrifters ut-
viklingsevne (figur 7). Svarene viser ingen klar trend, men derimot at omtrent like store andeler av 
respondentene oppgir enten stor, noen eller liten grad av betydning.  

Figur 7: Omstillingsprogrammets betydning for styrking av bedrifters utviklingsevne 

 

Respondentene ble spurt om deres overordnede vurdering av programmet, både for egen del og kom-
munen som helhet (figur 8). 12 av 18 respondenter mener at programmet i stor grad totalt sett var et 
godt tiltak for kommunen, seks mener programmet i stor grad har gjort kommunen mer attraktiv som 
bosettingskommune. Ti respondenter vurderer i stor eller egen deltakelse i programmet som vellykket. 
Samme antallet oppgir at programmet i stor grad ga mulighet til å gjennomføre utviklingsarbeid som 
de ellers ikke ville hatt anledning til.  

 

Kilde: Oxford Research AS 

8

3

2

3

5

4

4

2

7

7

6

7

5

8

8

8

8

6

5

6

5

1

3

1

3

1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nye produkter/tjenester

Nye eller forbedrede måter å organisere bedriften på

Styrket konkurranseevne

Økt lønnsomhet

Etablering av nettverk med andre aktører

Økt fokus på innovasjon

Økt kunnskap om virkemiddelapparatet

I stor grad I noen grad I liten grad Vet ikke

 

Kilde: Oxford Research AS 

6
7

5

0

2

4

6

8

I stor grad I noen grad I liten grad



 

26 
 
 

Evaluering av omstillingsprogrammet i Søndre Land 

 

Figur 8: Overordnet vurdering av betydningen av omstillingsprogrammet 

 

Bedriftene som mottok støtte gjennom omstillingsprogrammet er spurt om hvor mange nye arbeids-
plasser (årsverk) støtten fra omstillingsprogrammet har bidratt til å etablere i egen bedrift. Av de 18 
bedriftene som responderte på surveyen svarer elleve at støtten ikke har bidratt til flere arbeidsplasser, 
og syv at det er etablert nye arbeidsplasser som følge av omstillingsprogrammet. De syv bedriftene 
rapporterer om totalt ni nye arbeidsplasser, fordelt på tre arbeidsplasser i én bedrift og én arbeidsplass 
i hver av de øvrige seks. Tallene er uttrykk for effekt i 18 bedrifter, og dersom vi forutsetter at effekten 
er tilsvarende i de øvrige seks bedriftene som ikke har besvart spørreundersøkelsen, vil den samlede 
effekten på antall årsverk ved programavslutning være tolv. De 18 respondentene oppgir i tillegg for-
ventninger om 19,5 nye arbeidsplasser, fordelt på ni bedrifter, i løpet av de tre første årene etter av-
slutningen av prosjektet støttet av omstillingsprogrammet. Dersom vi forutsetter at effekten er tilsva-
rende i de øvrige seks bedriftene som ikke har besvart spørreundersøkelsen, vil den samlede effekten 
på antall forventede årsverk være 26. 

Omstillingsprogrammet har delvis vært innrettet mot å støtte opp om etablerere. Av 18 respondenter 
oppgir to at støtten fra programmet har bidratt til en bedriftsetablering (figur 9).   

Figur 9: Bidrag til bedriftsetablering 
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4.6 KOMMUNENS OG NÆRINGSLIVETS UTVIKLINGSEVNE 

Kommunens utviklingsevne er betydelig oppgradert som følge av omstillingsprogrammet, og kom-
munen rigges for å ta en sterkere rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Ikke minst er dette et 
resultat av gjennomføringen av forstudien/forprosjektet «Videreføring av omstillingsarbeidet». Om-
stillingsprogrammet har gjennomført prosjektet for å klargjøre hvordan kommunen kan arbeide videre 
med næringsutvikling. Arbeidet ble gjennomført av programleder i samarbeid med samfunnsplanleg-
ger og fagkonsulent for næring i kommunen, i perioden 2015-16. Arbeidet er avstemt med kommu-
neplanens samfunnsdel og arealdel for 2014-26.  

I tillegg har erfaringer fra programmet og delprosjekter innen dette bidratt til å styrke utviklingskom-
petansen til involverte personer. Styremedlemmer i omstillingsprogrammet og ansatte i kommuneor-
ganisasjonen har deltatt på styreseminarer og PLP-kurs.  

Ved avslutning av programmet er det avklart at kommunen ansetter egen næringsrådgiver i 100 % 
stilling, med ansvar for førstelinjetjeneste og oppfølging av næringsvirksomheter. Førstelinjetjenesten 
ble reetablert i kommunen i 2013, etter tidligere å ha vært håndtert av Gjøvikregionen Næringsråd, 
Landsbyen Næringshage og omstillingsprogrammet. Kommunen må i sitt videre arbeid avklare for-
holdet til den regionale utviklingsenheten Gjøvikregionen Utvikling, samt Landsbyen Næringshage. 

Næringslivets utviklingsevne har i mindre grad blitt styrket gjennom programmet. Dette har sammen-
heng med næringsstrukturen i kommunen, og utfordringen programmet har møtt i arbeidet for å in-
volvere næringslivet i programmet. Kun et relativt lite antall bedrifter, i absolutte tall og som andel av 
bedriftene i kommunen, har deltatt i SMB-utvikling, vært målbedrifter i Søndre Land Næringshage 
eller gjennomført utviklingsprosjekter på grunnlag av tilsagn fra omstillingsprogrammet.    
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5. Evaluators vurdering av programmet 

Dette kapittelet inneholder evaluators oppsummering og vurdering av omstillingsprogrammet i Søn-
dre Land.  

5.1 GRUNNLAGET FOR SATSINGEN 

I årene frem mot etableringen av omstillingsprogrammet opplevde Søndre Land negativ befolknings-
vekst og bortfall av arbeidsplasser. Fra 2000 til 2010 sank befolkningen med over 4 %, og antall ar-
beidsplasser med nesten 10 %. Den utløsende årsaken til omstillingsprogrammet var nedleggelsen av 
hjørnesteinsbedriften Hov Møbelindustri, som medregnet ringvirkninger innebar bortfall av 80-100 
arbeidsplasser. Situasjonen i Søndre Land var også preget av misnøye i næringslivet med kommune-
organisasjonen som tilrettelegger for næringsutvikling, og generelt et negativt mediebilde av kommu-
nen. 

5.2 VURDERING AV ORGANISERINGEN 

Oxford Research mener organiseringen av omstillingsprogrammet i hovedsak har vært god. Kommu-
nen har aktivt fulgt opp sin rolle som programeier, og samarbeidet mellom kommuneorganisasjonen 
og programmet fungerte godt. Programmet var godt forankret på både politisk og administrativt nivå 
i kommunen. 

Det ble gjennomført omfattende strategiprosesser i tidlig fase, i workshoper med bred sammenset-
ning. Det synes imidlertid som det manglet et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i form av dokumenta-
sjon av statussituasjon, utfordringer og trendframskrivninger. En utviklingsanalyse ble utarbeidet og 
levert i desember 2012, men burde ideelt sett foreligget som grunnlag for omstillingsplanen.  

Utskiftningene i posisjonen som programleder innebar behov for opplæring i rollen og dermed noe 
svakere fremdrift i perioder. Utskiftningene medførte også betydelige endringer i kompetanse, arbeids-
form og innretting. Oxford Research mener styringsgruppen kunne hatt en mer fremoverlent, strate-
gisk rolle, og i sterkere grad vært en pådriver for en tydelig programgjennomføring. En slik gjennom-
føring krever imidlertid realistiske målsettinger, og valg av tiltak og prosjekter som kan forventes å 
medføre god måloppnåelse.  

5.3 VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE 

Målsettingen med omstillingsarbeidet var å styrke næringsgrunnlaget i kommunen og bli en bedre og 
mer attraktiv bokommune. Måltallene ble opprinnelig satt til 100 nye arbeidsplasser (brutto) og 100 
flere innbyggere i kommunen i løpet av programperioden, og senere redusert til 60 nye eller sikrede 
arbeidsplasser og å opprettholde innbyggertallet. Oxford Research vil bemerke at måltallene fremstår 
som urealistiske å oppnå, og at målstrukturen kunne fungert som et mer hensiktsmessig styringsverk-
tøy dersom realismen i måltallene hadde vært sterkere.  
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Den faktiske utviklingen viser at den negative tendensen har fortsatt i omstillingsperioden. Befolk-
ningen i kommunen er redusert med 111, fra 5 811 til 5 700, som er en nedgang på 1,9 %. Antall 
arbeidsplasser i kommunen er redusert med 190, fra 1 838 til 1 648, det vil si en nedgang på 10,3 %. 
Evalueringen er imidlertid primært opptatt av i hvilken grad omstillingsprogrammet, med tilhørende 
finansielle og kompetansemessige ressurser, har lykkes med å bidra positivt til befolknings- og arbeids-
plassutviklingen.   

Omstillingsprogrammer kan i all hovedsak forventes å bidra til å sikre eller skape arbeidsplasser i 
bedrifter som mottar en substansiell form for støtte fra programmet. Slik støtte kan ta form av kom-
petansemessig og/eller finansiell støtte, som leder til utviklingstiltak internt i bedriften. I Søndre Land 
har denne type bistand tatt form av utviklingsprogrammet SMB-utvikling, tilsagnsordninger for næ-
ringslivet og næringshage med målbedrifter. Bedriftene som har deltatt i eller er støttet gjennom disse 
prosjektene har, som del av denne evalueringen, mottatt en spørreundersøkelse der blant annet effek-
ten av deltakelsen på antall årsverk i bedriften er undersøkt. Sluttevalueringen dokumenterer, gjennom 
data fra spørreundersøkelsen til bedrifter, om lag tolv nye arbeidsplasser (årsverk) som resultat av 
omstillingsprogrammet. Dette resultatet må ses i lys av et skrint næringsliv i kommunen, samtidig som 
omstillingsprogrammet kun i noen grad har forsøkt og lyktes med å mobilisere det næringsliv som 
faktisk eksisterer. Programmet har henvendt seg til næringslivet i form av tilbud om deltakelse i utvik-
lingsprogram, gjennom tilskuddsordninger og ved å oppsøke bedrifter direkte, men har ikke lyktes 
med å involvere mer enn et lite antall bedrifter. Programmet er langt fra å nå formulerte målsettinger 
knyttet til arbeidsplasser. Imidlertid rapporterer flere av bedriftene at effektene av gjennomførte ut-
viklingsaktiviteter forventes å inntreffe først senere. Sluttevalueringen dokumenterer forventninger 
om ytterligere om lag 26 fremtidige, nye arbeidsplasser. 

Resultatoppnåelsen er betydelig bedre for innsatsområdet bo- og servicekommune. Omstillingspro-
grammet synes i liten grad å ha påvirket den negative befolkningsutviklingen. Men omstillingspro-
grammet har lyktes med å snu stemningen i kommunen, fra en situasjon med passivitet, negative me-
dieoppslag og liten tiltro til kommunen, til en situasjon preget av stolthet og optimisme. Omstillings-
programmet har virket som en positiv kraft i en lang rekke små og store prosjekter. Arbeidet med 
attraktivitet har nok primært gitt resultater overfor kommunens egen befolkning, mens det er liten 
grunn til å tro at kommunens omdømme utad er påvirket i vesentlig grad. Å endre en kommunes 
omdømme krever omfattende og målrettet innsats over en lang periode.  

5.4 EVALUATORS OVERORDNEDE VURDERING 

Oxford Research vurderer omstillingsprogrammet i Søndre Land som et godt gjennomført prosjekt, 
samtidig som vurderingen trekkes ned av begrensede resultater på næringssiden. Evaluator vurderer 
det som relevant for Søndre Land å satse på bolyst, samtidig som innsatsen innen næringsutvikling 
burde vært mer kraftfull. Programmet har hatt en betydelig effekt på kommunen, som kan sies å være 
«omstilt» fra situasjonen som utløste programmet i 2010. Optimisme og fremtidstro har erstattet ne-
gativiteten som preget kommunen, og befolkningen og næringslivets oppfatning av kommuneorgani-
sasjonen er forbedret. Stedsutvikling og bolystaktiviteter har medført samfunnsutvikling på tvers av 
grendene i kommunen. Imidlertid har innbyggertallet og antall arbeidsplasser i kommunen fortsatt å 
synke, og kommunens rolle som bo-kommune i Gjøvikregionen, med betydelig netto utpendling, er 
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blitt forsterket. Kommunen opplever næringsmessige utfordringer som følge av lokaliseringen i et 
distriktsområde, samtidig som lokaliseringen også medfører attraksjon som bo-kommune.  

Oxford Research mener omstillingsprogrammet har resultert i en oppgradert rolle for kommuneorga-
nisasjonen som tilrettelegger for næringsutvikling. Kommuneplanens samfunnsdel er revidert med 
bidrag fra programlederen i omstillingsprogrammet, med en tydeligere næringsutviklingsrolle for kom-
munen. Gjennomføring av Næringsvennlig kommune har tilført kompetanse om utfordringer og mu-
ligheter på feltet, og konkrete tiltak er klare til å implementeres. Det er dessuten ansatt en næringsråd-
giver i full stilling i kommunen. Fremdeles gjenstår å optimalisere samarbeidet mellom kommunen, 
næringshagen og Gjøvikregionen utvikling.    

Et omstillingsprogram skal bidra til nye lønnsomme arbeidsplasser, økt verdiskaping i næringslivet og 
en styrket utviklingsevne i omstillingsområdet. Innovasjon Norge er nasjonalt kompetansesenter for 
lokalt omstillingsarbeid, og har formulert målsettinger for satsingen som helhet. Målsettingene er knyt-
tet til arbeidsplasser, næringslivets sammensetting og bygging av kompetanse for å sikre bærekraft i 
oppfølgingen av omstillingsprogrammet. Følgende målsettinger er formulert:  

1. Bidra til etablering av nye arbeidsplasser  
2. Styrke næringsgrunnlaget, i form av en mer robust og variert næringsstruktur 
3. Styrke utviklingskompetansen  

Omstillingsprogrammets innretting viser til de tiltakene og aktivitetene som gjennomføres med res-
sursene i programmet, i innsatsen for å nå programmets formulerte målsettinger. Ikke minst handler 
dette om balansen mellom tilretteleggende og bedriftsrettede tiltak. Verktøyet «regional omstilling» 
åpner for en kombinasjon av bedriftsrettede og tilretteleggende prosjekter. De bedriftsrettede tiltakene 
har til felles at de involverer næringslivet direkte, enten ved at programmet inviterer bedrifter til å 
lansere prosjekter som støtter opp under målsettingene og dermed kan motta tilsagn fra programmet, 
eller ved at programmet proaktivt igangsetter tiltak som næringslivet involveres i (for eksempel etab-
lering av nettverk og samarbeidsarenaer).  

Næringslivets utviklingspotensial (evne og vilje til vekst og utvikling) avgjør i stor grad et omstillings-
programs innretting,2 samtidig som næringsutviklingskompetansen i omstillingsorganisasjonen også 
synes å ha betydning.3 I kommuner med vekstkraftig næringsliv er det grunnlag for søknadsbaserte 
omstillingsprogrammer, det vil si ordninger der kommunens næringsliv kan søke om støtte til gjen-
nomføring av prosjekter i egen bedrift, jf. PLP-metodikken. Dette innebærer en strategi som går ut på 
å stimulere «underskogen» av næringsutviklingsinitiativer, og således generere et stort antall prosesser 
og utløse merverdi som i sum resulterer i et stort antall arbeidsplasser som ellers ikke ville eksistert. 

Omstillingsprogrammet i Søndre Land har lyktes bedre med bolysttiltak enn med næringsutvikling. 
Oxford Research hadde gjerne sett en sterkere prioritering av næringsutviklingsdelen av programmet, 
ettersom lærdommer fra andre programmer viser at dette er påkrevd for å snu arbeidsplassutviklingen. 

                                                 
2 Oxford Research (2014) Erfaringer fra fem omstillingsprogrammer.  
3 Dette synliggjøres i blant annet midtveisevalueringer av omstillingsprogrammer i Flakstad (Oxford Research, 2014) og 
Rollag (Oxford Research, 2014). 
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Det er viktig å huske på at omstillingsprogrammer initieres på grunnlag av negativ arbeidsplassutvik-
ling, i tillegg til befolkningsnedgang, og deres legitimitet er knyttet til at denne utviklingen skal adres-
seres og snus.  

I tillegg hadde omstillingsprogrammet i Søndre Land definert måltall for arbeidsplasser, først hundre 
nye arbeidsplasser og senere nedjustert til 60 skapte eller sikrede arbeidsplasser. En slik målsetting bør 
etter Oxford Researchs vurdering aksepteres som styrende for innrettingen av programmet, i den 
forstand at ressursene i programmet benyttes på en slik måte at de bidrar til måloppnåelse. Måltallene 
for antall nye eller sikrede arbeidsplasser som følge av omstillingsprogrammet var imidlertid ikke rea-
listiske, og oppfatningen i styringsgruppen var at måltallene var en «visjon» mer enn en realistisk mål-
setting. Det har dermed ikke eksistert en optimal målstruktur for programmet, der tiltak og strategier 
tilrettelegger for god måloppnåelse.  

Årsaken til at Oxford Research og andre vektlegger næringsutvikling i omstillingsprogrammer er kunn-
skapen om at arbeidsplasser er den viktigste forklaringsfaktoren bak flyttemønstre. Dersom man øns-
ker å bremse og alle helst snu en negativ befolkningsutvikling, så er næringsutvikling den viktigste 
nøkkelen. Imidlertid gir Søndre Lands posisjon som bo- og utpendlerkommune noen andre mulighe-
ter, som omstillingsprogrammet har støttet opp under. Søndre Land er del av en større arbeidsmar-
kedsregion, og om lag halvparten av de sysselsatte arbeider utenfor kommunen. Arbeidsplassutvik-
lingen i nabokommunene har stor betydning for befolkningsutviklingen i Søndre Land. Kommunen 
har en rolle som bostedskommune, og kan ha en interesse av å arbeide aktivt for å styrke bostedsat-
traktiviteten i kommunen. Oxford Research stiller likevel spørsmål ved om det er fornuftig å benytte 
omstillingsmidler til dette formålet, i hvert fall i det omfang som var tilfelle i Søndre Land. Det eksis-
terer andre ordninger under KMD og fylkeskommunene som er innrettet spesifikt mot bolyst.  

Kommunen ved kommunestyret er eieren av et omstillingsprogram, og skal sammen med styrings-
gruppen bestemme programmets målsettinger, strategier og innhold. I Søndre Land har observatørene 
i styringsgruppen fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge vært sterkere forkjempere for å satse på 
næringsutvikling enn de ordinære medlemmene i styringsgruppen. Særlig gjelder dette Innovasjon 
Norge. Dette er uproblematisk, ettersom Innovasjon Norge kun har en rådgivende rolle i omstillings-
programmer, og ikke er eier av satsingen. På generelt grunnlag ønsker imidlertid Oxford Research å 
påpeke at omstillingsprogrammer med fordel kan benytte seg av den kompetansen som Innovasjon 
Norge tilfører et omstillingsprogram. Som nasjonalt kompetansesenter for lokal omstilling har Inno-
vasjon Norge bygget seg opp kunnskap gjennom mange år, og har dermed omfattende innsikt i hvilke 
strategier og tiltak som er hensiktsmessige i et omstillingsprogram.  
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