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1. SAMMENDRAG 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved rapport i prosjektet ”Sluttevalue-

ring om omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune” på oppdrag fra Vågsøy kommune og Måløy 

Vekst.  

 

1.1 Formålet med evalueringen 

Formålet med dette oppdraget har vært å evaluere omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune. 

Vågsøy kommune fikk ordinær omstillingsstatus i 2005, og har hatt omstillingsstatus ut 2011. 

Evalueringen skal avdekke og utdype erfaringer om hvordan omstillingsprogrammet har fungert, 

med et fokus på å vurdere resultater fra omstillingsprogrammet sett opp mot målsettinger som 

var etablert for omstillingsprogrammet. Evalueringen skal i tillegg avdekke og utdype erfaringer 

knyttet til organisering av omstillingsprogrammet, som vil kunne gi innspill til framtidig organise-

ring og fokus i næringsutviklingsarbeidet i kommunen, samt bidra med erfaringer som kan bru-

kes ved oppstart av nye omstillingsprogram i andre kommuner.  

 

For å besvare oppdraget, har det blitt gjennomført grundige dokumentstudier av relevante do-

kumenter knyttet til omstillingsprogrammet. Det er gjennomført en elektronisk breddeundersø-

kelse blant aktører som har hatt tilknytning til omstillingsprogrammet. Det er videre gjennomført 

kvalitative dybdeintervjuer med representanter fra omstillingsorganisasjonen, Vågsøy kommune, 

medlemmer av styret, representanter fra Sogn og Fjordanen fylkeskommune, representanter fra 

Innovasjon Norge og andre sentrale aktører.  

 

1.2 Kort om bakgrunn 

Vågsøy kommune ble tildelt status som omstillingskommune i 2005. Kommunen ligger nordvest i 

Sogn og Fjordane fylke og har 6140 innbyggere, hvorav 3000 bor i Måløy. Næringsstrukturen er i 

stor grad tilknyttet primærnæringen, med en hovednæring i fiskeri, fiskeoppdrett og skipsverft. 

Kommunen er landets nest største fiskerikommune da tre av de ti største fiskeriselskapene i Nor-

ge har hovedkontor i Måløy. I 2005 fikk kommunen status som omstillingskommune på grunn av 

høy arbeidsledighet knyttet til fiskenæringen, særlig innen fiskefartøy med en reduksjon på om 

lag 3-400 årsverk. Fiskenæringen er svært konjunkturutsatt. Fram til 1998 var fiskeri den største 

enkeltnæringen i Vågsøy, med en kraftig økning i sysselsettingen fram til 1995. Fra 1995 til 2000 

opplevde imidlertid Vågsøy en kraftig reduksjon i antall sysselsatte, en reduksjon tilsvarende 40 

%. Videre er den negative utviklingen med fraflytting i aldersgruppen 20-39 som resultat av 

manglende arbeidsplasser i kommunen, en stor utfordring for kommunen. 
 

1.3 Resultater i omstillingsprosjektet 

Hovedmålet med omstillingsarbeidet Vågsøy kommune har vært at Vågsøy kommune skal utvikle 

Måløy og regionen rundt til Norges sterkeste miljø innen kystnæringene. Samtidig skal det være 

en systematisk satsning på å utvikle og bygge opp kompetanse i næringslivet, etablere samar-

beidsstrukturer og lagspill i næringslivet, og bygge kjennskap til Vågsøy sine unike næringslivs-

profil både i kommunen og utenfor. For å nå målene ble det etablert tre mål i Utviklingsplanen 

2010-2012: 

 

Mål 1: Vågsøy skal ha netto arbeidsplassvekst på 100 innen 2012 og 300 innen 2020. Halvparten 

av veksten skal være arbeidsplasser som krever utdanning på høgskole-/universitetsnivå.  

 

Mål 2: Vågsøy skal ha 6100 innbyggere innen 2012 og 6500 innbyggere innen 2020. 

 

Mål 3: Vågsøy skal øke andelen innpendlere fra 13 % til 16 % og utpendlere fra 15 % til 18 % 

innen 2012. Innen 2020 skal andelen være 25 % innpendlere og 25 % utpendlere.  

 

Målet om vekst i netto arbeidsplasser nådde Vågsøy kommune allerede ved utgangen av 2010, 

hvor man hadde hatt en vekst på 100 arbeidsplasser fra før Vågsøy kommune fikk omstillingssta-

tus. Ved inngangen til år 2012 hadde Vågsøy et innbyggertall på 6129 innbygger i kommunen. 

Det betyr at man har nådd det konkrete mål om at man innen 2012 skulle ha 6100 innbyggere. 

Når det gjelder mål 3 om at Vågsøy skal øke andelen innpendlere og utpendlere har man ikke 
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nådd målene, men har likevel hatt en vekst og stabilitet de siste årene til ca 14 % på innpendling 

og ca 16 % utpendling.  

 

1.3.1 Kommunens og næringslivets utviklingsevne 

Gjennom omstillingsarbeidet er det Rambølls vurdering av man har styrket både kommunens og 

næringslivets utviklingsevne. Man har arbeidet målrettet etter etablerte strategier som har vært 

forankret hos både næringslivet og i kommunen, både politisk og administrativt, hvor det har 

vært konsensus om målet man ønsket å nå. Følgende fremheves som suksessfaktorer knyttet itl 

kommunens og næringslivets utviklingsevne: 

 

 Organiseringen av Måløy Vekst har hatt stor betydning for resultatene man har sett av om-

stillingsprogrammet. Organisasjonsformen hvor næringslivet i Vågsøy har vært majoritetseier 

har sikret en høy grad av involvering av næringslivet. 

 

 Langsiktig finansiering har bidratt til stabilitet i omstillingsarbeidet. 

 

 Høy grad av involvering av næringslivet har sikret at omstillingsprogrammet ble godt forank-

ret i Vågsøy kommune blant næringslivet, og næringslivet fikk eierskap til omstillingspro-

grammet. 

 

 Gjennomføringen av omstillingsprogrammet viser også at man har etablert et samspill mel-

lom kommune og næringslivet og Måløy Vekst ble et samlingspunkt for næringslivet i Vågsøy.  

 

1.3.2 Suksessfaktorer i omstillingsprogrammet 

Følgende fremheves som suksessfaktorer i gjennomføringen av omstillingsprogrammet i Vågsøy 

kommune: 

 

 Organiseringen av Måløy Vekst, hvor næringslivet har vært største eier, fremheves som en 

viktig årsak til hvorfor man har lyktes i omstillingsarbeidet i kommunen. Dette har i stor grad 

bidratt til forankring av omstillingsprogrammet og et eierskap i næringslivet.  

 

 Styret i Måløy Vekst, og dens sammensetning og kompetanse om næringsutvikling beskrives 

som betydningsfullt for omstillingsprogrammet. 

 

 Administrativ ledelse i Måløy Vekst, og daglig leder i omstillingsperioden, har vært en viktig 

faktor i omstillingsarbeidet knyttet til gjennomføring av prosjekter og aktiviteter. Måløy Vekst 

har lagt vekt på synlighet i lokalsamfunnet, og dermed har man lyktes med å forankre om-

stillingsarbeidet i hele lokalsamfunnet.  

 

1.3.3 Utfordringer i omstillingsprogrammet 

Følgende fremheves som utfordringer i gjennomføringen av omstillingsprogrammet i Vågsøy 

kommune: 

 

 Mange involverte aktører i omstillingsarbeidet har bidratt til at man har hatt et bredt ned-

slagsfelt, hvor det har vært vanskelig å arbeide like grundig mot alle aktører. 

 

 Næringsutvikling er et utfordrende område, hvor man i stor grad styres av rammevilkår, ar-

beidsmarked, tilgjengelig kompetanse og marked. Utfordringen har særlig vært finanskrisen i 

2009.  

 

 For å lyktes med næringsutvikling må det være til stede en kritisk masse. Næringslivet i 

Vågsøy er relativt lite hvor man har anerkjent at for at man skal lykkes må man se ut i regi-

onen. 

 

 Kommunen ble opplevd som en til dels passiv aktør i omstillingsarbeidet og lite synlig. 
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2. INNLEDNING 

Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved rapport i prosjektet ”Sluttevalue-

ring om omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune” på oppdrag fra Vågsøy kommune og Måløy 

Vekst.  

 

2.1 Formålet med evalueringen 

Formålet med dette oppdraget har vært å evaluere omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune. 

Vågsøy kommune fikk ordinær omstillingsstatus i 2005, og har hatt omstillingsstatus ut 2011. 

Evalueringen skal avdekke og utdype erfaringer om hvordan omstillingsprogrammet har fungert, 

med et fokus på å vurdere resultater fra omstillingsprogrammet sett opp mot målsettinger som 

var etablert for omstillingsprogrammet. Evalueringen skal i tillegg avdekke og utdype erfaringer 

knyttet til organisering av omstillingsprogrammet, som vil kunne gi innspill til framtidig organise-

ring og fokus i næringsutviklingsarbeidet i kommunen, samt bidra med erfaringer som kan bru-

kes ved oppstart av nye omstillingsprogram i andre kommuner.  

 

2.2 Kort om bakgrunn 

Vågsøy kommune ble tildelt status som omstillingskommune i 2005. Kommunen ligger nordvest i 

Sogn og Fjordane fylke og har 6140 innbyggere, hvorav 3000 bor i Måløy. Næringsstrukturen er i 

stor grad tilknyttet primærnæringen, med en hovednæring i fiskeri, fiskeoppdrett og skipsverft. 

Kommunen er landets nest største fiskerikommune da tre av de ti største fiskeriselskapene i Nor-

ge har hovedkontor i Måløy. I 2005 fikk kommunen status som omstillingskommune på grunn av 

høy arbeidsledighet knyttet til fiskenæringen, særlig innen fiskefartøy med en reduksjon på om 

lag 3-400 årsverk.1 Fiskenæringen er svært konjunkturutsatt. Fram til 1998 var fiskeri den størs-

te enkeltnæringen i Vågsøy, med en kraftig økning i sysselsettingen fram til 1995. Fra 1995 til 

2000 opplevde imidlertid Vågsøy en kraftig reduksjon i antall sysselsatte, en reduksjon tilsvaren-

de 40%.2  Videre er den negative utviklingen med fraflytting i aldersgruppen 20-39 som resultat 

av manglende arbeidsplasser i kommunen, en stor utfordring for kommunen.3  

 

2.3 Evalueringstema 

Evalueringen har hatt utgangspunkt i følgende tre temaer; Målrealisering; Vurdering av innsats; 

Lærdommer. 

 

2.3.1 Målrealisering 

Under dette temaet har vi sett på i hvilken grad omstillingsprogrammet har nådd sine målset-

ninger. Omstillingsprogrammer i sin alminnelighet har følgende målsetninger: Omstillingspro-

grammene skal ”bidra til å styrke næringsgrunnlaget gjennom etablering av lønnsomme arbeids-

plasser og økt verdiskapning slik at området får en mer robust og variert næringsstruktur med 

sysselsettingsmuligheter for både kvinner og menn. I tillegg skal arbeidet bidra til å styrke 

næringsutviklingsevnen i området i løpet av omstillingsperioden”. Grovt sett handler derfor om-

stillingsprogrammenes målsetninger om: 

 

 Kvantitative målsetninger, knyttet til økt sysselsetting, befolkningsvekst, eller endringer i 

næringsstruktur 

 Kvalitative forutsetninger for sysselsetting og næringsutvikling. Slike forutsetninger kan dreie 

seg om det Drangeland/Jakobsen refererer til som (a) samhandling/nettverk, (b) kompetan-

se, og (c) holdningsendring4    

                                                
1 

http://www.sfj.no/sff/k2pub.nsf/2f31cc0b151994c5c1256a45003f7add/c1256b3b0048da1dc1256efb002c2de

0/$FILE/04030430.pdf 

 
2 http://www.sf-

f.kommune.no/sff/K2POST.nsf/viewAttachmentsMail/C1256B3B0048FBA8C1256D82003E1032/$FILE/030150

37.pdf 

 
3 http://www.sfj.no/sff/k2pub.nsf/0/c1256b3b0048da1dc1257823003a96a8/$FILE/11000343.pdf 
4 Drangesland/Jacobsen: SNF-rapport nr. 01/09, side 29  
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Knyttet til overnevnte målsetninger har omstillingsprogrammet i Vågsøy formulert en visjon og 

delmål for deres omstillingsperiode (se avsnitt4.1). Under dette temaet har vi sett nærmere på 

følgende: 

 I hvilken grad har omstillingsprogrammet ført til økt sysselsetting og befolkningsvekst? 

 I hvilken grad har omstillingsprogrammet ført til økt samhandling og etablering av nettverk 

blant næringslivet i kommunen og andre aktører? 

 I hvilken grad har omstillingsprogrammet ført til økt kompetanse i kommunen? Med dette 

menes både kompetanse innen eksisterende næringsliv, samt andel av innbyggere med 

høyere utdanning.  

 I hvilken grad har omstillingsprogrammet bidratt til en holdningsendring hos næringslivet, 

politisk og administrativt i kommunen og blant innbyggere? 

 

2.3.2 Vurdering av innsats 

Under dette temaet har vi sett på hvilke innsatsfaktorer omstillingsprogrammet har satt i spill for 

å oppnå de ønske resultater, og i hvilken grad disse innsatsfaktorene har bidratt til de resultater 

omstillingsprogrammet har oppnådd. Vurderingen av innsatsfaktorer har vi grovt delt inn i tre 

temaer: organisering; aktiviteter; og finansiering. Vi har sett nærmere på blant annet følgende 

problemstillinger: 

 I hvilken grad har man lyktes med å forankre omstillingsprosjektet lokalt? 

 I hvilken grad har man hatt relevant kompetanse inkludert i prosjektorganisasjonene? 

 Hvordan har omstillingsprogrammet fungert i samspill med øvrige innsatser på omstillingsom-

rådet? 

 Hvilken rolle har regionalt samarbeid spilt i omstillingsprogrammet? 

 Hvordan har aktivitetene bidratt inn mot målsetningene? 

 Hvem har aktivitetene rettet seg mot? 

 Hvilken betydning har finansiering og finansieringskildene hatt for måloppnåelse i omstillings-

programmet? 

 

2.3.3 Lærdommer 

Læring er et viktig formål med en evaluering, og nettopp derfor har vi sett nærmere på hvilken 

lærdom eller erfaringer kan man trekke ut fra omstillingsprogrammet i Høyanger. Vi har sett 

nærmere på blant annet følgende problemstillinger: 

 Hva kan andre omstillingsprogrammer lære av organiseringen til Vågsøy? 

 Hva slags type aktiviteter har vært vellykkede? Hva kan andre omstillingsprogrammer lære 

av disse? 

 Har det vært spesielle utfordringer eller vellykkede løsninger i Vågsøy som andre omstillings-

program kan lære av? 

 Hva beskrives som styrker og suksessfaktorer i omstillingsprogrammet i Vågsøy? 

 

2.4 Metodisk gjennomføring 

En vesentlig utfordring knyttet til resultatevalueringer av omstillingsprogrammer dreier seg om 

addisjonalitet: I hvilken grad kan identifiserte endringer i sysselsetting eller næringsstruktur til-

bakeføres til omstillingsprogrammet? Å identifisere årsakssammenhenger av denne typen kan bli 

utfordrende ettersom mange faktorer som ligger utenfor selve omstillingsprogrammet vil påvirke 

et samfunn. Å isolere omstillingsprogrammets effekter er derfor vanskelig. Rambøll mener imid-

lertid at vi ved å benytte flere metoder vil kunne svar på spørsmål om addisjonalitet. 

 

Høyanger kommunes omstillingsstatus gikk ut ved utgangen av 2011. I delmål som ble skissert 

for omstillingsprogrammet fra 2008 har man et langtidsperspektiv til 2018. Derfor vil man på 

dette tidspunktet ikke kunne konkludere på de langsiktige mål som ble satt for omstillingspro-

grammet. Likevel vil man kunne si noen om de kortsiktige resultater og i hvilken grad man er på 

vei mot å nå de mål som ble satt.  

 

Rambøll har valgt et metodedesign som kombinerer både kvalitative og kvantitative datakilder. 

 

2.4.1 Dokumentstudier og tallanalyse 

I denne evalueringen har vi gjennomført systematiske dokumentstudier som har gitt oss svært 

god kunnskap om omstillingsprogrammet, samt erfaringer fra omstillingsperioden. Dette inklude-

rer blant annet gjennomgang av dokumentasjon fra omstillingsarbeidet som handlingsplaner, 
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årsrapporter, strategiske utviklingsplaner og informasjon på nettsider. I tillegg til dokumentstudi-

er har vi innhentet relevant statistikk fra SSB.  

 

2.4.2 Kvantitativ datainnsamling- breddeundersøkelse 

I tilbudet ble det skissert å gjennomføre en breddeundersøkelse blant programdeltakere (nær-

ingsliv/bedrifter og andre aktører) i omstillingsprogrammet i Vågsøy. Rambøll har gjennomført en 

elektronisk spørreundersøkelse ved hjelp av Rambølls eget spørreskjemaverktøy, SurveyXact. 

Undersøkelsen ble sendt ut til aktører ansatt både i privat næringsliv og kommune.  

  

Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 239 respondenter. Respondentlisten ble oversendt fra Måløy 

Vekst. Til sammen har 24 % besvart undersøkelsen, dette tilsvarer 58 respondenter. Dette er en 

akseptabel svarprosent med hensyn til mottakergruppe og for denne type undersøkelse. Den lave 

svarprosenten kan også ha sammenheng med i hvilken grad respondenten har hatt tilknytning til 

omstillingsprogrammet på, og når respondenten var involvert. Resultatene gir likevel et bilde av 

tilfredshet og erfaringer med omstillingsprogrammet blant involverte aktører. 

Figur 2-1 Rollefordeling blant respondenter i spørreundersøkelsen 

Stilling Prosent 

Bedriftsleder/selvstendig næringsdrivende 62% 

Ansatt i kommunen 16% 

Ansatt i næringslivet 19% 

Annet 3% 

Totalt 100 % (N=58) 

 

 

2.4.3 Kvalitativ datainnsamling- casestudier 

Vi ønsket også å innhente dybdeinformasjon om omstillingsprogrammet gjennom kvalitative in-

tervjuer. Intervjuene er gjennomført med sentrale personer i omstillingsarbeidet, blant annet re-

presentanter fra omstillingsorganisasjonen, Vågsøy kommune, medlemmer av styret, represen-

tanter fra Sogn og Fjordanen fylkeskommune, representanter fra Innovasjon Norge og andre 

sentrale aktører.  

 

To av intervjuene/samtalene ble gjennomført i oppstartmøte med Måløy Vekst, mens de reste-

rende intervjuene er gjennomført over telefon. Til sammen har Rambøll gjennomført 9 intervjuer.  

 

2.5 Leseveiledning 

 

I kapittel 1 gis et sammendrag av rapporten. 

 

I kapittel 3 gis en beskrivelse av bakgrunnen for omstillingsprogrammet. 

 

I kapittel 4 ser vi nærmere på hva som var mål for omstillingsprogrammet. 

 

I kapittel 5 beskrives nærmere omstillingsorganisasjonen Måløy Vekst.  

 

I kapittel 6 presenteres funn knyttet til vurdering av måloppnåelse i omstillingspro-

grammet.  

 

I kapittel 7 gis det en oppsummerende konklusjon og læringspunkter.  
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3. OM OMSTILLNGSPROGRAMMET 

3.1 Omstillingsprogrammet i Vågsøy 

Vågsøy kommuner ligger lengst ute i Nordfjord med drøye 6000 innbyggere. Kommunesenteret 

er Måløy med ca 3000 innbyggere. Måløy fikk bystatus i 1997, og huser hovedkontoret til tre av 

de ti største fiskeriselskapene i Norge, og kommunen er landets nest største fiskerikommune. 

Næringsstrukturen er i stor grad tilknyttet primærnæringen, med en hovednæring i fiskeri, fiske-

oppdrett og skipsverft. Vågsøy kommune ble tildelt status som omstillingskommune i 2005, og 

har hatt omstillingsstatus ut 2011.  

 

3.1.1 Bakgrunn for omstillingsstatus 

Vågsøy kommune fikk status som omstillingskommune blant annet på grunn av høy arbeidsle-

dighet knyttet til fiskerinæringen, særlig innen fiskefartøy med reduksjon på om lag 3-400 års-

verk5. Fiskenæringen er svært konjunkturutsatt. Fram til 1998 var fiskeri den største enkelt-

næringen i Vågsøy, med en kraftig økning i sysselsettingen fram til 1995. Fra 1995 til 2000 opp-

levde imidlertid Vågsøy en kraftig reduksjon i antall sysselsatte, en reduksjon tilsvarende 40 %.6 

I tillegg har Vågsøy opplevd en langvarig folketallsnedgang siden 1998 fra et innbyggertall på 

drøye 6500 innbyggere til det første bunnpunktet i 2005 hvor innbyggertallet i kommunen var 

6218 innbyggere. Den største utfordringen for kommunen lå likevel i den store nedgangen i fol-

ketallet i aldersgruppen mellom 20-39 år. Folketallet i denne aldersgruppen falt fra 2000 til 2005 

med 258 personer, og tilsvarende med 448 personer ved utgangen av 2009. Om en utvikling 

som dette fortsatte i Vågsøy ville kommunen få en stadig større strukturell utfordring. Eldebe-

folkningen over 80 år ligger ca 40 % over landsgjennomsnittet, noe som ville komme til å legge 

et press på pleie- og omsorgssektoren. I tillegg ville kommunen risikere en nedgang i elevtallet i 

barneskoler, samt at antall skatteytere vil på sikt gå ned.   

 

3.1.2 Folketallsutvikling og næringsutvikling i Vågsøy 

Som nevnt opplevde Vågsøy en langvarig folketallsnedgang fra seint på 90-tallet. Tabellen under 

viser utviklingen i folketallet fra året før Vågsøy fikk omstillingsstatus, og frem til 2012.  

Figur 3-1 Folketallsutvikling 

 
 

Som man ser har det vært siden kommunen fikk omstillingsstatus en nedgang i innbyggere u 

Høyanger kommune frem til 2011. I årene fra 2006-2009 opplevde Vågsøy en dramatisk ned-

gang til like under 6000 innbyggere. Likevel, trenden er i ferd med å snu og man ser at det både 

er en positiv nettoinnflytting og folketilvekst fra 2009 og fremover. Ved utgangen av 2011 økte 

folketallet med nesten 100 innbyggere.  

 

Nedgangen i folketallet i Vågsøy skyldes utelukkende utflytting av kommunen. Vågsøy har nemlig 

i perioden hele tiden hatt et positivt fødselsoverskudd. Veksten i folketallet i 2010 og 2011 skyl-

des blant annet økt innvandring, og lavere netto utflytting til andre kommuner. Dette henger 

sammen med at Vågsøy har hatt vekst i arbeidsplasser i 2010, hvor både offentlige og privat 

sektor har økt7. 

 

3.1.3 Næringsutvikling i Vågsøy 

Til tross for nedgangen i tall antall sysselsatte er industrien fremdeles den største næringen i 

Vågsøy. En tredel av arbeidsplassene i Vågsøy er i industrien. Hovedsakelig er dette innen fiske-

industri og maritim industri. I perioden fra 2000 til 2005 ble tallet på sysselsatte i Vågsøy redu-

sert med over 10 % fra ca 3300 til ca 2900 personer. Nedgangen i antall arbeidsplasser bremset 

delvis opp, men utfordringen har likevel vært at sysselsettingen består av fiskeribasert industri 

                                                
5 http://www.sfj.no/sff/k2pub.nsf/2f31cc0b151994c5c1256a45003f7add/c1256b3b0048da1dc1256efb002c2de0/$FILE/04030430.pdf  

6 http://www.sf-f.kommune.no/sff/K2POST.nsf/viewAttachmentsMail/C1256B3B0048FBA8C1256D82003E1032/$FILE/03015037.pdf  
7 Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Vågsøy. TF-notat 33/2011. Telemarksforskning 

Folketall 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Folkemengde 6288 6218 6123 6064 5998 5989 5996 6030 6129

Nettoinnflytting -99 -94 -77 -54 -23 11 42 84 0

Folketilvekst -70 -95 -59 -66 -9 7 34 99 0

http://www.sfj.no/sff/k2pub.nsf/2f31cc0b151994c5c1256a45003f7add/c1256b3b0048da1dc1256efb002c2de0/$FILE/04030430.pdf
http://www.sf-f.kommune.no/sff/K2POST.nsf/viewAttachmentsMail/C1256B3B0048FBA8C1256D82003E1032/$FILE/03015037.pdf
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som vil gjennomføre strukturendringer, samt en maritim næringsklynge med svingninger og som 

er sårbare for konjunkturer, og særlig finanskrisen rundt 20098.  

 

Vågsøy kommune har gjennomført en næringsanalyse for kommunen i årene 2008, 

2009 og 2010. Næringslivsindeksen er basert på lønnsomhet i næringslivet, vekst i 

næringslivet, nyetableringer og næringslivets relative størrelse. I 2010 var Vågsøy 

rangert som nummer 285 av 430 kommuner i årets NæringsNM. Dette var en kraftig 

nedgang fra 54.plassen i NæringsNM i 2008, via 146.plass i 2009. Den beskjedne plas-

seringen skyldes at Vågsøy har hatt lite nyetablering og lav lønnsomhet i 2010. Likevel 

hadde Vågsøy god vekst i antall arbeidsplasser, men plasseringen i NæringsNM skyldes 

at det er de største bedriftene som går godt9.  

 

Når det gjelder attraktivitet måler attraktivitetsbarometeret kommunes stedlige attrak-

tivitet når det gjelder å tiltrekke seg innbyggere. Vågsøy er en utpreget bedriftskom-

mune, hvor mye av grunnlaget for bosettingen er basert på at kommunene er attrakti-

ve for produksjon i basisnæringer som fisk, havbruk og industri. Det er også fremgang-

en i basisnæringene som har gitt vekstimpulser til Vågsøy etter 2006. Vågsøy utvikler 

seg imidlertid negativt når det gjelder besøksnæringer. Videre har Vågsøy forholdsvis 

lav bostedsattraktivitet, i likhet med mange andre kommuner i Sogn og Fjordanen. 

Imidlertid har Vågsøy blitt mer attraktiv for innvandring fra utlandet de siste årene, 

sannsynligvis fordi kommunen har kunnet tilby arbeidsplasser i industrien10. Dette må 

også ses i sammenheng med den positive befolkningsutviklingen de to siste årene.  

  

                                                
8 Utviklingsplan for Vågsøy kommune 2010-2012 
9 Ibid 
10 Ibid 
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4. MÅL FOR OMSTILLING 

I dette kapittelet vil vi gå nærmere inn på organisering av omstillingsprogrammet og beskrive 

nærmere omstillingsorganisasjonen Måløy Vekst.  

 

4.1 Omstillingsprogrammets profil 

IN har nedfelt en rekke mål for omstillingsarbeidet i kommuner. Overordnet dreier det seg om å 

styrke næringsgrunnlaget gjennom følgende: 

 Etablering av lønnsomme arbeidsplasser 

 Økt verdiskaping ved at området får en mer robust og bredere næringsstruktur 

 Styrke utviklingsevnen 

 Rolleavklaring og effektivisering av kommunens oppgaver i næringsutviklingen 

 Nettverksbygging og samhandling i regionen 

 

Ut i fra dette beskrives det også noen hovedtilnærminger eller strategivalg som kan stimulere til 

vekst: 

 

 Knoppskyting fra eksisterende hjørnesteinsvirksomheter (spinn-off) 

 Utvikling av lokale virksomheter (SMB) 

 Entreprenørskap i nærmiljøet (Gründere) 

 Utvide arbeidsmarkedsregionen (regionalisering) 

 Stimulere virksomheter til å flytte inn (akkvisisjon) 

 

Omstillingsprogrammet i Vågsøy har utviklet sin profil med utgangspunkt i dette, og tilbakemel-

dinger viser at næringsstrukturen i kommunen var et viktig holdepunkt i strategiarbeidet.  

Like etter at Vågsøy kommune fikk tildelt omstillingsstatus i august 2005, ble det innledet dialog 

med kommunene Selje og Bremanger om en mulig etablering av et felles næringsapparat. Konk-

lusjonen ble at de tre kommunene ønsket et samarbeid, men egne foretak. Det ble derfor beslut-

tet at Vågsøy ville etablere en egen omstillingsorganisasjon, Måløy Vekst AS, for å gjennomføre 

omstillingsarbeidet i Vågsøy. Opprinnelig foreslo kommunen et rent kommunalt selskap med 

næringslivsrepresentasjon, men næringslivet ønsket sterkt å være mer direkte engasjert og ha 

avgjørende innvirkning på omstillingsstrategien. Kommunen stilte seg positivt til dette, og Måløy 

Vekst ble etablert mot slutten av 2005 med en aksjemajoritet fra næringslivet.  

Første del av omstillingsarbeidet ble benyttet til å etablere en fungerende driftsorganisasjon for 

Måløy Vekst AS. Stillingen som daglig leder ble først utlyst i mai 2006. Valgte kandidat trakk seg 

rett før endelig avtale skulle inngås. Ny kandidat ble rekruttert høsten 2006 og startet i stillingen 

i februar 2007. Kort tid etter sa daglig leder opp sin stilling, men fungerte som leder i oppsigel-

sestiden og ledet arbeidet med å utarbeide en samlet omstillingsstrategi som var det første 

grunnlaget for omstillingsprogrammet i kommunen. I september 2007 tiltrådte det en ny daglig 

leder, som ledet arbeidet frem til høsten 2011. Fra samme tidspunkt ble det også ansatt en kon-

sulent i Måløy Vekst, og dermed var omstillingsorganisasjonen i ordinær drift.  

4.1.1 Fase 1 av omstillingsprogrammet 

Vi har valgt å kalle den første delen av omstillingsprogrammet for fase 1 hvor utgangspunktet var 

”Omstillingsplan for Vågsøy kommune 2007-2012”. Måløy Vekst kom i drift i 2007, og utarbeidet 

omstillingsplanen våren 2007, som ble vedtatt i formannskapet og kommunestyret i november 

2007. Planen har i perioden 2008-2009 vært det formelle grunnlaget for gjennomføringen av om-

stillingsarbeidet, med årlige handlingsplaner som oppfølging.  

Følgende visjon ble vedtatt for omstillingsarbeidet:  

”Vågsøy, med Måløy som sentrum, skal være et av Norges sterkeste næringslivsmiljø innenfor 

marine, maritime og andre kystbaserte næringer”. 

Kommunen formulerte også tre delmål for omstillingsprogrammet: 
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Delmål 1: Vi skal skape en kultur for næringslivet preget av kompetanse, samarbeid, livskvalitet 

og innovasjon.  

Delmål 2: Vågsøy skal ha solide bedrifter med godt omdømme nasjonalt og internasjonalt. 

Delmål 3: Vågsøy kommune skal ha en serviceinnstilt forvaltning som planlegger og gjennomfø-

rer nødvendige tiltak for å sikre et sterkt og framtidsrettet næringsmiljø i Vågsøy.  

Omstillingsplanen skisserte tre konkrete omstillingsprogram for å bidra til innovasjon og vekst i 

Vågsøy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under hvert at de tre omstillingsprogrammene ble det skissert en rekke prosjekter og aktiviteter 

for å nå målsetningene til de tre omstillingsprogrammene. Det ble blant annet gjennomført pro-

sjekter og aktiviteter innenfor følgende områder: SMB utviklingsprosjekter, reiseliv, felles bo- og 

arbeidsmarkedsregion Flora- Bremanger- Vågsøy, Marin knoppskyting, prosjekter for å utvikle 

handelsnæringen, tilflytting- og rekrutteringsprosjekter, informasjonsmøter i kommunen.  

 

Vi vil imidlertid ikke går nærmere inn på prosjekter og aktiviteter gjennomført i første fase, da 

Utviklingsplanen 2010-2012 var det formelle grunnlaget for gjennomføringen av omstillingspro-

grammet ut omstillingsperioden.  

 

Etter tilbakemeldinger blant annet fra Innovasjon Norge i en programstatusvurdering fra 2009, at 

omstillingsarbeidet i større grad skulle spisses. Dette førte til at det i 2009 ble gjennomført en 

grundig evaluering av omstillingsarbeidet så langt, og utviklet en ny revidert omstillingsstrategi.  

 

4.1.2 Fase 2 av omstillingsprogrammet 

”Utviklingsplan for Vågsøy 2010-2012” ble vedtatt i kommunestyret i november 2009, og ble det 

formelle grunnlaget for gjennomføringen av omstillingsarbeidet i Vågsøy. Planen var gjeldene ut 

omstillingsperioden. I tillegg har det blitt utarbeidet årlige handlingsplaner som har fastsatt konk-

rete prosjekter med mål, framdriftsplan, finansiering og ansvarsdeling. Handlingsplanene har 

vært grunnlaget for omstillingstilsagn fra fylkeskommunen.  

 

En viktig endring fra forrige omstillingsplan er at man endret navnet til en ”utviklingsplan”, noe 

som var viktig i følge informanter. Man var opptatt av at man ikke skulle drive med omstilling 

lenger, men heller utvikling.  

 

Følgende visjon og delmål ble vedtatt for det videre omstillingsarbeidet i Vågsøy: 

 

”Måløy og regionen rundt skal utvikle Norges sterkeste miljø innen kystnæringene”. 

 

Følgende tre verdier legges til grunn for næringsutviklingsarbeid i Vågsøy: 

 

Omstillingsprogram ”Knoppskyting”: 

- Rettet seg spesielt mot kompetansedeling og utvikling i eksisterende nær-

ingsliv og prosjekter rettet mot skole og næringsliv med det formål å ge-

nerere nye kompetansearbeidsplasser 

 

Omstillingsprogram ”Kjerringa mot strømmen”: 

- Hadde som målsetning å rekruttere kvinner til lokalsamfunnet og bidra til 

at kvinner tar aktivt del i næringsutviklingen som bedriftsledere 

 

Omstillingsprogram ”Merkevare Måløy”: 

- Var innrettet mot å skape stolthet og positivt omdømme for Måløy og 

Vågsøy, og forbedre funksjoner som er vesentlige for at næringslivet skal 

ha gode vilkår i kommunen 
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 Kompetanse: Systematisk satsing på å utvikle og bygge opp kompetanse i næringslivet 

med spesielt vekt på å trekke med ungdom og kvinner 

 Samarbeid: Etablering av samarbeidsstrukturer og lagspill i næringslivet, med spesiell fo-

kus på kvinner og gründere 

 Synliggjøring: Bygge kjennskap til Vågsøy sine unike næringslivsprofil både i kommunen 

og utenfor 

 

I den nye utviklingsplanen ble de tidligere tre omstillingsprogram erstattet med tre nye utvik-

lingsprogram med definerte mål: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som man ser ble det gjort en endring i strategien for omstillingsarbeidet, hvor visjonen og mål-

setningene for omstillingsarbeidet ble endret og konkretisert. De viktigste endringene sammen-

lignet med den tidligere omstillingsplanen var følgende: 

 

 Den næringsrettede delen av omstillingsinnsatsen ble i sterkere grad spisset på utviklingstil-

tak som mest effektivt kunne skape flere nye arbeidsplasser i Vågsøy basert på forprosjekter 

i første del av omstillingsperioden 

 

 Det ble lagt opp til en sterkere samordning av mål og strategier mellom næringsutviklings-

samarbeidet og den ordinære kommunale aktiviteten i Vågsøy. Dette bygger på en stadig 

sterkere forståelse av at dersom Vågsøy skal lykkes med å bli en attraktiv bokommune, spe-

sielt for potensielle tilbakeflyttere og innflyttere i aldersgruppe 20-40 år. Det kvinnerettede 

arbeidet ble integrert i det helhetlige arbeidet.  

 

Utviklingsprogrammet ”Nye arbeidsplasser”: 

… skulle skaffe flere lønnsomme arbeidsplasser i regionen, både gjennom nyetableringer og 

gjennom eksisterende næringsliv. Programmet erstatter omstillingsprogrammet ”Knoppsky-

ting”.  

 

Mål: 

Vågsøy skal ha netto arbeidsplassvekst på 100 innen 2012 og 300 innen 2020. Halvparten av 

veksten skal være arbeidsplasser som krever utdanning på høgskole-/universitetsnivå.  

Utviklingsprogrammet ”Attraktivt lokalsamfunn”: 

… skulle ha fokus på å øke tilflyttingen til kommunen for de gruppene som har størst netto 

utflytting i kommunen, 25-40 år. Programmet erstatter omstillingsprogrammet ”Kjerringa 

mot strømmen” og delvis ”Merkevare Måløy”.  

 

Mål: 

Vågsøy skal ha 6100 innbyggere innen 2012 og 6500 innbyggere innen 2020.   

Utviklingsprogrammet ”Attraktiv region”: 

… skulle ha fokus på langsiktig næringsutvikling i regionen rundt Vågsøy. Programmet var 

nytt, men inneholder elementer fra omstillingsprogrammet ”Merkevaren Måløy”.  

 

Mål: 

Vågsøy skal øke andelen innpendlere fra 13 % til 16 % og utpendlere fra 15 % til 18 % innen 

2012. Innen 2020 skal andelen være 25 % innpendlere og 25 % utpendlere.  
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 Næringsutviklingsarbeidet burde i større grad skje på et regionalt nivå, og innrettes mot å 

skape sterke kompetansemiljøer på tvers av kommune- og regiongrenser.  

 

Tilbakemeldinger fra informanter fremhever at det var nødvendig å spisse innsatsen for å jobbe 

målrettet, samt at det var nødvendig å gjøre strategiske valg med hensyn til hvilke prosjekter 

man skulle satse på videre. I tillegg ble rollene til aktørene i omstillingsarbeidet enda tydeligere 

med hensyn til ansvarsområder.  

 

4.2 Finansiering av omstillingsprogrammet i Vågsøy 

Måløy Vekst har fått sine inntekter gjennom tre hovedkilder: 

 

 Omstillingstilskudd fra fylkeskommunen 

 Tilskudd fra Vågsøy kommune 

 Årlige bidrag fra aksjonærene i Måløy Vekst 

 

I tillegg kommer finansiering gjennom Kommunalt Næringsfond som blir disponert av Måløy 

Vekst til næringsutvikling etter eget regelverk.  

 

Tabellen under gir en oversikt over inntekter til Måløy Vekst i årene 2007-2011.  

Figur 4-1 Inntekter i omstillingsperioden for Måløy Vekst 

 
(inntektene for 2006 er ikke oppgitt i oversikten) 

 

Til sammen har Måløy Vekst mottatt drøye 14 millioner i omstillingsmidler fra fylkeskommunen. I 

tillegg kommer finansiering fra Vågsøy kommune og årlige aksjonærbidrag. Måløy Vekst legger 

også vekt på at omstillingsmidler og andre inntekter har bidratt til å utløse andre prosjektmidler i 

form av ekstern finansiering, egeninnsats i prosjekter, egeninnsats fra bedrifter og andre. I hand-

lingsplanen for 2011 var det skissert at en samlet prosjektkostnad for hele prosjektporteføljen i 

2011 ville være på minst 30 millioner kroner.  

 

4.3 Aktiviteter i programmet 

Innenfor et typisk omstillingsprogram i INs regi skal det settes i gang prosjekter som både er be-

driftsrettet og mer tilretteleggende, det vil si prosjekter som mer indirekte vil styrke næringsut-

viklingen i et område. Man kan blant annet gi støtte til etablering av ny virksomhet, utvikling av 

eksisterende virksomheter, nettverksbygging mellom aktører, kompetanseutvikling og mobilise-

ring og småstedsutvikling11.  

 

I det følgende vil vi gå nærmere inn på ulike eksempler på aktiviteter og prosjekter som er gjen-

nomført underveis i omstillingsarbeidet med utgangspunkt i Utviklingsplanen 2010-2012. Omstil-

lingsprogrammet har styrt i tråd med PLP-modellen, hvor omstillingsmidlene skal i hovedsak bru-

kes til å klargjøre hva som er mulig og utvikle prosjektideer. Dette betyr at omstillingsmidler skal 

kunne brukes som støtte til forstudie og forprosjekt. Hovedprosjekt bør i større grad finansieres 

gjennom andre kilder.  

 

4.3.1 Aktiviteter og prosjekter i utviklingsprogram Nye arbeidsplasser 

Dette programmet har som nevnt hatt fokus på arbeidsplassvekst i Vågsøy, gjennom nyetable-

ringer og utvikling av eksisterende næringsliv. Måløy Vekst har vært ansvarlig for gjennomføring 

                                                
11 Innovasjon Norge 2006: veiledningshefte i omstillings- og nyskapsingsarbeid 

Kilde 2007 2008 2009 2010 2011

Omstillingstilskudd 1 600 000 2 500 000 2 700 000 4 100 000 3 250 000

Vågsøy kommune 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100 000

Aksjonærbidrag 

medlemsbedrifter 400 000 500 000 500 000 600 000 600 000

Ekstern finansiering 

av prosjekt/andre 

inntekter 1 000 000 1 800 000 800 000

3 000 000 5 000 000 6 000 000 6 500 000 3 950 000



 

SLUTTEVALEURING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET I VÅGSØY KOMMUNE  

 

 

 

 
 
 

 

12 

av utviklingsprogrammet. Prosjekter og aktiviteter har tatt utgangspunkt i en rekke prioriterte 

strategier: 

 

 Skape en ledende nasjonal næringslivsklynge på maritim teknologi og fornybar energi 

 Utvikle fiskenæringen i en mer kompetansebasert retning 

 Utvikle sterke og samlede offentlige kompetansemiljø 

 Utvikle Vågsøy som ”gründerkommune” 

 Utvikle attraktive næringsareal, sørlig ved sjø, og skaffe nye næringsetableringer på disse 

 

I følge handlingsplanen for 2011 var det syv prosjekter som ble prioritert under utviklingspro-

grammet Nye arbeidsplasser. Samlet prosjektkostnad for disse prosjektene ble stipulert til minst 

20 millioner kroner, hvor 2,1 millioner kroner var tilsagn om omstillingsmidler.  

 

Prosjektene som det ble arbeidet med i 2011 har vært enten forstudier, forprosjekter eller ho-

vedprosjekt, og har bygget videre på tidligere prosjekter og handlingsplaner definert i utviklings-

planen. Det har blitt arbeidet med prosjekter innenfor følgende i 2011: 

 

 Etablering og utvikling av senter for utvikling, test/demonstrasjon og opplæring maritime 

operasjoner offshore vind 

 Utvikle et samlet kompetansemiljø for linefanget fisk 

 Sentrumskoordinator for økt handel i Måløy 

 Fibersamarbeid i næringslivet 

 Etablere et offentlig kompetansemiljø fiskeri og kystforvaltning 

 Greentech Måløy: forstudie om næringsklynge inne grønn teknologi, energi og miljø 

 Bedriftsrettet hovedprosjekt og fellestiltak reiseliv: realisering av 2-3 konkrete bedriftsetable-

ringer 

 

4.3.2 Aktiviteter og prosjekter i utviklingsprogram Attraktivt lokalsamfunn 

Dette programmet har hatt fokus på å øke tilflytting til Vågsøy for gruppen som i dag har størst 

utflytting, de mellom 25-40 år. Vågsøy kommune har vært ansvarlig for gjennomføring av pro-

sjekter i dette utviklingsprogrammet. Prosjekter og aktiviteter har tatt utgangspunkt i følgende 

strategier: 

 

 Sentrumsutvikling 

 Mottak og integrering av nye innbyggere 

 En god skole med tett næringslivskontakt 

 Kulturliv og sosiale møteplasser 

 

I følge handlingsplanen for 2011 var det fire prosjekter som ble prioritert under utviklingspro-

grammet Attraktivt lokalsamfunn. Samlet prosjektkostnad for disse prosjektene ble stipulert til ca 

3 millioner kroner, hvor 1 million kroner var tilsagn om omstillingsmidler.  

 

Prosjektene som det ble arbeidet med i 2011 har vært enten forprosjekt eller hovedprosjekt, og 

videreføring av tidligere prosjekter. Det har blitt arbeidet med prosjekter innenfor følgende i 

2011:  

 

 Næringsliv i skolen 

 Vekst og trivsel i Vågsøy: innbyggermobilisering 

 Tilflyttervertskap 

 Næringsvennlig kommune 

 

4.3.3 Aktiviteter og prosjekter i utviklingsprogram Attraktiv region 

Dette programmet har hatt fokus på en langsiktig utvikling i regionen rundt Vågsøy, 

hvor man har arbeidet for å etablere en større, mer funksjonell bo- og arbeidsmarkeds-

region rundt Vågsøy, og etablere regionen som et strategisk senter for ny næringsakti-

vitet på områder med spesielle fortrinn. Måløy Vekst var ansvarlig for gjennomføringen 

av prosjekter i dette utviklingsprogrammet. Prosjekter og aktiviteter har tatt utgangs-

punkt i følgende strategier: 
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 Tettere integrering av arbeidsmarkedene i Ytre Nordfjord 

 Etablere 45-minuttersregion som et samlet næringslivsområde 

 Forberede næringslivet i Vågsøy på realiseringen av Stad Skipstunnel 

 Strategisk samarbeid i regionen med eksterne kompetansemiljø 

 

I følge handlingsplanen for 2011 var det fem prosjekter som ble prioritert under utviklingspro-

grammet Attraktiv region. Samlet prosjektkostnad for disse prosjektene ble stipulert til ca 8 mil-

lioner kroner, hvor 1 million kroner var tilsagn om omstillingsmidler. 

 

Prosjektene som det ble arbeidet med i 2011 var enten forstudier eller forprosjekt, og en videre-

føring av tidligere prosjekter. Det har blitt arbeidet med prosjekter innenfor følgende i 2011: 

 

 Samferdsel i 45-minuttersregionen 

 Maritimt samarbeid på kysten 

 Regionalt selskap for næringsutvikling 

 Regional plan for større næringsetableringer på kysten av Sogn og Fjordane 

 Stad Skipstunnel 

 

Over har vi gjengitt en forenklet oversikt over prosjekter som det har blitt arbeidet med i 2011 i 

omstillingsprogrammet i Vågsøy. Det bemerkes at listen ikke er uttømmende, men gir en god 

forståelse innenfor prioriterte områder det har blitt arbeidet strategisk med. I tillegg til en rekke 

konkrete prosjekter for nevnte områder og utviklingsprogram, har man underveis i omstillings-

programmet også arbeidet med prosjekter og aktiviteter som medlemssamlinger og åpne møter i 

kommunen for både næringsliv og innbyggere, hvor man har innhentet eksterne foredragsholde-

re og lignende. Hensikten har i stor grad vært å skape en åpenhet rundt omstillingsarbeidet, 

samt bidra til nettverk og samhandling aktører i mellom. I tillegg har det blitt arbeidet aktivt med 

rekruttering og profilering med deltakelse på rekrutteringsmesser, arrangering av romjulstreff for 

utflyttet Vågsøy-ungdom og næringsliv og annen profilering av Vågsøy. Videre har Måløy Vekst 

arrangert en rekke kurs og kompetansebyggingstiltak gjennom en rekke aktiviteter, hvor Innova-

sjon Norge har vært en viktig samarbeidspartner. Måløy Vekst har også disponert Kommunalt 

Næringsfond på vegne av Vågsøy kommune, hvor Måløy Vekst har hatt ansvar for tildelinger av 

prosjektmidler fra næringsfondet.  

 

4.4 Kort oppsummering 

”Utviklingsplan for Vågsøy 2010-2012” ble vedtatt i kommunestyret i november 2009, og ble det 

formelle grunnlaget for gjennomføringen av omstillingsarbeidet i Vågsøy fra 2010. I tillegg har 

det blitt utarbeidet årlige handlingsplaner som har fastsatt konkrete prosjekter med mål, fram-

driftsplan, finansiering og ansvarsdeling. Handlingsplanene har vært grunnlaget for omstillingstil-

sagn fra fylkeskommunen.  

 

En viktig endring fra forrige omstillingsplan er at man endret navnet til en ”utviklingsplan”, noe 

som var viktig i følge informanter. Man var opptatt av at man ikke skulle drive med omstilling 

lenger, men heller utvikling. Følgende visjon og delmål ble vedtatt for det videre omstillingsar-

beidet i Vågsøy: 

 

”Måløy og regionen rundt skal utvikle Norges sterkeste miljø innen kystnæringene”. 

 

I den nye utviklingsplanen ble de tidligere tre omstillingsprogram erstattet med tre nye utvik-

lingsprogram med definerte mål: 

 

 Utviklingsprogram Nye arbeidsplasser: Vågsøy skal ha netto arbeidsplassvekst på 100 innen 

2012 og 300 innen 2020. Halvparten av veksten skal være arbeidsplasser som krever utdan-

ning på høgskole-/universitetsnivå.  

 

 Utviklingsprogram Attraktivt lokalsamfunn: Vågsøy skal ha 6100 innbyggere innen 2012 og 

6500 innbyggere innen 2020.   
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 Utviklingsprogram Attraktiv region: Vågsøy skal øke andelen innpendlere fra 13 % til 16 % 

og utpendlere fra 15 % til 18 % innen 2012. Innen 2020 skal andelen være 25 % innpendle-

re og 25 % utpendlere.  

 

Måløy Vekst har fått sine inntekter gjennom omstillingstilskudd fra fylkeskommunene, gjennom 

tilskudd fra Vågsøy kommune og gjennom årlige bidrag fra aksjonærene i Måløy Vekst. I tillegg 

har finansiering gjennom Kommunalt Næringsfond blitt disponert av Måløy Vekst til næringsut-

vikling. Måløy Vekst har mottatt over 14 millioner kroner i omstillingsmidler fra fylkeskommunen. 

Tall i handlingsplanen for 2011 viser en skissert samlet prosjektkostnad for hele prosjektporteføl-

jen i 2011 ville være på minst 30 millioner kroner, noe som betyr om omstillingsmidlene i stor 

grad utløser andre midler.  
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5. OM OMSTILLINGSORGANISASJONEN 

I dette kapittelet vil vi først beskrive bakgrunnen for omstillingsprogrammet i Høyanger kommu-

ne, for deretter å beskrive nærmere organiseringen av omstillingsarbeidet i Høyanger. 

 

5.1 Omstillingsprogrammets organisering 

I dette avsnittet vil vi nærmere beskrive valg av organisasjonsform for omstillingsprogrammet, 

samt hvordan omstillingsprogrammet ble forankret i Vågsøy kommune. Herunder vil vi beskrive 

nærmere hvilke aktører som har vært involvert, og hvilken rolle de har hatt i gjennomføringen av 

omstillingsprogrammet.  

 

5.1.1 Valg av organisasjonsform 

I Innovasjon Norge sitt veiledningshefte for omstillings- og nyskapingsarbeid kommer det fram at 

organiseringen av omstillingsarbeidet skal bestemmes i strategi- og forankringsfasen. Aktørene 

kan i stor grad selv velge hvordan omstillingsarbeidet skal organisering. Samtidig skisserer Inno-

vasjon Norge følgende alternativer: aksjeselskap, kommunalt foretak, stiftelse eller pro-

sjekt/program hvor det juridiske ansvaret ligger hos programeier. Kommunal- og regionaldepar-

tementet og Innovasjon Norge argumenterer for at det er mest hensiktsmessig å plassere omstil-

lingsarbeidet utenfor den ordinære kommunale organisasjonsstrukturen. Mest uavhengig blir man 

dersom det opprettes et aksjeselskap hvor næringslivet har aksjemajoriteten. Dette kan bidra til 

at man får en større legitimitet i næringslivet. Minst uavhengig blir man dersom omstillingsarbei-

det blir lagt til en egen avdeling i kommunens organisasjon.  

 

Måløy Vekst ble etablert i 2006 som næringslivets og kommunens felles selskap for omstilling og 

næringsutvikling. Opprinnelig foreslo kommunen et rent kommunalt selskap med næringslivsre-

presentasjon, men næringslivet ønsket sterkt å være mer direkte engasjert og ha en avgjørende 

innvirkning på omstillingsstrategien. Næringslivet var også en av initiativtakerne til å få Måløy 

Vekst etablert. Måløy Vekst har hatt det operative ansvaret for gjennomføringen av omstillings-

arbeidet i Vågsøy etter at omstillingsstatus ble gitt i 2005. Måløy Vekst har hatt følgende mål for 

arbeidet sitt: 

 

Måløy Vekst AS skal: 

 

 være et serviceselskap for næringslivet, informere og tilrettelegg for ny virksomhet og gi 

gründere veiledning, samt være en møteplass for næringslivet og kommunen 

 arbeide aktivt for å oppnå tilskudd og konkurransemessige lån som skal benyttes til utvikling 

av infrastruktur og næringsliv i Vågsøy kommune 
 være kommunens organ for tildeling av næringsmidler, samt saksbehandler i de saker som 

krever politisk eller administrativt vedtak fra Vågsøy kommune 
 kunne delta økonomisk i utvikling av infrastruktur og utvikling av bedrifter 
 

Måløy Vekst ble etablert med en aksjemajoritet fra næringslivet hvor bedrifter eide 60 % av ak-

sjene og Vågsøy kommune eide de resterende 40 %. Ved utgangen av omstillingsperioden hadde 

Måløy Vekst ca 110 enkeltbedrifter som aksjonærer, og omtrent 85 av bedriftene har vært med 

siden Måløy Vekst ble stiftet i 2006.  

 

Medlemsbedriftene forpliktet seg gjennom en aksjonæravtale til å bidra med til sammen ca 450 

00 kroner per år, og likeledes forpliktet Vågsøy kommune seg til å bidra med 1 00 000 kroner per 

år. Aksjonæravtalen ble inngått for tre år av gangen.  

 

Daglig leder har ledet det daglige arbeidet i Måløy Vekst, inkludert administrativt ansatte. I til-

legg har Måløy Vekst benyttet seg av innleide prosjektledere og/eller kompetansemiljøer etter 

behov.  

 

Styret i omstillingsorganisasjonen har bestått av representanter fra næringslivet, samt Vågsøy 

kommune. Næringslivet har hatt flest representanter, inkludert styreleder. Ordfører i Vågsøy 

kommune har vært ett av styremedlemmene. I tillegg har rådmannen i Vågsøy kommune hatt 

møte-, tale- og forslagsrett, samt at Innovasjon Norge og fylkeskommunen har hatt vær sin ob-
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servatør i styret.  Informanter vi har snakket med legger vekt på at styret har representert nær-

ingslivet veldig godt og sikret en bredde, i tillegg til at man har hele tiden hatt en tett og god dia-

log med kommunen, både politisk og administrativt.  

 

5.1.2 Forankring av omstillingsprogrammet 

For at et program eller prosjekt skal lykkes må arbeidet forankres hos ulike aktører. I tilknytning 

til omstillingsprogrammet og omstillingsorganisasjonen i Vågsøy gjelder dette særlig Måløy 

Veksts arbeid i omstillingsperioden.  

 

En problemstilling som har blitt søkt besvart i evalueringen har vært i hvilken grad Måløy Vekst 

og Vågsøy kommune lyktes med å forankre omstillingsprogrammet, både politisk og administra-

tivt i kommunen, i næringslivet og i privat/frivillig sektor. Spørsmålet ble stilt både i de kvalitati-

ve intervjuene, samt breddeundersøkelsen. 

Figur 5-1 Forankring av omstillingsprogrammet. N= 48 

 
 

Som vi ser av figuren over er henholdsvis 35 %, 21 % og 35 % i meget høy eller høy grad enig i 

at Måløy Vekst lyktes med å forankre omstillingsprogrammet i Vågsøy politisk, administrativt og i 

næringslivet. Samtidig bør det påpekes at en større andel, henholdsvis 40 % og 38 % vurderer 

at man kun i noen grad har lyktes å forankre omstillingsarbeidet i kommunen og i næringslivet. 

17 % mener at man i mindre grad lyktes med å forankre omstillingsprogrammet i næringslivet. 

Når det gjelder frivillig sektor mener kun 6 % av respondentene at man i høy grad lyktes med å 

forankre omstillingsprogrammet i frivillig sektor. Rambøll bemerker samtidig at det er en relativt 

stor andel på 25 % som har svart vet ikke. Videre, kun mellom 4 % og 10 % har svart at man 

ikke har lyktes med å forankre omstillingsprogrammet i det hele tatt. Rambøll vurderer det dit 

hen at man har lyktes med å forankre omstillingsprogrammet, politisk i kommunen og i nærings-

livet. Dette må blant annet ses i sammenheng med Måløy Veksts organisering. Når det gjelder 

andelene som har svart ”vet ikke” på dette spørsmålet, kan dette ha sammenheng med at res-

pondenten ikke kjenner til arbeidet med forankring av omstillingsprogrammet.   

 

Når det gjelder informanter vi har snakket med er det i større grad bred enighet om at man har 

klart å forankre omstillingsarbeidet veldig godt. Måløy Vekst fremheves som en svært kompetent 

organisasjon, hvor særlig daglig leder trekkes frem som en av hovedgrunnene til nettopp dette. 

Styret, og sammensetningen i styret, hvor også ordfører og rådmann har deltatt som henholdsvis 

styremedlem og observatør, er også en suksessfaktor på hvorfor informantene mener man fikk 

forankret omstillingsprosjektet svært godt, særlig politisk og administrativt i kommunen. Infor-

mantene mener videre at man fikk forankret omstillingsprogrammet svært godt i næringslivet. 

Dette begrunnes for det første med at næringslivet var største eier av Måløy Vekst, og godt re-

presentert i styret, og for det andre at næringslivet derfor ikke ble en passiv aktør i arbeidet, 
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men heller en aktiv aktør i både planlegging og gjennomføring av aktiviteter og prosjekter. Orga-

niseringen, hvor Måløy Vekst var ansvarlig prosjektorganisasjon, har videre bidratt til en tydelig 

rolleavklaring mellom de ulike aktørene påpeker informantene. Videre fremheves stabiliteten i 

organisasjonen fra 2007 som viktig for arbeidet, og gav det en kontinuitet.  

 

Nærheten til kommunen, både politisk og administrativt, fremheves som sagt som svært god, 

hvor man oppfatter det som en styrke at både ordfører og rådmann har deltatt aktivt i arbeidet, 

og ikke minst gjennom deltakelse i styret. Det fremheves at man var til dels enige om hva man 

ønsket med omstillingsarbeidet, og at det derfor har vært enkelt å forankre omstillingsarbeidet 

politisk og administrativt i kommune. Videre påpekes det at for eksempel omstillingsplanen, 

handlingsplaner og analyser, samt årsrapporter har alle blitt behandlet i kommunestyret, og så-

ledes har man både informert og involvert politikere i kommunen.  

 

I likhet med informantene i breddeundersøkelsen, er det noe usikkerhet om hvor godt man om-

stillingsprogrammet ble forankret i frivillig sektor og øvrig befolkning. Omstillingsprogrammet har 

i stor grad vært næringsrettet, særlig mot bedrifter. Samtidig har fremheves det at Måløy Vekst 

har vært veldig synlig i omstillingsarbeidet, hvor for eksempel informasjonskvelder og åpne fol-

kemøter trekkes frem som en suksess som ble bredt besøkt.  

 

5.1.3 Samarbeid mellom omstillingsorganisasjonen og aktører i omstillingsarbeidet 

I Vågsøy har en rekke aktører, både fra kommune og næringsliv vært involvert i omstillingsar-

beidet gjennom ulike prosjekter og aktiviteter, enten som bidragsyter eller mottaker. I tillegg har 

fylkeskommunen og Innovasjon Norge vært en viktig samarbeidspartner i løpet av omstillingspe-

rioden. I så måte er samspill og samarbeid mellom de ulike aktørene stikkord. Vi har blant annet 

sett nærmere på i hvilken grad omstillingsorganisasjonen har bidratt til samarbeid mellom ulike 

aktører i løpet av omstillingsprogrammet, og i hvilken grad omstillingsprogrammet har bidratt til 

nye nettverkssamarbeid.  

 

Måløy Vekst har vært omstillingsorganisasjonen underveis i omstillingsprogrammet. Informante-

ne i de kvalitative intervjuene ble derfor bedt om å vurdere i hvilken grad Måløy Vekst som om-

stillingsorganisasjon ble et naturlig samlingspunkt for næringslivet. Et flertall av informantene vi 

intervjuet fremhever Måløy Vekst som et samlingspunkt for næringslivet i omstillingsarbeidet. 

Dette begrunnes i stor grad med hvordan Måløy Vekst var organisert med næringslivet som 

største eier, og at næringslivet var godt representert i styret. I tillegg vektlegges Måløy Vekst 

evne til å involvere de rette bedrifter i ulike prosjekter, samt at de klarte å få må både de små og 

mellomstore bedriftene, i tillegg til de største bedriftene i kommunen. Arbeidet til administrasjo-

nen i Måløy Vekst og hvordan de ble en døråpner inn til offentlige aktører, trekkes frem som 

svært positivt.  

Figur 5-2 Samarbeid i omstillingsprogrammet. N=42 
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I breddeundersøkelsen ble respondentene bedt om å ta stilling til om i hvilken grad omstillingsor-

ganisasjonen bidro til samarbeid mellom respondenten og andre aktører. Figuren viser andel av 

svarene ”helt enig og enig”. Overordnet viser figuren at det er bred enighet om at Måløy Vekst 

bidro til samarbeid mellom bedrifter og andre aktører i løpet av omstillingsprogrammet. Vi ser 

særlig at henholdsvis 19 % og 48 % av respondentene er helt enig eller enig at Måløy Vekst bi-

dra til samarbeid mellom bedrifter og Innovasjon Norge. Dette fremheves også i de kvalitative in-

tervjuene, hvor det vektlegges at Måløy Vekst ble en inngangsport inn til Innovasjon Norge. I til-

legg var Innovasjon Norge en aktiv part i omstillingsprogrammet gjennom styret. Bedrifter som 

har hatt samarbeid med IN beskriver dette som svært nyttig, og at det gav muligheter til å søke 

på ulike støtteordninger, som for eksempel Skattefunn.  

 

5.1.4 Regionalt samarbeid 

Underveis i omstillingsperioden har Måløy Vekst hatt to viktige regionale samarbeidsaktører, fyl-

keskommunen og Innovasjon Norge. Både fylkeskommunen og IN har hatt observatørstatus i 

styret til Måløy Vekst, og har således fulgt arbeidet tett underveis i prosessen. Videre har begge 

aktører vært viktige aktører knyttet til både rådgivning, prosjektstøtte og en bidragsyter med 

prosjektverktøy. Det siste relateres i særlig grad til IN som har en rekke verktøy, for eksempel 

PLP-prosessen, som benyttes i omstillingsarbeidet. Samarbeidet mellom Måløy Vekst og FK/IN 

beskrives som godt fra begge parter, hvor man har skapt rom for både diskusjon og rådgivning. 

Dette kan også ses i sammenheng med figur 5.2, hvor det fremkommer at Måløy Vekst har bi-

dratt til et godt samarbeid særlig mellom bedrifter og IN og fylkeskommunen.  

Figur 5-3 Regionalt samarbeid. N= 42 

 
 

Som vi ser av figuren er det bred enighet om at Måløy Vekst bidro i stor grad til økt regionalt 

samarbeid. Dette må igjen ses i sammenheng med at man har hatt et tett samarbeid med IN og 

fylkeskommunen i løpet av omstillingsprogrammet. Videre har et av satsningsområdene i omstil-

lingsprogrammet siden 2010 vært å utvikle en attraktiv region, hvor man har arbeidet sammen 

med nabokommuner gjennom ulike prosjekter. Samtidig fremkommer det i intervjuer at det kan 

være utfordrende å samarbeide med kommuner på tvers, både fordi man har ulike organisering 

av for eksempel næringsselskap, men også knyttet til om man har omstillingsstatus eller ikke.  

 

5.2 Oppsummering  

Måløy Vekst ble etablert i 2006 som næringslivets og kommunens felles selskap for omstilling og 

næringsutvikling. Opprinnelig foreslo kommunen et rent kommunalt selskap med næringslivsre-

presentasjon, men næringslivet ønsket sterkt å være mer direkte engasjert og ha en avgjørende 

innvirkning på omstillingsstrategien. Måløy Vekst har hatt det operative ansvaret for gjennomfø-

ringen av omstillingsarbeidet i Vågsøy etter at omstillingsstatus ble gitt i 2005. 

 

Måløy Vekst ble etablert med en aksjemajoritet fra næringslivet hvor bedrifter eide 60 % av ak-

sjene og Vågsøy kommune eide de resterende 40 %. Ved utgangen av omstillingsperioden hadde 

Måløy Vekst ca 110 enkeltbedrifter som aksjonærer, og omtrent 85 av bedriftene har vært med 

siden Måløy Vekst ble stiftet i 2006.  
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Det er bred enighet om at man har klart å forankre omstillingsarbeidet veldig godt, både i nær-

ingslivet og i kommunen. Dette begrunnes for det første med at næringslivet var største eier av 

Måløy Vekst, og godt representert i styret, og for det andre at næringslivet derfor ikke ble en 

passiv aktør i arbeidet, men heller en aktiv aktør i både planlegging og gjennomføring av aktivi-

teter og prosjekter. Organiseringen, hvor Måløy Vekst var ansvarlig prosjektorganisasjon, har vi-

dere bidratt til en tydelig rolleavklaring mellom de ulike aktørene påpeker informantene. Videre 

fremheves stabiliteten i organisasjonen fra 2007 som viktig for arbeidet, og gav det en kontinui-

tet. 

 

Måløy Vekst fremheves som en svært kompetent organisasjon, hvor særlig daglig leder trekkes 

frem som en av hovedgrunnene til nettopp dette. Styret, og sammensetningen i styret, hvor også 

ordfører og rådmann har deltatt som henholdsvis styremedlem og observatør, er også en suk-

sessfaktor på hvorfor informantene mener man fikk forankret omstillingsprosjektet svært godt, 

særlig politisk og administrativt i kommunen.  

 

Når det gjelder samarbeid og Måløy Vekst bidrag til regionalt samarbeid i omstillingsprogrammet, 

viser funn at det er enighet om at Måløy Vekst i stor grad har bidratt til økt regionalt samarbeid 

underveis i omstillingsprogrammet. Dette ses i sammenheng med at man har hatt et tett samar-

beid med IN og fylkeskommunen underveis i omstillingsprogrammet.  
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6. VURDERING AV MÅLOPPNÅELSE I OMSTILLINGSPRO-
GRAMMET 

I dette kapittelet vil vi se nærmere på i hvilken grad man har nådd målsettingene for omstillings-

arbeidet, samt hvordan ulike aktører som har vært involvert i omstillingsarbeidet vurderer resul-

tater i omstillingsarbeidet.  

 

6.1 Måleutfordringer 

Det er knyttet utfordringer til å måle resultater og måloppnåelse i denne type omstillingsarbeid. 

For det første henger dette samen med at det som regel vil ta lang tid før man kan dokumentere 

langvarige og positive effekter av arbeidet. Ved avslutning av om stillingsarbeid er det ofte for 

tidlig å si noe om i hvilken grad eventuelle nyetablerte arbeidsplasser er varige og lønnsomme, 

og det er vanskelig å måle i hvilken grad kommunen sitt næringsliv er mer robust. Samtidig vil 

ofte omstillingsmidler være et av flere bidrag i en prosess, og det er vanskelig å si noe om effek-

ten av omstillingsmidler isolert12.  

 

Utfordringen er at det ofte er mangel på kvantifiserbare og objektive måltall, noe som gjør et 

man må finne andre måter å måle resultater på. En måte er å gjennomføre en systematisk un-

dersøkelse av erfaringer og tilfredshet blant aktører som har vært berørt av omstillingsarbeidet. 

Dette har vi gjort ved en breddeundersøkelse aktører, både private bedrifter og andre, som har 

vært involvert i omstillingsprogrammet, samt dybdeintervjuer med aktører som representerer 

omstillingsorganisasjonen og kommunen. Resultatene kan ikke generaliseres, men gir likevel et 

bilde av resultater og måloppnåelse.  

 

6.2 Hovedmål med omstillingsarbeidet 

Hovedmålet med omstillingsarbeidet Vågsøy kommune har vært at Vågsøy kommune skal utvikle 

Måløy og regionen rundt til Norges sterkeste miljø innen kystnæringene. Samtidig skal det være 

en systematisk satsning på å utvikle og bygge opp kompetanse i næringslivet, etablere samar-

beidsstrukturer og lagspill i næringslivet, og bygge kjennskap til Vågsøy sine unike næringslivs-

profil både i kommunen og utenfor. For å nå målene ble det etablert tre mål i Utviklingsplanen 

2010-2012 

 

Mål 1: Vågsøy skal ha netto arbeidsplassvekst på 100 innen 2012 og 300 innen 2020. Halvparten 

av veksten skal være arbeidsplasser som krever utdanning på høgskole-/universitetsnivå.  

 

Mål 2: Vågsøy skal ha 6100 innbyggere innen 2012 og 6500 innbyggere innen 2020. 

 

Mål 3: Vågsøy skal øke andelen innpendlere fra 13 % til 16 % og utpendlere fra 15 % til 18 % 

innen 2012. Innen 2020 skal andelen være 25 % innpendlere og 25 % utpendlere.  

 

I arbeidet med å nå delmålene ble det etablert utviklingsområder som arbeidet skulle fokuseres 

omkring (se avsnitt 4.1): 

 

 Nye arbeidsplasser 

 Attraktivt lokalsamfunn 

 Attraktiv region 

 

Når det gjelder konkret måloppnåelse på disse tre målene i Vågsøys utviklingsplan kan det alle-

rede konkluderes med at man har nådd nesten alle målene ved utgangen av omstillingsperioden i 

2011. Mål 1 om vekst i netto arbeidsplasser nådde Vågsøy kommune allerede ved utgangen av 

2010, hvor man hadde hatt en vekst på 100 arbeidsplasser fra før Vågsøy kommune fikk omstil-

lingsstatus13. Det fremheves imidlertid at man ennå har et stykke igjen til å nå nivået på antall 

arbeidsplasser rundt år 2000, men at man likevel er på god vei til å nå målet som er satt for 

2020.  

                                                
12 Drangsland K. A. K og Jacobsen, S.E(2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet.  Erfaringer fra gjennomførte omstil-

lingsprogram. SNF-rapport 01/09 
13 Handlingsplan 2011 for Måløy Vekst og Vågsøy kommune 
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Ved inngangen til år 2012 hadde Vågsøy et innbyggertall på 6129 innbygger i kommunen. Det 

betyr at man har nådd det konkrete mål om at man innen 2012 skulle ha 6100 innbyggere. Det 

fremkommer imidlertid at folketallet skyldes til dels innvandring, hvor man ennå har utfordringer 

knyttet til fraflytting i aldersgruppen 20-40 år. Likevel har man klart å snu trenden i folketallet, 

noe som fremheves som svært positivt for kommunen, og gir god fremtidstro.  

 

Når det gjelder mål 3 om at Vågsøy skal øke andelen innpendlere og utpendlere har man ikke 

nådd målene, men har likevel hatt en vekst og stabilitet de siste årene til ca 14 % på innpendling 

og 16 % utpendling. Det fremheves at man likevel forventer en enda større økning i pendling et-

tersom arbeidet med prosjekter innenfor Attraktiv region som 45-minutters regionen fortsetter.  

 

6.2.1 Utfordringer i måloppnåelsen 

Bakgrunnen for at Vågsøy fikk omstillingsstatus var en langvarig nedgang i folketallet, samt ut-

fordringer i fiskerinæringen hvor det hadde vært en stor nedgang i antall arbeidsplasser. Fiskeri-

næringen er sårbar for konjunkturer i markedet, og det fremheves at finanskrisen også har på-

virket omstillingsarbeidet i Vågsøy kommune, og at kystnæringen er til dels en utsatt næring.  

 

6.3 Vurdering av resultater i omstillingsprogrammet 

I det følgende går vi nærmere inn på hvilke erfaringer og vurderinger knyttet til omstil-

lingsprogrammet fra deltakende aktører i omstillingsprogrammet, med et fokus på hva 

omstillingsprogrammet har bidratt med og hva som vurderes som de viktigste resulta-

ter og læringspunkter for omstillingsprogrammet i Vågsøy.  

 

6.3.1 Aktiviteter som bedrifter har deltatt i 

I breddeundersøkelsen ble respondentene spurt om type aktiviteter de har deltatt i gjennom om-

stillingsprogrammet. Hensikten med spørsmålet var å danne et bakgrunnsbilde av respondenten 

knyttet opp mot deres vurdering av omstillingsprogrammet.  

Figur 6-1 Aktiviteter i omstillingsprogrammet. Flere kryss mulig. N=41 

 
 

Som vi ser av figuren har 73 % av respondentene deltatt på informasjonsmøter i regi 

av Måløy Vekst, mens 63 % av respondentene også var aksjonær i Måløy Vekst. Når 

det gjelder det siste beskriv vi jo innledningsvis at 62 % (36 respondenter) var be-

driftsleder/selvstendig næringsdrivende og 19 % (11 respondenter) ansatt i privat nær-

ingsliv. Deler av respondentgrunnlaget, og de som har vært involvert i omstillingspro-

grammet, var aksjonærer i Måløy Vekst.  
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Når det gjelder den store andelen som har deltatt på informasjonsmøter i regi av Måløy 

Vekst, fremheves dette også som en svært ”populær” og viktig aktivitet underveis i 

omstillingsprogrammet. Både styret og ledelsen i Måløy Vekst har lagt vekt på synlighet 

omkring organisasjonen og arbeidet, og har siden Måløy Vekst kom ordentlig i gang 

med arbeidet sitt lagt vekt på å holde jevnlige møter med lokalt næringsliv og lokalbe-

folkningen for å informere om arbeidet som ble gjort i omstillingsorganisasjonen, men 

også for å skape en arena for nettverk og kompetanseheving.  

 

Videre ser vi av figuren at 24 % av respondentene svarer at de har blitt benyttet som 

en ressursperson underveis i arbeidet i gjennomføring av ulike prosjekter. Omstillings-

organisasjonen fremhever også dette at der man ikke selv har hatt kompetanse har 

man innhentet den kompetansen man har hatt behov for eksternt. 20 % sier videre at 

de har deltatt i eller fått støtte til utviklingsprosjekter i bedriften. Underveis i arbeidet 

med omstillingsprogrammet har Måløy Vekst tatt initiativ til eller støttet ulike virksom-

heters utviklingsprosjekt, noe som også fremheves som å ha bidratt til å sette et fokus 

på entreprenørskap og nytenkning.  

 

En mindre andel som har besvart undersøkelsen har deltatt i opplærings- eller kompe-

tansehevingstiltak eller styrings- og referansegruppearbeid. Når det gjelder kategorien 

annet har dette vært aktiviteter knyttet til oppdrag for Måløy Vekst, arbeid i styret og 

styringsgruppe og arbeid med entreprenørskap i skolen.  

 

6.3.2 Organisering av Måløy Vekst som omstillingsorganisasjon 

I kapittel 4 beskrev vi nærmere omstillingsorganisasjonen Måløy Vekst og dens organisering. 

Respondentene i breddeundersøkelsen ble videre bedt om å ta stilling til en rekke påstander om 

Måløy Vekst som omstillingsorganisasjon og hva omstillingsorganisasjonen har bidratt med un-

derveis i omstillingsperioden. 

Figur 6-2 Tilfredshet med Måløy Vekst som omstillingsorganisasjon. N=42 

 
 

Som vi ser av figuren over er det til dels svært stor tilfredshet og enighet om hva omstillingsor-

ganisasjonen Måløy Vekst har bidratt med. Når det gjelder organisering av Måløy Vekst ser vi av 

figuren at 81 % er helt enig eller enig at man valgte en hensiktsmessig form på organisasjonen 

som et aksjeselskap. Dette henger videre sammen med at organisasjonsformen har bidratt til 
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høy grad av involvering av næringslivet, noe 82 % av respondentene sier seg enig i. Som vi var 

inne på i avsnitt 5.1.1, er det bred enighet blant informantene i de kvalitative intervjuene også, 

at Måløy Vekst som et aksjeselskap hvor næringslivet hadde største majoritet, var en svært god 

måte å organisere næringsselskapet på. Dette beskrives også som en suksessfaktor for omstil-

lingsarbeidet i Vågsøy kommune.  

 

Videre ser vi at hele 50 % er helt enig at Måløy Vekst har vært synlig i lokalsamfunnet underveis 

i omstillingsprogrammet. Som allerede nevnt har omstillingsorganisasjonen lagt vekt på synlig-

het, og har hatt det som en strategi underveis i omstillingsperioden. Man ser videre at det er stor 

enighet om at man har gitt god informasjon underveis i arbeidet, mens det er noe mindre enig-

het om at informasjonen på nettsidene alltid er oppdatert.  

 

I de kvalitative intervjuene legges det også vekt på at det var bred enighet om organiseringen, 

både at næringslivet gikk i førersetet, men også at det har vært rette måten å organisere omstil-

lingsarbeidet på i Vågsøy kommune.  

 

6.3.3 Kompetanse i omstillingsprogrammet 

En av strategiene i utviklingsplanen var å styrke kompetansen gjennom en systematisk satsing 

på å utvikle og bygge opp kompetanse i næringslivet med spesielt vekt på å trekke med ungdom 

og kvinner. En forventning har det dermed vært at Måløy Vekst gjennom omstillingsprogrammet 

har bidratt til læring og kunnskapsutvikling gjennom aktiviteter og prosjekter underveis i omstil-

lingsperioden.  Aktører som har vært involvert i omstillingsprogrammet gjennom prosjektdelta-

kelse eller andre aktiviteter, forventes dermed å ha fått tilført kompetanse og læring gjennom 

omstillingsarbeidet. I både årsrapporter, handlingsplaner og i de kvalitative intervjuene, fremhe-

ves det at man har satser på kompetanseheving, både internt i omstillingsorganisasjonen og eks-

ternt mot aktører i omstillingsprogrammet gjennom ulike kurs og kompetansehevingstiltak.  

 

Respondenten i breddeundersøkelsen ble således bedt om å ta stilling til i hvilken grad deltakel-

sen i omstillingsprogrammet og aktiviteter har bidratt til økt prosjekt-, nettverks og virkemiddel-

kompetanse. Figuren viser andel som er helt enig og enig i påstandene knyttet til deltakelse i 

omstillingsprogrammet og kompetanse.  

Figur 6-3 Deltakelse og kompetanse. N=36 

 
 

Som vi ser av figuren er det for tre av påstandene stor grad av enighet at deltakelsen har styrket 

aktørens kompetanse på none områder. Hele 56 % av respondentene er helt enig/enig at delta-

14 %

28 %

28 %

31 %

53 %

56 %

56 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Har bidratt til økt kompetanse på det å lede prosjekter

Har bidratt til økt kompetanse på det å planlegge prosjekter 
og beskrive prosjekter

Har bidratt til økt kompetanse om det offentlige 
virkemiddelapparatet

Har bidratt til økt kompetanse på det å gjennomføre 
prosjekter

Har bidratt til økt kompetanse på det å jobbe i nettverk 
med andre

Har bidratt til økt forståelse av viktigheten av å drive med 
utviklingsarbeid

Har bidratt til bedre oversikt over mulige 
samarbeidspartnere



 

SLUTTEVALEURING AV OMSTILLINGSPROGRAMMET I VÅGSØY KOMMUNE  

 

 

 

 
 
 

 

24 

kelsen i omstillingsprogrammet har bidratt til en bedre oversikt over mulige samarbeidspartnere, 

samt at man har fått en økt forståelse av viktigheten av å drive med utviklingsarbeid. 53 % av 

respondentene sier videre at de har fått økt kompetanse når det gjelder å jobbe i nettverk med 

andre. Dette bekreftes også i de kvalitative intervjuene, hvor det fremheves at Måløy Vekst har 

lagt vekt på både å skape en samarbeidsarena og møtearena for næringslivet i Vågsøy kommu-

ne, men også det at omstillingsorganisasjonen har vært dyktige når det gjelder å koble nærings-

livet sammen, samt bidra med kontaktnettverk inn mot samarbeidspartnere for eksempel i det 

offentlige. Igjen har det vært en strategi å sette fokus på samarbeid. Når det gjelder påstanden 

om å drive utviklingsarbeid, fremkommer det i intervjuene også at dette har vært et fokus. Man 

har arbeidet for å få frem gode ideer og gründere, og satt fokus på å sette i gang utviklingspro-

sjekter i ulike bedrifter.  

 

Når det gjelder spørsmålet om deltakelsen i omstillingsarbeidet har bidratt til økt kompetanse 

knyttet til prosjektgjennomføring ser vi at en tredjedel av respondentene er helt enig/enig i den-

ne påstanden. Videre sier 28 % av respondentene at deltakelsen i omstillingsprogrammet har 

styrket deres kompetanse om det offentlige virkemiddelapparatet, samt planlegging og beskrivel-

se av prosjekter. Kun 14 % sier at deltakelsen har bidratt til økt kompetanse på det å lede pro-

sjekter. Dette kan tolkes dit hen at for de aktører dette gjelder har man allerede hatt god kompe-

tanse knyttet til prosjektgjennomføring og prosjektledelse, samtidig som at dette ikke nødven-

digvis ikke har vært et hovedfokus for aktøren. Rambøll bemerker imidlertid at er en relativt stor 

andel som har svært ”verken enig eller uenig” på dette spørsmålet, som må tolkes dit hen at 

man i liten grad har erfaringer knyttet til dette spørsmålet. Dermed må det konkluderes med at 

omstillingsorganisasjonen har til dels bidratt med økt kompetanse hos ulike aktører i omstillings-

perioden. Som beskrevet i avsnitt 4.3, har man også i omstillingsperioden lagt vekt på ulike kurs 

og kompetansehevingstiltak som etablererkurs, styrerkurs osv, og igjen fremheves det i intervju-

ene at man har hatt et stort fokus på utvikling og etablering av varig kompetanse.  

 

I intervjuet, særlig med offentlige aktører som har deltatt i omstillingsarbeidet, fremheves det at 

også det har skjedd en kompetanseheving i næringsarbeidet, både hos kommune og i omstil-

lingsorganisasjonen. Omstillingsprogrammet har bidratt til en økt profesjonalitet i næringsutvik-

lingsarbeidet, og at man har sett eksempler på hvor viktig det er med et samarbeid mellom det 

offentlige kommunale næringsutviklingsapparatet og næringslivet i kommunen. IN legger særlig 

vekt på at man har klart å benytte gode arbeidsverktøy som PLP-modellen inn i arbeidet, noe 

som har særlig styrket prosjektgjennomføringen i omstillingsarbeidet.  

 

6.3.4 Resultater fra omstillingsprogrammet 

Vi har allerede innledningsvis i dette kapittelet at Vågsøy kommune har i stor grad nådd sine 

målsetninger for omstillingsarbeidet. I det følgende vil vi se nærmere på hvordan aktørene i om-

stillingsprogrammet vurderer mer helhetlig de viktigste resultater av omstillingsprogrammet i 

Vågsøy, og hvor tilfredse de har vært med arbeidet.  

 

Respondentene ble i breddeundersøkelsen bedt om å vurdere hvor enig eller uenig de var på en 

rekke påstander om resultatene til omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune. Figuren under vi-

ser andelen som er helt enig og enig i hva omstillingsprogrammet har bidratt med.  
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Figur 6-4 Resultater av omstillingsprogrammet. N=35  

 
 

Som figuren viser er resultatene jevnt over gode, hvor det er til dels stor enighet og tilfredshet 

knyttet til hva omstillingsprogrammet har bidratt med i form av resultater.  

 

69 % av respondentene sier seg helt enig eller enig i at omstillingsprogrammet har bidratt til å 

styrke næringsutviklingen i Vågsøy. Videre sier også 69 % av respondentene at omstillingsarbei-

det har alt i alt vært et godt tiltak for Vågsøy. Dette bekreftes også i de kvalitative intervjuene 

hvor det fremheves at man har bidratt til å styrke næringsutviklingen i kommunen. Dette be-

grunnes både med at man har skapt en god samhandlingsarena mellom kommune og næringsliv 

gjennom omstillingsorganisasjonene, men også det at man har hatt et særlig fokus på nettopp å 

utvikle og etablere nye bedrifter og næringer i kommunen. Det fremheves at det har blitt etablert 

flere nye virksomheter i Vågsøy siden oppstarten av omstillingsprogrammet, hvor særlig bedrifter 

som satser på ny teknologi fremheves som suksessfulle etableringer. Dette kan også ses i sam-

menheng med at 57 % av respondentene er helt enig eller enig at omstillingsprogrammet har bi-

dratt til å gjøre innbyggerne i Vågsøy mer opptatt av entreprenørskap og etablering av nye virk-

somheter. 49 % av respondentene sier seg enig i at det har blitt enklere å starte ny virksomhet i 

Vågsøy. Dette bør tolkes dit hen at man har fått et tydelig næringsutviklingsselskap i kommunen, 

samtidig som omstillingsorganisasjonen har bidratt til kontakt mot øvrig virkemiddelapparat som 

IN, noe vi har vært inne på tidligere.  

 

Flere av informantene i de kvalitative intervjuene bruker order fremtidstro om hva vi har sett 

ovenfor, hvor man har sett at det i større grad har etablert seg en kultur for å satse på nye ideer. 

Videre er alle informanter enige i at omstillingsprogrammet var et svært godt og nødvendig tiltak 

for Vågsøy, og at man er kommet langt på vei i forhold til å snu trenden særlig knyttet til folke-

tallsutviklingen.  

 

Videre er det en stor andel, 63 % av respondentene, som er helt enig eller enig at omstillings-

programmet har bidratt til å styrke markedsføringen av Vågsøy. Igjen er dette også noe som be-

kreftes i de kvalitative intervjuene, hvor man på den ene siden opplever at innbyggere, nærings-

liv og kommune har begynt å tenke annerledes om Vågsøy, hvor man har hatt en holdningsend-

ring til det positive. I tillegg har man arbeidet aktivt med rekruttering og omdømme for å styrke 

kommunen som et attraktivt lokalsamfunn. Dette igjen ser vi ved at 60 % av respondentene 

opplever at omstillingsprogrammet har bidratt til å gjøre Vågsøy til et bedre og mer attraktivt 

sted å bo.  
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Når det gjelder påstander om omstillingsprogrammet har bidratt til å sikre eksisterende arbeids-

plasser, samt om omstillingsprogrammet har vært vellykket for egen bedrift/organisasjon, svarer 

37 % seg helt enig eller enig dette. Dette kan ha sammenheng med om respondenten har hatt 

kjennskap til utvikling i arbeidsplasser i kommunen, og om arbeidsplassutvikling har angått res-

pondenten. Derimot, når det gjelder spørsmålet om omstillingsprogrammet har vært vellykket for 

egen bedrift/organisasjon vurderer Rambøll at dette er en til dels liten andel som er helt enig el-

ler enig dette. Dette kan igjen bety i hvilken grad man har vært involvert i omstillingsarbeidet, og 

type aktiviteter man har vært involvert i. Som vi viste i avsnitt 6.3.1 har de fleste respondenter 

deltatt på informasjonsmøter og lignende, samt vært aksjonær, og således kan flere av respon-

dentene som har besvart breddeundersøkelsen ikke vært direkte involvert i for eksempel utvik-

lingsprosjekter eller andre prosjekter underveis i omstillingsprogrammet.  

 

Kun 26 % svarer helt enig eller enig på spørsmål om at omstillingsprogrammet har bidratt til at 

bedriften/organisasjonen fikk mulighet til å gjennomføre utviklingsarbeid som den ellers ikke ville 

fått gjennomføre. En større andel, til sammen 63 % svarer verken enig eller uenig og uenig på 

dette spørsmålet. Dette kan tolkes dit hen at bedrifter faktisk ville gjennomført utviklingsprosjek-

ter uavhengig av omstillingsprogrammet i Vågsøy.  

 

6.3.5 Addisjonalitet 

I sammenheng med siste påstand vi diskuterte over, er således spørsmålet om for eksempel en 

bedrift ville gjennomført et tiltak eller ikke, og derfor i hvilken grad for eksempel omstillingsorga-

nisasjonen er en utløsende faktor for å gjennomføre et prosjekt. Vi spurte derfor i breddeunder-

søkelsen respondenter som har gjennomført utviklingsprosjekter i løpet av omstillingsperioden, 

om de ville gjennomført utviklingsprosjektet om de ikke hadde fått støtte til dette. 

Figur 6-5 Addisjonalitet. N=8 

 
 

Som vi ser av figuren svarer kun 25 %, eller to respondenter, at utviklingsprosjektet ikke ville 

blitt gjennomført. Til sammen svarer 6 respondenter at utviklingsprosjektet ville blitt gjennomført 

i bedriften uavhengig av omstillingsprogrammet, enten i samme omfang eller mindre omfang. 

Overordnet må det derfor konkluderes med at det er lav addisjonalitet på dette spørsmålet. Like-

vel vil Rambøll bemerke at dette ikke gir et fullstendig bilde av aktører som har mottatt støtte til 

utviklingsprosjekter. I de kvalitative intervjuene sier man på den andre siden at prosjektstøtten 

fra Måløy Vekst og omstillingsprogrammet har vært nødvendig og viktig i arbeidet. Som vi også 

har vært inne på har omstillingsmidlene igjen bidratt til å utløse svært mye midler innenfor de 

ulike utviklingsprogrammene i form av andre prosjektmidler og egeninnsats i bedrif-

ter/organisasjoner.  

 

I breddeundersøkelsen ble respondenter som svarte at de representerte bedrif-

ter/næringsvirksomhet om de hadde opplevd økonomisk vekst siden Vågsøy fikk omstillingssta-

tus. Totalt svarer 54 % (N=39) bekreftende på spørsmål om bedriften har opplevd økonomisk 
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vekst siden 2005. Disse ble igjen spurt om i hvilken grad omstillingsprogrammet og deltakelse i 

omstillingsprogrammet, bidro til denne veksten.   

Figur 6-6 Økonomisk vekst i bedriften som følge av omstillingsprogrammet. N=21 

 
 

Som vi ser av figuren over svarer kun 5 %, eller en respondent at omstillingsprogrammet har i 

meget høy grad bidratt til den økonomiske veksten. Videre ser vi likevel at 33 % svarer at om-

stillingsprogrammet har i noen grad bidratt til økonomisk vekst. Likevel, 43 % svarer at omstil-

lingsprogrammet ikke har bidratt i det hele tatt. Dette bør ses i sammenheng med at i hvilken 

grad bedrifter har deltatt i omstillingsprogrammet og type aktiviteter man har deltatt i. Likevel 

må det konkluderes med at omstillingsprogrammet ikke har bidratt i særlig stor grad til økono-

misk vekst i bedriftene, og for eksempel økte eller nye arbeidsplasser i en virksomhet. Igjen be-

merkes det at dette ikke gir et fullstendig bilde av alle virksomheter som har deltatt i omstillings-

programmet.  

 

6.3.6 Læring og veien videre 

Et viktig fokus i evalueringen har vært på hva har man lært av innsatsen som er lagt ned i om-

stillingsprogrammet, og hva kan man ta med seg videre nå som omstillingsperioden er avsluttet. 

I både breddeundersøkelsen og i de kvalitative intervjuene har vi derfor spurt hva som kunne 

vært gjort annerledes i omstillingsprogrammet. Figuren viser andelen som er helt enig eller enig i 

de ulike påstandene.  
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Figur 6-7 Hva kunne vært gjort annerledes i omstillingsprogrammet? N=35 

 
 

Som vi ser av figuren er det noen påstander som skiller seg mer ut enn andre. Det er stor enig-

het om at det burde vært større fokus på å utvikle Vågsøy som bosted, samt større fokus på å 

skape vekst for det etablerte næringslivet, samt utvikle nye næringer. Når det gjelder fokus på å 

utvikle Vågsøy som bosted har man vært opptatt av at man skal øke attraktiviteten i kommunen 

og kunne tiltrekke seg nye innbyggere. Den største gruppen som flytter fra er unge mellom 20 -

40 år. I intervjuene fremheves det at det er utfordringer med å tiltrekke seg innbyggere eller til-

bakeflyttere i denne aldergruppen. Dette knytter seg både til arbeidsplasser og type arbeidsplas-

ser som finnes i kommunen, men også rammene for fritid med hensyn til sosiale og kulturelle ak-

tiviteter. Som en informant sier det, må man være veldig ærlig på hva man kan tilby og hva man 

ikke kan tilby, hvor man aldri vil bli en storby som Oslo eller Bergen.  

 

Når det gjelder påstander om å skape større vekst for det etablerte næringslivet, samt utvikle 

nye næringer, er flere informanter tydelig på at man har hatt et særlig fokus på å skape nye 

næringer innenfor en sektor. Man har derfor i større grad prioritert dette fremfor satsing på etab-

lerte virksomheter, samt utvikle andre nye næringer i bredere forstand. Dette må likevel igjen 

ses i sammenheng med hvilke mål og strategier man har hatt for omstillingsarbeidet i Vågsøy. 

Ser man på påstanden om at man skulle hatt et større fokus på store bedriftsetableringer, svar 

kun 17 % seg helt enig i dette. Dette bør tolkes dit hen at man har satset på rette segmenter når 

det gjelder små- og mellomstore bedrifter for å nå ut til flest mulig.  

 

Videre ser man at det er en relativt stor andel som ville hatt større fokus på økt markedsføring, 

både av resultater i omstillingsprogrammet, men også økt markedsføring for å få flere til å delta. 

Selv om vi allerede har vært inne på at Måløy Vekst har vært opplevd som godt synlig, synes det 

likevel at det er forbedringspotensial, og at det i større grad er flere aktører som kunne vært med 

som en aktør i omstillingsarbeidet.  

 

Overordnet synes det som at aktørene i større grad skulle ha ønsket et større fokus på bredden i 

hele næringslivet, både etablerte virksomheter og en større bredde i utvikling av nye virksomhe-

ter knyttet til næringer. Et mindretall av informantene i de kvalitative intervjuene sier seg enig i 

dette, hvor de vektlegger at man opplevde at omstillingsprogrammets fokus rettet mot nærings-

virksomhet ble til dels snevert, og omfavnet ikke hele bredden man skulle ønsket. På den andre 

siden er det bred enighet fra alle informanter at man kunne hatt mye større fokus på Vågsøy som 

bosted gjennom omstillingsprogrammet, både i form av omdømme, rekruttering og markedsfø-

ring.  
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6.4 Oppsummering utfordringer og suksessfaktorer i omstillingsprogrammet 

I det følgende oppsummerer vi hva som beskrives som utfordringer og suksessfaktorer i omstil-

lingsprogrammet. Dette bør ses i sammenheng med forrige avsnitt om læringspunkter.  

 

6.4.1 Utfordringer i omstillingsprogrammet 

Selv om det fremheves av informantene at man opplever og vurderer omstillingsprogrammet 

som svært godt gjennomført og positivt for Vågsøy kommune, er det likevel erfart noen utford-

ringer underveis i omstillingsprogrammet som trekkes frem.  

 

Flere peker på at det har vært mange aktører involvert i omstillingsarbeidet. Som det påpekes 

har det vært utfordrende å finne en balanse mellom for få og for mange aktører, samtidig som at 

det av og til ha virket litt uoversiktlig med antall involverte aktører i prosjekter og aktiviteter. 

Dette ses også i sammenheng med at flere opplever at det har vært mange innfallsvinkler inn til 

ulike prosjekter og aktører, hvor man har søkt veldig bredt. Det fremheves likevel at arbeidet 

opplevdes som mer spisset etter at den nye utviklingsplanen ble vedtatt og dannet grunnlaget for 

omstillingsarbeidet. Dette peker igjen på en annen utfordring, nemlig det at det har vært vanske-

lig å jobbe mot alle aktører, prosjekter og aktiviteter like godt. Igjen er fokuset at man opplevde 

at man gikk bredt ut, og at det gir utfordringer i forhold til et konkret fokus på noen få områder.  

 

Videre er det en utfordring i seg selv å jobbe med næringsutvikling. Arbeid knyttet til dette styres 

av rammevilkår, av arbeidsmarked, av tilgjengelig kompetanse og av markedet. En utfordring er 

klart finanskrisen som kom underveis i omstillingsprogrammet, hvor man opplevde at det i stor 

grad påvirket en rekke bedrifter i kommunen. Videre har man utfordringer til å det å finne rett 

kompetanse og god nok kompetanse, som flere ser i sammenheng med at man har hatt stor ut-

flytting av unge i alderen 20-40 år, mens de i liten grad  flytter tilbake.  

 

Noen av informantene trekker også frem selve næringslivet i Vågsøy som beskrives som relativt 

lite. Utfordringen har dermed vært å finne en balanse i type prosjekter og mot hvem man skal 

satse, og anerkjenne at man må løfte blikket mot andre og tenke helhetlig og region. Man har 

opplevd en stor vilje i kommunen, men man er også avhengig av samspill med andre regionale 

aktører for at man skal lykkes med næringslivet.  

 

Den siste utfordringen som trekkes frem er at et mindretall av informantene vi har intervjuet  

Opplevde at kommunen var til dels passiv i gjennomføringen av omstillingsprogrammet. Det 

fremheves at det var en klar og definert ansvarsfordeling om hvilke utviklingsprogram og pro-

sjekter kommunen skulle ha, men man opplevde likevel at kommunen ikke var like tydelig og 

synlig. Til tider opplevdes de som kun en medfinansierer, ikke en aktiv deltaker. Dette ses likevel 

i sammenheng med Måløy Veksts organisering, hvor næringslivet har vært en større eier.   

 

6.4.2 Suksessfaktorer i omstillingsprogrammet 

Når det gjelder hva som betegnes som styrker og suksessfaktorer i gjennomføringen av omstil-

lingsprogrammet fremheves det i særlig grad en faktor blant alle aktører vi har intervjuet. Orga-

niseringen av Måløy Vekst, hvor næringslivet har gått foran, fremheves som en viktig årsak til 

hvorfor man har lyktes i omstillingsarbeidet i kommunen. Det at man satset sammen, hvor nær-

ingslivet var for det første villig til å ta styring og gå i førersetet, og for det andre at de var villig 

til å forplikte seg langsiktig gjennom økonomisk bistand, har vært en viktig nøkkel for suksess. 

Dette peker igjen mot at ved å ha en økonomisk forutsigbarhet i arbeidet, har man kunnet tenke 

og planlegge langsiktig i strategiarbeid og prosjektarbeid. Dette har igjen betydd at administrativ 

ledelse i omstillingsorganisasjonen har kunnet arbeide med prosjekter og aktiviteter som har 

kommet omstillingsprogrammet til gode, heller enn å ”lete” etter finansiering til prosjektene i 

omstillingsarbeidet.  

 

En annen suksessfaktor som fremheves er involverte personer i styret til Måløy Vekst i omstil-

lingsperioden, hvor det fremheves at styret har hatt en god sammensetning med representanter 

fra ulike virksomheter i næringslivet. Videre er det flere informanter som trekker frem kompetan-

sen knyttet til næringsutvikling og næringsetablering i styret, og at dette oppleves som betyd-

ningsfullt for hvordan omstillingsprogrammet har blitt gjennomført.  
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Videre beskrives den administrative ledelsen i Måløy Vekst som en viktig faktor for hvorfor man 

har lyktes med arbeidet, og hvorfor man har klart å gjennomføre prosjektene og aktivitetene på 

en god måte. Særlig daglig leder fremheves som en viktig ressursperson og drivkraft i omstil-

lingsprogrammet. Således har en viktig suksessfaktor vært personavhengig. Dette påpekes også 

til dels som en utfordring. Såkalte ”ildsjeler” eller viktige drivkrefter i en organisasjon for eksem-

pel kan bety svært mye for om man når de målsettinger som er satt.  Faren er at man kan bli for 

avhengig av denne ene personen, og i en situasjon hvor denne personen ”forsvinner” kan for ek-

sempel arbeidet stoppe opp.  

 

Informantene legger også vekt på at man har vært villig til å satse på ulike bedrifter, og at man 

har sett muligheter og vist vilje til å satse på noe ukjent. Dette har igjen bidratt til å skape nye 

spennende prosjekter, for eksempel innen ny grønn teknologi. I tillegg har dette bidratt til å sette 

i gang større regionale prosjektsamarbeid, samt at man har startet arbeidet med å snu en nega-

tiv befolkningstrend.  

 

En siste suksessfaktor vi vil fremheve er det informantene beskriver som synlighet. Tilbakemel-

dingene er tydelige på at fordi man har vært synlige i hele omstillingsperioden, har man lyktes 

med å både forankre omstillingsprosjektet, men også skape eierskap til det, særlig blant nær-

ingslivet. I tillegg påpekes det at Måløy Vekst har vært synlig i lokalsamfunnet, hvor daglig leder 

har vært en god kommunikator overfor hele lokalsamfunnet.  
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7. KONKLUSJON 

I dette kapittelet gir vi en nærmere oppsummering og konklusjon basert på de resultater og erfa-

ringer som er fremkommet i evalueringen.  

 

7.1 Måloppnåelse 

En sentral del av sluttevalueringen av omstillingsprogrammet er i hvilken grad man har nådd må-

lene i omstillingsarbeidet. Utviklingsplanen for Vågsøy kommune 2010-2012 formulerer hoved-

målsetningene for omstillingsarbeidet i Vågsøy kommune. Som vi konkluderte med i forrige ka-

pittel har det vært stor grad av måloppnåelse på to av de tre formulerte målene.  

 

Målet om vekst i netto arbeidsplasser nådde Vågsøy kommune allerede ved utgangen av 2010, 

hvor man hadde hatt en vekst på 100 arbeidsplasser fra før Vågsøy kommune fikk omstillingssta-

tus. Ved inngangen til år 2012 hadde Vågsøy et innbyggertall på 6129 innbygger i kommunen. 

Det betyr at man har nådd det konkrete mål om at man innen 2012 skulle ha 6100 innbyggere. 

Når det gjelder mål 3 om at Vågsøy skal øke andelen innpendlere og utpendlere har man ikke 

nådd målene, men har likevel hatt en vekst og stabilitet de siste årene til ca 14 % på innpendling 

og ca 16 % utpendling.  

 

Samtidig legges det vekt på at selv om man i stor grad har nådd de kvantitative målene for 

2012, har man samtidig skapt et grunnlag for videre arbeid og vekst for å nå målene for 2020, 

eventuelt nye mål som etableres. Informantene er alle svært opptatt av at man har klart å legge 

et viktig utgangspunkt for videre utviklingsarbeid i kommunen, og i regionen sammen med andre 

aktører. Måløy Vekst har lyktes med å gjennomføre omstillingsprogrammet på en svært god 

måte, både med hensyn til organisering, involvering og konkret prosjektgjennomføring.   

 

7.2 Kommunens og næringslivets utviklingsevne 

Gjennom omstillingsarbeidet er det Rambølls vurdering av man har styrket både kommunens og 

næringslivets utviklingsevne. Man har arbeidet målrettet etter etablerte strategier som har vært 

forankret hos både næringslivet og i kommunen, både politisk og administrativt, hvor det har 

vært konsensus om målet man ønsket å nå.  

 

Organiseringen av Måløy Vekst har hatt stor betydning for resultatene man har sett av omstil-

lingsprogrammet. Organisasjonsformen hvor næringslivet i Vågsøy har vært majoritetseier har 

sikret en høy grad av involvering av næringslivet. I tillegg sikret man langsiktig finansiering 

gjennom bindende avtaler mellom omstillingsorganisasjonen og aksjonærer, noe som bidro til 

stabilitet i omstillingsorganisasjonen. Ved en høy grad av involvering av næringslivet ble omstil-

lingsprogrammet godt forankret i Vågsøy kommune blant næringslivet, og næringslivet fikk eier-

skap til omstillingsprogrammet. Gjennom Måløy Vekst hadde dermed næringslivet en svært for-

pliktende deltakelse, noe som også har blitt fremhevet som ønskelig. Dette vurderer Rambøll 

som en styrke for omstillingsprogrammet, og har bidratt til å styrke næringslivets utviklingsevne 

i kommunen. Samtidig må det også fremheves at finansiering av omstillingsprogrammet har i 

stor grad utløst andre midler, hvor det i 2011 var skissert med en prosjektportefølje med en pro-

sjektkostnad på ca 30 millioner kroner. Dette bygger opp omkring et robust næringsutviklings-

miljø hvor det er vilje til å satse.  

 

 

Når det gjelder kommunens rolle og eierskap i omstillingsprogrammet må det konkluderes med 

at man i stor grad fikk forankret omstillingsprogrammet svært godt. Likevel har kommunens rolle 

til dels blitt fremhevet som noe passiv i forhold til Måløy Vekst. Likevel fremgår det tydelig at 

Vågsøy kommune har hatt et eierskap i omstillingsprosjektet, både gjennom finansiering, men 

også som prosjekteier i et av utviklingsprogrammene.  

 

Resultater av omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune fremstår som et tydelig bilde på at nær-

ingslivet har blitt mer robust. Det har vært vekst i arbeidsplasser, samtidig som man har klart å 

skape og etablere nye virksomheter. Særlig virksomhetene som har vokst frem innenfor segmen-

tet ”Grønn teknologi”, i tillegg til at man for eksempel har arbeidet grundig med fibernettutbyg-

ging i kommunen. I tillegg ser det ut til at Vågsøy kommune har klart å tiltrekke seg rette virk-
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somheter inn i næringsutviklingsprosjektene, samt investorer som har villet satse på utvikling i 

kommunen. Det tyder på at Vågsøy kommune har tatt et utgangspunkt i de ressurser som har 

eksistert i det lokale næringslivet, og for å nettopp bygge videre på disse ressursene i omstil-

lingsprogrammet. Evnen til å lykkes med å skape et differensiert næringsliv må ta utgangspunkt i 

lokale eller regionale ressurser og forutsetninger, noe som resultatene av omstillingsprogrammet 

viser14.  

 

Gjennomføringen av omstillingsprogrammet viser også at man har etablert et samspill mellom 

kommune og næringslivet, samt at man klarte å etablere et samlingspunkt for næringslivet gjen-

nom Måløy Vekst. Således har man igjen etablert en arena for samarbeid og nettverk kommune 

og næringsliv imellom, og hos næringslivet.   

 

7.3 Fra omstillingsorganisasjon til utviklingsorganisasjon 

Vågsøy kommune, herunder også Måløy Vekst, endret omstillingsplanen i 2010 til en utviklings-

plan og videre etablerte tre utviklingsprogram. Man ønsket med det å ikke lenger omstille seg, 

men utvikle seg. Dette var en bevisst strategi, og som vi har vært inne på viser stor grad av 

måloppnåelse.  

 

Måløy Vekst som omstillingsorganisasjon har arbeidet målrettet og grundig gjennom omstillings-

perioden, hvor det har vært stor grad av stabilitet, noe som også har bidratt til en svært god 

gjennomføring av omstillingsprosjektet. Man har gjennom omstillingsarbeidet bidratt til å skape 

et fundament for videre utvikling, hos kommunen internt, og i næringslivet.  

 

Måløy Vekst har vist seg som en svært sterk omstillingsorganisasjon, men høy grad av legitimitet 

hos både kommune, i næringslivet og i lokalsamfunnet. Det tyder på at dette i stor grad skyldes 

både hvordan Måløy Vekst har vært organisert, men også den administrative ledelsen i omstil-

lingsorganisasjonen hvor daglig leder har blitt trukket frem som en suksessfaktor. Samtidig er 

det vår vurdering at man har gjennom omstillingsprogrammet bidratt til en mobilisering i kom-

munene, hvor det fremgår at man har hatt stor oppslutning fra lokalsamfunnet, og hvor Måløy 

Vekst og omstillingsprogrammet har vært synlig i kommunen. Det har i stor grad blitt snakket 

om en holdningsendring i lokalsamfunnet, hvor unge og kvinner i større grad har blitt en større 

del av næringslivet i Vågsøy kommune.  

 

7.4 Lærdom for andre omstillingsprogram 

Evalueringen av omstillingsprogrammet i Vågsøy kommune gir grunnlag for å peke på en del er-

faringer og lærdommer i forhold til omstillingsarbeid, eller utviklingsarbeid, generelt: 

 

 Omstillingsarbeidet må ha et tydelig og godt fundament gjennom strategier og handlingspla-

ner, og være i gangsatt på grunnlag at en tydelig årsak.  

 

 Omstillingsarbeidet må være tydelig og godt forankret hos kommunen og i næringslivet, hvor 

det er viktig med en felles forståelse for hvilke mål og hva man ønsker å oppnå med omstil-

lingsarbeidet.  

 

 

 Omstillingsarbeidet må evaluere seg selv og ha evnen til å endre fokus og strategi underveis i 

arbeidet for å nå mål man har satt seg.  

 

 Omstillingsarbeidet må ha et fokus på høy grad av involvering av næringsliv, hvor organise-

ring av omstillingsorganisasjonen kan være en suksessfaktor.  

 

 Omstillingsarbeidet må være synlig i lokalsamfunnet, både for å sikre eierskap i hele lokal-

samfunnet, men også for å formidle status og resultater underveis. Dette kan igjen bidra til 

holdningsendringer og innsatsvilje i lokalsamfunnet.  

 

                                                
14 Drangsland K. A. K og Jacobsen, S.E(2009). Kritiske suksessfaktorer for omstillingsarbeidet.  Erfaringer fra gjennomførte omstil-

lingsprogram. SNF-rapport 01/09 
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 Omstillingsarbeidet bør arbeide for langsiktighet i finansiering av omstillingsarbeidet. Dette 

igjen kan sikre stabilitet og kontinuitet i omstillingsorganisasjonen, samt i prosjektgjennom-

føring.  

 

 Omstillingsarbeidet må ha en tydelig organisasjon, med en tydelig og synlig ledelse for å sik-

re en god gjennomføring av omstillingsprogrammet. 

 

 Omstillingsorganisasjonen må legge vekt på dialog med involverte aktører, og i stor grad in-

volvere regionale virkemiddelaktører i arbeidet. 

 

7.4.1 Fremtidig organisering 

I januar 2012 gikk Måløy Vekst AS gjennom en emisjon og ble utvidet til et felles regio-

nalt næringsselskap for kommunene Eid, Selje og Vågsøy og skiftet navn til Nordfjord 

Vekst AS. Målet er å skape utvikling i næringslivet i regionen, fremskaffe arbeidskraft, 

kapital og nye talent til regionen, og for å nå gjennom med viktige fellessaker for nær-

ingslivet knyttet til samferdsel, utdanning og offentlige funksjoner. Selskapet er bygget 

opp med næringslivet i aksjemajoritet og en god og langsiktig grunnfinansiering som 

skaper stabilitet, slik organiseringen i Måløy Vekst var.  

 

Informantene i dybdeintervjuene er svært opptatt av at man skal bygge videre på suk-

sessfaktorene fra Måløy Vekst, og er således svært positive til det nye næringsselska-

pet. Utfordringen blir likevel å ha et godt nok og målrettet fokus på lokale utviklings-

prosjekter som regionale utviklingsprosjekter, samt sikre at igangsette prosjekter i om-

stillingsprogrammet i Vågsøy fortsetter om nødvendig.  
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