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FORORD 
Kommunene Vikna, Leka og Nærøy i Ytre Namdal i Nord-Trøndelag hadde i perioden 
2010–16 omstillingsstatus. I denne rapporten presenteres resultater fra en sluttevaluering 
av det tilhørende omstillingsprogrammet. Formålet med sluttevalueringen er å øke 
kunnskapen om effekter av satsingen, måloppnåelse og hvordan programmets 
organisering og innretting kan ha påvirket dette.  

Rapporten er skrevet av Espen Carlsson og Roald Sand, begge seniorforskere ved 
Trøndelag Forskning og Utvikling.  

Kontaktperson hos oppdragsgiver, Innovasjon Norge, har vært Arnstein Kirste. I Ytre 
Namdal har Turid Hatling Finne bestilt møterom og bidratt til å avtale intervju, Marit 
Dille bidratt til å sende over årsrapporter mens Rögnvaldur Gudmundsson har bidratt 
med å sende over informasjon om tilskuddsmottakere og gjennomførte prosjekt. Vi 
takker alle for et godt samarbeid. 

Rammen for oppdraget har vært om lag 1 månedsverk, hvor vi har benyttet en 
kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder for å belyse aktuelle 
problemstillinger. I den forbindelse vil vi også takke alle som stilte opp til intervjuer og 
besvarte vår spørreskjemaundersøkelse.  

Årsrapport for 2015 og sluttrapport for omstillingsprogrammet har ennå ikke blitt 
offentliggjort, nå når vi avslutter vår sluttevaluering. Det at vi manglet tilgang på denne 
type dokument har medført et betydelig merarbeid i sluttevalueringen.  

 

Steinkjer, Oktober 2016. 

Roald Sand 
prosjektleder  
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SAMMENDRAG  
Denne rapporten inneholder en sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Ytre 
Namdal. Formålet med er å øke kunnskapen om omstillingsprogrammets organisering, 
måloppnåelse og effekter som kan påvises ved omstillingsperiodens slutt. 

Bakgrunn 
Ytre Namdal består av Vikna, Nærøy og Leka kommuner. De utgjør et regionalt 
arbeidsmarked med korte avstander mellom sentrale deler av Nærøy og Vikna, mens det 
er større avstander til Leka og det lokale arbeidsmarkedet der. I perioden 2010-2016 
gjennomførte de tre kommunene i Ytre Namdal et regionalt omstillingsprogram med 
bakgrunn i sårbar næringsstruktur og svak nærings- og samfunnsutvikling over tid, 
spesielt i Nærøy og Leka kommune. Vikna hadde på sin side hatt vekst over lang tid i 
sin mer konsentrerte økonomi rundt kystbyen Rørvik. 

Vurdering av organisering, tiltak og videreføring 
Omstillingsarbeidet startet opp i august/september 2010 og ble avsluttet i 
september/oktober 2016, etter å ha disponert 37 mill. kr. over 6 år til satsinger innen 
marin/maritim sektor, TIFT-næringer og reiseliv samt utviklingsområdene kompetanse 
og regional samhandling. 2 mill kr av midlene står igjen i restmidler før det avsluttende 
styremøtet 28.10.2016. Restmidler kan brukes i videre felles næringsutviklingsarbeid.  

Omstillingsarbeidet ble organisert gjennom et Interkommunalt selskap kalt Nyskaping 
og Utvikling i Ytre Namdal (NYN IKS), med eget styre og de tre kommunene som 
likestilte eiere. Selskapet hadde leder, 2-3 andre ansatte og leide ellers inn bistand, slik 
at det fungerte godt fra oppstart og fram til sommeren 2015. Det siste året av 
omstillingsperioden var preget av at daværende leder sa opp sin stilling, videreføringen 
av selskapet var uavklart og man evnet ikke å sette inn nye ressurser i arbeidet. 

I startfasen av omstillingsarbeidet ble det vektlagt bransjevise satsinger med 
bedriftsrettede prosjekter. For å øke verdiskapingspotensialet, ble det etter hvert satset 
på grunnleggende kompetanse og FoU, før det ble fokus på tilretteleggende prosjekter 
som infrastruktur og felles strategisk næringsplan i siste del av omstillingsperioden. I 
dette arbeidet var næringslivet godt involvert.  Omstillingsprogrammet hadde ellers god 
samhandling med etablerte utviklingsaktører som regionrådet (Kystgruppen) og 
førstelinjetjenesten i kommunene. Samhandlingen med rådmenn og kommune-
administrasjon derimot, var begrenset. 

I mars 2016 besluttet eierne en treårig videreføring av utviklingsselskapet, hvor NYN 
tar over regional næringsfondforvaltning og skal følge opp felles satsingsområder med 
noe mindre ressurser enn før. Selskapet får nå nye folk inn i en organisasjon som er 
rigget for bedre samhandling med kommuneadministrasjonene gjennom å ha rådmenn 
og førstelinjetjenesten i styret. Næringslivet har ingen formell rolle, og må derfor 
involveres på andre måter enn før. Utviklingskraften vil bl.a. avhenge av hva NYN har 
av ressurser til proaktiv jobbing og hvordan man evner å engasjere næringslivet. 
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Mål, vurdering av måloppnåelse og effekter 
Vår gjennomgang av prosjektene i NYN og svar på vår spørreundersøkelse, viser at 
NYN har realisert en effekt på 135 arbeidsplasser pr i dag ut fra bedriftsrettede prosjekt 
man har gitt tilskudd til. Om vi tar med et forsiktig anslag på arbeidsplasseffekter fra 
tilretteleggende prosjekt, kan realiserte effekter passere 150 arbeidsplasser men er neppe 
så høy som 200 arbeidsplasser. Dette er noe lavere enn målet på 250 arbeidsplasser.  

I tillegg til arbeidsplasseffektene som allerede er realisert, har NYN har bidratt til en mer 
robust næringsstruktur, vekst i befolkningen og økt næringsutviklingsevne. Bedre lokal 
rekruttering, bedre kurs- og studietilbud, økt FoU i næringslivet, bedre samhandling 
mellom kommunene, bedre samhandling i næringslivet, økt fokus på verdiskapingsvekst 
i mange bedrifter er her noe av det som er realisert gjennom omstillingsperioden. 

Når vi ser nærmere på innsatsområdene, finner vi at alle områder ligger under 
målsettingene om effekter på arbeidsplasser.  Det er imidlertid ingen tvil om at det største 
potensialet for realiserte effekter framover i tid, ligger i marin og maritim sektor hvor 
det har blitt jobbet grundig med kompetanse og samhandling mellom relaterte aktører.  

Innen TIFT-næringene har man lykkes med å erstatte et betydelig antall tapte 
arbeidsplasser, slik at sektoren holder sin posisjon i det regionale næringslivet. Innen 
reiseliv er det realisert noen få arbeidsplasser som følge av omstillingsprosjektet. Her 
virker det å være en lang vei å gå før man ser større effekter av satsinger reiselivsplaner, 
tilrettelegging og små- og mellomstore aktører. I perioden har det imidlertid skjedd større 
satsinger ved hotellene i Rørvik og Kolvereid, men da uten at NYN hadde en vesentlig 
rolle i dette.  

Hovedinntrykket er at svært mange næringsaktører i Ytre Namdal hatt god nytte av 
omstillingsprogrammet, og det er identifisert klare positive effekter på arbeidsplasser og 
folketall i alle tre kommuner. I tillegg har kommunene utviklet tillit til hverandre og fått 
et bedre samarbeid. Det er derfor ikke overraskende kommunene går for å videreføre 
satsingen på et felles næringsutviklingsselskap. 

Lærdom 
Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal har vært et regionalt program hvor man har lagt 
til side fokus på en kommune eller lokalsamfunn med tap av arbeidsplasser, og heller 
satset på utvikling der potensialet er større. Det regionale fokuset bidro trolig også til at 
man dreide fokuset til tilretteleggende og næringspolitiske fellessaker utover i 
omstillingsperioden. Slike dreininger kan gi god utvikling, men er viktig å være bevisst. 

I regionale program som NYN kan rådmenn og kommuneadministrasjoner lettere havne 
på sidelinjen, enn ved kommunale program. Dette kan minske mulighetene for å få 
styrket kommunenes ordinære utviklingsapparat og slik sett svekke samfunnsutvikling.  

Et regionalt program som NYN er krevende å rigge og endre på, med så mange aktører 
involvert. Dette bør eiere ta hensyn til ved å engasjere seg tidlig i prosessene, slik at de 
får med sine føringer til styret når viktige endringer i slike selskaper skal gjøres.  
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1. INNLEDNING 
I dette kapitlet går vi gjennom evalueringens bakgrunn, formål, gjennomføring og den 
videre oppbygging av rapporten. 

1.1 Bakgrunn 
Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal ble gjennomført fra august/september 2010 til 
september/oktober 2016 i et samarbeid mellom kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Det 
interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS, på kortform NYN, 
stod for den praktiske gjennomføringen av omstillingsprogrammet.  

Nærøy kommune tok initiativ til programmet etter en betydelig nedgang i arbeidsplasser 
i perioden 2001-2007. Stat og fylkeskommune ba Nærøy samarbeide med Leka og Vikna 
om gjennomføring av programmet, og det ble derfor et regionalt omstillingsprogram i 
Ytre Namdal, nordvest i dagens Nord-Trøndelag fylke (se figur 1.1) og sør for 
distriktskommunen Bindal i Nordland som man må kjøre gjennom for å komme til 
nordre del av Nærøy og Leka kommune hvor det går fergeforbindelse ut til øya Leka. 

 
Figur 1.1:  Kart over Namdalen (Kilde: Ryan et al. 2014). 

De tre kommunene i programmet har rundt 10100 innbyggere og 4650 arbeidsplasser 
samlet sett. Nærøy har 5130 innbyggere fordelt på 2540 innbyggere i og rundt 
kommunesenteret Kolvereid, 1300 ved Nærøysundet i mellom Kolvereid og Rørvik, og 
1300 innbyggere på mindre steder og bygder som Foldereid, Abelvær, Gravvik, Lund 
og Salsbruket. Abelvær, 3 mil sørvest for kommunesenteret, var stedet som ble hardest 
rammet av nedgang i arbeidsplasser i perioden 2001-2007. 
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Vikna har 4400 innbyggere, hvorav en betydelig andel i og rundt kommunesenteret 
Rørvik. Store deler av næringslivet i Nærøy, ligger nærmere Rørvik enn Kolvereid. 
Pendlingen er bl.a. derfor høy mellom Nærøy og Vikna.  

Leka kommune har 580 innbyggere, hvorav de aller fleste har en reisetid på 60-75 
minutter til kommunesentrene i Nærøy og Vikna. Pendlingen er derfor lav mellom Leka 
og Nærøy/Vikna, men høyest fra Leka til Vikna trolig fordi det her er mulig å ta hurtigbåt 
til og fra jobb i Rørvik.  

1.2 Formål, metode og gjennomføring av oppdraget 
Evalueringsoppdragets formål har vært å øke kunnskapen om det gjennomførte 
omstillingsarbeidet i Ytre Namdal, herunder effekter, måloppnåelse, sentrale erfaringer, 
overføringsverdi og læring for andre områder.  

Det er metodisk vanskelig å anslå nærings- og samfunnseffekter av virkemidler og tiltak, 
fordi man må sannsynliggjøre hvordan utviklingen ville vært uten de konkrete tiltakene 
man studerer effekten av. Dette bør derfor belyses ved ulike typer data og et bredt spekter 
av analysemetoder. Se for eksempel Sand et al. (2010), Carlsson et al. (2014) eller Sand 
et al. (2016a), for en grundig diskusjon av hvordan man med offisiell statistikk og egne 
data for hvilke aktiviteter som er gjennomført, kan danne grunnlag for anslag på effekter. 
I vårt opplegg er offisiell statistikk analysert for å fram ulik utvikling over tid i 
sysselsetting fordel på næring, nyetableringer og bruk av Innovasjon Norges 
virkemidler. I disse analysene er det bl.a. kontrollert for ulik næringsstruktur og spesielle 
forhold som har påvirket utviklingen. 

Aktiviteter og resultater av omstillingsprogrammet i Ytre Namdal er belyst på flere måter 
i vårt opplegg. For det første har vi gått gjennom sentrale dokumenter om 
omstillingsprogrammet som: 

• Konkurransefortrinn- og samhandlingsanalyse fra 2009 
• Strategisk plan 2010-2015, datert 10. desember 2009  
• Strategisk plan 2012-2015, revidert 21. mai 2012 
• Handlingsplan 2011, 2012, 2014, 2015 
• Årlige programstatusvurderinger foretatt av Innovasjon Norge for 2011-2015 
• Årsrapporter for årene 2011-2014 
• Handlingsplan 2015 og halvårsrapport 2015 

Vi har ikke hatt tilgang til årsrapport for 2015 og sluttrapport fra omstillingsprogrammet. 
Disse utarbeides parallelt med vår sluttevaluering. 

For det andre har vi gjennomført et betydelig antall intervju. Innledningsvis ble det 
gjennomført et gruppeintervju med fire involverte personer fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune (NTFK) og Innovasjon Norge (IN): 

• Ulrik Hammervold (direktør IN Nord-Trøndelag) 
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• Arnstein Kirste (rådgiver IN Nord-Trøndelag, ansvarlig for regional omstilling i 
Midt-Norge, observatør i omstillingsstyret 2015-2016) 

• Arild Egge (rådgiver NTFK, observatør i omstillingsstyret 2009-2012) 
• Jørn Ekrem (rådgiver NTFK, observatør i omstillingsstyret 2013-2016) 

To personer fra evalueringsteamet gjennomførte en rekke personlige intervju av sentrale 
personer i omstillingsorganisasjonen og i målgruppene av stønadsmottakere eller 
kommunal organisasjon, den 15. og 16. september 2016 på Kolvereid, Ottersøy og 
Rørvik. Av nødvendighetshensyn måtte to av intervjuene gjennomføres på telefon. 
Følgende ble intervjuet, i kronologisk rekkefølge: 

• Steinar Aspli (Ordfører, Nærøy kommune)  
• Kristin Floa (Prosjektleder reiseliv og ansatt/kontaktperson for flere prosjekt 

Leka kommune fikk tilskudd til fra omstillingsprogrammet) 
• Per Helge Johansen (Ordfører, Leka kommune) 
• Jarle Strandvahl, (Næringslivsrepresentant og styremedlem første periode, 

representant for bedrift som har fått tilskudd fra omstillingsprogrammet) 
• Halvor Mortensen (Representant Marin sektor, ansatt/kontaktperson for flere 

prosjekt som bedriften Val FoU har fått tilskudd til fra omstillingsprogrammet)  
• Odd Steinar Olsen (Næringslivsrepresentant for innsatsområdet 

Teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting og kontaktperson for 
bedriften Fornøyde Folk som har fått tilskudd fra omstillingsprogrammet) 

• Marit M. Holm (Daglig leder for omstillingsprogrammet fra august 2010-2012) 
• Torkil M. Hanssen (ansatt i Prosesskompetanse AS, et konsulentselskap som 

har bidratt med prosessarbeid, skrivearbeid og kommunikasjonsarbeid fra 
forprosjektet, gjennom hele omstillingsperioden og nå i fasen hvor strategier 
skal utarbeides for videreføring av utviklingsarbeidet) 

• Dagfinn Eriksen (styreleder ved oppstart av omstillingsarbeidet, styremedlem to 
siste årene, tidligere leder Vikna næringsforening, næringslivsrepresentant) 

• Marit Dille (sentral i forprosjektet som ansatt i Prosesskompetanse, daglig leder 
i 2012-2015, nå ansatt annet selskap og kontaktperson for bedrift med tilskudd 
fra omstillingsprogrammet, leies inn til sluttrapportarbeidet) 

• Ragnar Sæternes (Medarbeider omstillingsprogrammet fra 2010-2015, 
konstituert daglig leder 2015-2016, nå ansatt som FoU-koordinator i 
oppdrettsindustrien, Sinkaberg Hansen 2016-) 

• Per Arne Sørlie (Ansatt i Namdalshagen AS men var tidligere i daglige ledere 
begge næringsforeninger i Vikna og Nærøy, bidragsyter og kontaktperson for 
flere prosjekt som har fått tilskudd fra omstillingsprogrammet 

Samtlige intervju varte rundt 1 time. Supplerende datainnhenting i form av 
telefonintervju ble gjennomført påfølgende uke, her inngikk: 

• Reinert Eidshaug (Ordfører Vikna 2010-2015) 
• Roy Ottesen (Rådmann Vikna, hele perioden) 
• Arnt Wendelbo (Rådmann Nærøy, hele perioden fram til sommer 2016) 
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• Paul Ingvar Dekkerhus (Representant fra satsingsområdet Maritim sektor, 
havnefogd/leder av det interkommunale selskapet Nord-Trøndelag havn, 
styreleder i den fusjonerte Namdalskysten næringsforening) 

Intervjuene har dekket minst 2 nøkkelinformanter innen følgende grupper som var 
viktige å dekke: ansatt i omstillingsprogrammet, styret til omstillingsprogrammet, 
fylkeskommune, Innovasjon Norge, næringsliv og hver av de tre kommunene. Innen de 
fire satsingsområdene har intervjuet dekket 1-2 sentrale personer. Totalt sett betraktes 
intervjumaterialet å være tilstrekkelig dekkende, bl.a. ut fra at vi fikk tilført lite ny 
informasjon i de siste intervjuene vi gjennomførte. 

Vi har benyttet ulike typer kvantitative data i evalueringen: 

• Innovasjon Norges statistikk over tilskudd, lån og garantier. 
• Registerbasert statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 
• Registrerte data for prosjekter som fikk bistand fra omstillingsprogrammet 

(NYN 2016) 
• Data fra vår spørreskjemaundersøkelse hvor over halvparten av 

kontaktpersonene som mottok skjemaet, svarte. 
• Regnskap- og annen registrert informasjon i bedriftsdatabaser for alle foretak i 

kommunen (Bisnode 2016).  

Spørreskjemaundersøkelsen ble gjennomført mot virksomheter som har fått tilsagn i 
omstillingsperioden 2010-2016. Med utgangspunkt i en brutto prosjektoversikt fra NYN 
(2016) ble det identifisert 191 prosjekter som har fått støtte i perioden. Noen få prosjekter 
(4) var notert flere ganger, men vi valgte å ikke korrigere for dette. Flere kontaktpersoner 
har fått støtte flere ganger, det var dermed 91 unike e-postadresser i denne oversikten. 
Samtlige støttemottakere fikk invitasjon om å delta i spørreskjemaundersøkelsen. Etter 
to purrerunder endte vi opp med en svarprosent på 50. Dette er akseptabel svarprosent i 
denne type undersøkelser.  

I evalueringen har vi også gjort en avsluttende samfunnsanalyse, hvor vi bruker alle 
tilgjengelige data til å vurdere omstillingsprogrammets effekt på sysselsetting og 
befolkning i kommunen i tråd med vår modell for beregning av effekter av 
omstillingsprogram fra 2010 (Sand et al. 2010).  

1.3 Rapportens innhold 
Rapporten følger i hovedsak Innovasjon Norges mal for denne type evalueringer: 

• I kapittel to beskrives bakgrunn, mål, aktører og ressursbruk for programmet. 
• I kapittel tre beskrives omstillingsprogrammets innretning, effekter, erfaringer, 

måloppnåelse og hvordan omstillingsprogrammet ser ut til å bli videreført. 
• I kapittel fire trekker vi fram sentrale resultater fra omstillingsprogrammet med 

fokus på læring og videre arbeid med omstilling i norske kommuner.  
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2. OMSTILLINGSPROSESSEN  
I dette kapitlet går vi gjennom omstillingsprogrammets ulike faser, bakgrunn, mål, 
organisering, sentrale aktører, samlet ressursbruk samt nærmere om forankring. 

2.1 Ulike faser i omstillingsprosessen 
Omstillingsområder er vanligvis kommuner eller regioner hvor mange arbeidsplasser går 
tapt. Det er fylkeskommune og stat som etter søknad avgjør om et område skal få 
omstillingsstatus, og fastsetter årlige bevilgninger og hvor lenge området skal ha slik 
status. Innovasjon Norge har en sentral rolle som nasjonalt kompetansesenter for 
omstillingsarbeid, deriblant å kvalitetssikre og følge opp omstillingskommunene. 
Omstillingsområder får overført midler fra stat og fylkeskommune over en periode på 
flere år, oftest 3-6 år. Midlene kan til følgende områdene innen de rammer som 
omstillings- og handlingsplan samt offentlig regelverk setter:  

• Administrasjon av omstillingsorganisasjonen. 
• Tilretteleggende prosjekter som lokal mobilisering, bygdeutvikling, 

kompetanseutvikling og utvikling av nettverk mellom bedrifter.  
• Bedriftsrettede er prosjekter som etableringskostnader, markedsundersøkelser, 

prosess- og produktutvikling, kompetanseheving og konsulenthjelp. 

Omstillingsprosessen brukes her om hele perioden fra behovet for omstilling oppstår til 
det finansierte arbeidet er gjennomført og eventuelt videreført. Omstillingsprosessen i 
Ytre Namdal kan sies å pågått i følgende faser: 

• Behovsfasen 
o Det har vært nedgang over lang tid i folketallet i Nærøy kommune pga. 

nedgang i arbeidsplasser innen primærnæringer og tilhørende industri.  
o I 2004 ble 120 arbeidsplasser lagt ned på Abelvær i Nærøy kommune. 
o I perioden 2001-2007 forsvant også et betydelig antall arbeidsplasser 

innen landbruk og meieri i Nærøy kommune.  
o Nærøy kommune tok kontakt med Nord-Trøndelag fylkeskommune om 

mulighetene for et omstillingsprogram. 
o Samtidig hadde utviklingen lenge vært svak i Leka kommune og den 

regionale samhandlingen ble karakterisert som svak. 
 

• Avklaringsfasen  
o På oppdrag fra Nærøy kommune ble det gjennomført en analyse som 

viser at 14,6 % av arbeidsplassene i kommunen går tapt (Sand 2007). 
o Nærøy kommune søkte fylkeskommune og stat om status som 

omstillingskommune med tilhørende bevilgninger i 2008. 
o I svaret framgikk at man ville gi støtte til et regionalt 

omstillingsprogram hvor også Vikna og Leka kommune deltar. 
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• Strategi- og forankringsfasen 
o Leka og Vikna kommune ble med på satsingen til tross for lite behov i 

Vikna kommune og svak forankring i både Vikna og Leka kommune. 
o Det ble gjennomført et forprosjekt i 2009 hvor bedriftene Proneo og 

Prosesskompetanse utgjorde prosjektgruppen, mens næringsliv og 
politikere i de tre kommunene utgjorde styringsgruppen. 
 80 personer ble involvert på workshop/seminar og 80 

bedrifter/organisasjoner ble kontaktet direkte 
 Fra arbeidet ble det kartlagt konkrete utviklingsprosjekter og 

utformet strategi- og handlingsplaner for oppstarten av 
programmet med fokus på marin/maritim sektor, 
teknologibasert tjenesteyting samt reiseliv og utkanttiltak. 
Disse er datert rundt årsskiftet 2009/2010. 

o Det ble avklart at omstillingsprogrammet kunne ha et totalbudsjett på 
36 mill kr fordelt på seks års gjennomføringstid. 

o Ansvarsområdet ble satt til ekstraordinært omstillingsarbeid. 
o Ordinær forvaltning av regionale fondsmidler fortsatte i regionrådet. 
o Kommunene beholdt næringsmedarbeidere i egne kommuner. 
o Våren 2010 ble brukt til å skaffe finansiering, bl.a. egenandelen på 25 

%, samt andre avklaringer mellom samarbeidspartene. 
 

• Oppstartfasen for selve omstillingsprogrammet 
o Det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal 

IKS (NYN) ble etablert til å drive omstillingsprogrammet 
 Leka, Vikna og Nærøy eier 1/3 hver av selskapet og velger sin 

representant til eiernes formelle organ: representantskapet. 
Styret ble satt til 7 personer, hvorav fire fra næringslivet. 

o Kontorsted ble på Ottersøya, mellom kommunesentrene i Vikna og 
Nærøy, samlokalisert med bl.a. Prosesskompetanse og Namdalshagen. 

o Programmet startet opp 1.9.2010 med Marit M. Holm som daglig leder. 
I tillegg var det ressurser til en 20-40 % stilling som sekretær. 

o Omstillingsprogrammet støttet mange ulike prosjektinitiativ, i hovedsak 
bedriftsrettede prosjekt, og bygde opp interne systemer og kompetanse 
samt bidro til Ytre Namdal Utviklingsforum fra 2011.  

o Sparebanken ga midler til på 0,5 mill med føringer om FoU-satsing. 
o Det ble ansatt en prosjektmedarbeider innen FoU på etter hvert heltid i 

2011 (Ragnar Sæternes), samt en reiselivskoordinator (Renate Strand). 
Utover dette ble det kjøpt kapasitet fra Prosesskompetanse og andre til 
bl.a. prosjektarbeid, strategiprosesser og ekstern kommunikasjon. 
 

• Ordinær drift av omstillingsprogrammet 
o Marit Dille kom inn som daglig leder i februar 2012. 
o Revidert strategiplan for 2012-2015 hvor egen utkantsatsing forlates. 
o Tor Henning Jørgensen kom inn som ekstern styreleder i 2013 med 

basis i bosted og ledelse av regionalt omstillingsprogram på Helgeland. 
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o Økende prosjektportefølje men med økende fokus på tilretteleggende 
prosjekt som rekruttering, næringspolitikk og felles planer. 

o Satsingen på egen reiselivskoordinator ble avsluttet i 2014. 
o Tilleggsbevilgning på 1 mill. kr i 2014 pga. nedleggelse av en TIFT-

bedrift med 55 ansatte. 
o Dille og Sæternes var gjenværende ansatte med etter hvert stor 

kompetanse om lokale bedrifter og hvordan utvikle disse. 
 

• Avslutningsfasen. 
o Avslutningsfasen ble preget av uklar videreføring og flere lederskifter. 
o NYN startet allerede i 2013 med strategier for videreføring. Med 

bistand fra Proneo ble det foreslått å videreføre NYN med 
basisfinansiering fra kommunene til å jobbe med bl.a. tilretteleggende 
prosjekt fra en felles strategisk næringsplan, samt at selskapet skulle 
selge tjenester utover dette for å finansiere annen prosjektaktivitet.  

o Felles strategisk næringsplan for Ytre Namdal ble vedtatt i 2014 etter et 
ressurskrevende arbeid med mange involverte. 

o NYN arbeidet videre med videreføringen i egen regi. 
o Bedriftskompetanse AS la våren 2015 fram et forslag om å etablere en 

større samordnet enhet som videreføring av NYN. I dette lå dagens 
oppgaver, fondsforvaltning fra regionrådet, Namdalshagen lokale 
ressurs og førstelinjetjeneste overfor næringslivet. 

o Marit Dille sa opp sommeren 2015 og sluttet utover høsten 2015. 
o Ragnar Sæternes ble konstituert leder og eneste ansatte i full stilling 

fram til han begynte i annen virksomhet sommeren 2016. 
o Siden høsten 2015 har arbeidet vært preget av lite intern kapasitet og 

man måtte igjen leie inn Prosesskompetanse samt tidligere leder Marit 
Dille til arbeidet med sluttrapportering. 

o Eierne av NYN brukte lang tid på avklaringer av videreføring, etter 
blant annet å jobbet med kommunesammenslåing som ikke ble vedtatt.  

o Det avsluttende styremøte i NYN ble 28.10.2016, etter at vi hadde 
avsluttet vårt evalueringsarbeid. 
 

• Videreføringsfasen 
o Fra september 2016 er nye NYN i drift med eierskap som før, 1/3 av 

hver av kommunene, men med nytt styre bestående av kommunens 
rådmenn og tre næringsmedarbeidere. 

o Nye NYN skal følge opp felles næringsplan, forvalte fondsmidler på 2 
mill kr pr år samt restbeløp på 1-2 mill kr fra omstillingsperioden. 

o Selskapet får 2,1 mill kr til drift i en treårig prosjektperiode, forutsatt 
positiv behandling av søknad om 1 mill kr i støtte fra fylkeskommunen.  

o Rögnvaldur Gudmundsson er ansatt som leder for nye NYN. 
o Ingen nøkkelpersoner fra omstillingsarbeidet er med over i nye NYN. 
o Nye NYN mangler fortsatt strategi- og handlingsplaner, og det arbeides 

med hvordan næringslivet kan involveres i utarbeidelsen av disse.  
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2.2 Bakgrunn 
Langvarig befolkningsnedgang har vært en del av utfordringsbildet over lengre tid i Ytre 
Namdal, og da spesielt i Nærøy og Leka kommune. Leka kommune og bygdene i Nærøy 
kommune har de siste 50 år mistet nesten halvparten av innbyggertallet, og dermed 
bidratt til denne nedgangen, samtidig som Vikna har klart å holde på innbyggertallet og 
få til en viss vekst. Utviklingen skyldes i hovedsak nedgangen innen primærnæringer, 
men også industrinedleggelser har hatt stor betydning. Nærøy kommune fikk allerede i 
1987 sin første omstillingsbevilgning i forbindelse med nedleggingen av 145 
arbeidsplasser ved Salsbruket tresliperi. Dette bidro til at man klarte å skape om lag 200 
arbeidsplasser, i hovedsak andre steder i kommunen, se Andersen et al. (1997).  

På 2000-tallet kom en ny nedgangsbølge for Nærøy. Incofood og Fjord Seafood la ned 
sin fiskeindustri på Abelvær i 2003/2004, med den konsekvens at også Ytre Namdal 
transport AS ble da lagt ned. Moen Slip AS måtte også redusere antall ansatte kraftig 
(www.regionalomstilling.no).1 Samtidig rammet en generell nedbygging av landbruket 
hardt. I Nord-Trøndelag fylkeskommunes arkiv (2005) ser vi at Nærøy kommune i 
januar 2004 nedsatte et «Abelvær-utvalg», med representanter fra oppsagte ansatte, 
Nærøy kommune, fylkeskommunen, Innovasjon Norge. I februar 2004 vedtok 
fylkeskommunen å støtte omstillingsarbeidet i tida framover. 

Senere ble det klart at meieriet, TINE Midt-Norge Kolvereid, ble lagt ned og det forsvant 
40 arbeidsplasser. Det ble da bestilt en analyse av omstillingsbehovet som viste tap av 
191 arbeidsplasser innen landbruk, fiskeindustri, transport og meieri samt at dette vil gi 
tap av 53 andre arbeidsplasser gjennom ringvirkninger i løpet av få år (Sand 2007). På 
det tidspunktet utgjorde dette om lag 14,6 % av alle arbeidsplassene i Nærøy kommune.  

Våren 2008 arbeidet Nærøy med søknaden om et omstillingsprogram for Nærøy 
kommune. Etter hvert ga både stat og fylkeskommune klare signaler om at Nærøy måtte 
få med seg nabokommunene Leka og Vikna for å få statlige omstillingsmidler. Dette var 
basert på bl.a. oppfatninger om svak regional samhandling i en region med store 
omstillingsbehov i Leka og Nærøy samtidig som det var vekst i Vikna. I tillegg inngår 
de befolkningstunge områdene av Nærøy og Vikna i et felles arbeidsmarked. Det ble 
derfor opprettet kontakt og samarbeid selv om det var skepsis i både Vikna og Leka ut 
fra manglende behov i Vikna og manglende forankring i begge kommuner.  

Sentrale personer i Vikna så på det tidspunktet ikke behovet en slik satsing i kommunen 
fordi næringsliv hadde en god utvikling. For Leka kommunes del var behovet like stort 
som i Nærøy, etter langvarig nedgang i primærnæringer, men deltakelse i programmet 
krevde naturlig nok både lokal forankring og finansiering av egenandeler. Dette ble 
jobbet videre med høsten 2008 og våren 2009, slik at man kunne starte opp et forprosjekt 
for Omstilling Ytre Namdal med formål å etablere et felles grunnlag for nyskapings‐ og 
utviklingsarbeidet i regionen, gjennom en strategisk plan og handlingsplan (Nærøy 
kommune 2009).  

                                                      

1 http://www.regionalomstilling.no/no/Tidligere-omstillinger/Ytre-Namdal. 
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2.3 Organisering og sentrale aktører 
Sentrale aktører i gjennomføringen av omstillingsprogrammet, var programeier Nærøy 
kommune, samarbeidskommuner Leka og Vikna, omstillingsorganisasjonen NYN IKS, 
prosjektleder og andre fast ansatte, Innovasjon Norge/fylkeskommunen, 
næringsforeninger, Ytre Namdal Utviklingsforum og konsulenter og andre aktører man 
har hatt nært samarbeid med, se f.eks. Prestvik (2016) for en beskrivelse av ulike aktører 
innen næringsutvikling i Namdalen. 

Omstillingsorganisasjonen NYN IKS 
Eierkommunene etablerte i 2010 det interkommunale selskapet Nyskaping og utvikling 
Ytre Namdal (NYN) IKS. Vi kan trekke fram følgende om NYN: 

• Selskapet fikk ansvar for operasjonalisering og gjennomføring av strategiplan 
og handlingsplaner for omstillingsprogrammet i Ytre Namdal 

• Selskapet var et nytt selskap som måtte bygge opp systemer og ansette folk, 
uten å kunne spille på vesentlige ressurser i andre tilsvarende selskap.  

• Selskapet er eid med 1/3 hver av deltakerkommunene Nærøy, Vikna og Leka. 
• Selskapet har et representantskap, et styre og daglig ledelse/faste ansette. 

o Representantskapet består av ordfører i hver av de tre eierkommunene. 
Dette har vært selskapets øverste myndighet med ansvar for regnskap, 
budsjett, utnevnelse av styret i IKS, inkl. leder og nestleder. 

o Styret har bestått av 7 medlemmer pluss personlige vararepresentanter.  
 Næringslivet har hatt tre faste representanter, og hadde i tillegg 

styrelederen ved i oppstartfasen i fra 2010-2012.  
 Siden 2012 har det vært ekstern styreleder, Tor Henning 

Jørgensen. Han hadde bakgrunn som leder av et 
omstillingsprogram på Ytre Helgeland. I 2012 var han 
næringssjef i Dønna kommune men ble i 2014 rådmann i 
samme kommune.  

 De respektive kommunestyrene har hatt tre representanter til 
sammen. 

o Styrets oppgaver var ansvar for at virksomheten drives i samsvar med 
selskapets formål, selskapsavtalen, selskapets årsbudsjett og andre 
vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, herunder: 
 Utvikle og vedta strategisk plan, årlige handlingsplaner og 

organisering av selskapets virksomhet 
 Ansette daglig leder og velge samarbeidspartnere 
 Utarbeide retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene og 

tildele tilskudd til prosjekter. 
• Fra starten av var det et klart mål at NYN etter programperioden kan gå over i 

en varig struktur for videre næringsutviklingsarbeid i Ytre Namdal.  

Styrets første oppgave i 2010 var å ansette daglig leder, og NYN var i september 2010 i 
drift med Marit M. Holm som leder. Holm kom fra stilling som næringskonsulent i 
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Nærøy kommune. I intervjuene beskrives styret å ha hatt en svært aktiv rolle i 
oppstartfasen i 2010/2011, både mhp. utdeling av prosjektmidler og styring/involvering 
i den daglige drift. Både fra årsrapporter/programstatusvurderinger for denne fasen og 
våre intervju, ble det her gitt signaler på at styret ble ansett som for stort og at det burde 
vært et styre på fem personer med komplementær kunnskap og interesse. Styrets 
størrelse ble imidlertid den samme gjennom hele omstillingsperioden. 

Det ble tidlig klart i oppstartfasen at administrasjonen måtte styrkes i NYN. Det ble 
ansatt en sekretær i 20 % stilling, deretter ansatt en koordinator/prosjektutvikler i hel 
stilling med spesielt ansvar for satsingsområdene marin/maritim og koblingen til FoU, 
og i neste omgang ansatt en reiselivskoordinator. Utover i 2012 var det derfor fire ansatte 
i selskapet, og det var situasjonen også i den videre driftsfasen for 
omstillingsprogrammet fram til sommeren 2015. I februar 2012 var det imidlertid skifte 
av daglig leder ved at Marit M. Holm sluttet og Marit Dille kom inn med sin erfaring fra 
havbruksvirksomhet, næringsorganisasjoner, representantskap i sparebanken og 
styreverv i ulike bedrifter.  

Lederskiftet i 2012 medførte noe manglende framdrift i en periode vinteren 2012, slik 
det blir beskrevet i årsrapportene. Utover i 2012 var det imidlertid full drift og økende 
aktivitet i organisasjonen, noe som varte fram til sommeren 2015. Det var igjen duket 
for lederskifte etter at Marit Dille sa opp sin stilling. Ansvarlig for oppfølging av 
innsatsområdene Marin og Maritim, Ragnar Sæternes, ble konstituert som daglig leder 
på høsten 2015 uten at det kom inn flere ansatte eller ressurser som kunne styrke 
organisasjonen. Høsten 2015 og våren 2016 ble preget av lav kapasitet i NYN, og Ragnar 
Sæternes sa også opp som sin stilling på våren 2016. I intervjuene fortelles det om 
usikkerhet rundt videreføringen av NYN, og at dette bidro til at det var vanskelig å skape 
stabile rammer for eksisterende ansatte og eventuelt nye ansatte i NYN. NYN ble derfor 
svekket over en lengre periode enn ønskelig.  

Sommeren 2016 annonserte NYN etter en ny daglig ledelse, den fjerde i rekken siden 
2010. Rögnvaldur Gudmundsson tiltrådte i stillingen i september 2016 og får nå arbeidet 
med å lede selskapet videre etter at omstillingsperioden er over. Gudmundsson har 
erfaring fra ledelse av bank og næringsliv på Island, og kommer til stillingen etter å 
bosatt seg nord for Ytre Namdal i 2014. 

I intervjuene trekkes gjerne Marit Dille fram som lederen som fikk fart på 
omstillingsarbeidet, men det framkommer også at prosjektledelsen fungerte bra i de ulike 
fasene av omstillingsprogrammet. Dette samsvarer med spørreskjemaundersøkelsen til 
representanter for prosjekt som har mottatt tilskudd fra NYN, se figur 2.1. 
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Figur 2.1: Påstander om omstillingsorganisasjonen (Kilde: egen undersøkelse). 

Figur 2.1 viser at tilsagnsmottakerne som har besvart spørreundersøkelsen jevnt over 
godt fornøyd med omstillingsorganisasjonen. Dette gjelder som vi ser, spesielt påstanden 
om tilgjengelighet, men halvparten av respondentene er også helt enig i påstanden om 
tydelige svar på henvendelser og tilfredsstillende saksbehandlingstid. En noe mindre 
andel er fullstendig enig i påstandene om kompetanse i – og oppfølging fra - 
omstillingsorganisasjonen.  

Spørreskjemaundersøkelsen gjelder ikke bare prosjektledelsen, men også styret. I 
intervjuene finner vi gjennomgående oppfatninger av at styret i oppstartfasen var 
fokusert på å få i gang bedriftsrettede prosjekter og at man var fleksibel på formelle krav 
til prosjektene. Innovasjon Norges prosjektstyringsverktøy, PLP-metoden, ble vektlagt 
etter hvert, med den følge at kravene økte til prosjekters innovasjonspotensiale, 
gjennomføringsevne og søknadstekniske forhold som gjorde at det ble økt behov for 
konsulenter fra f.eks. Prosesskompetanse og Næringshagen til å skrive søknadene. 

Utfordringer med inhabilitet og behandling av sensitiv informasjon, har vært et 
gjennomgående tema ved drift og styring av NYN. På driftssiden gjelder dette NYNs 
kontorsted hvor man er samlokalisert med sterke næringsaktører innen marin/maritim 
sektor og konsulent- og kompetansemiljø som man har kjøpt betydelig med tjenester fra 
gjennom hele omstillingsperioden. Sterke næringsaktører har i denne sammenheng 
betydning fordi andre næringsaktører i regionen har uttrykt skepsis og frykt for at 
sensitiv informasjon kan havne i feil hender. For styret i NYN har utfordringene hatt 
sammenheng med et høyt antall styremedlemmer fra lokalt næringsliv og andre sektorer, 
samt at enkeltpersoner igjen har svært sterke bånd til andre næringsaktører. I tillegg har 
flere sentrale aktører byttet jobb og side av bordet i behandling av søknader om tilskudd 
i omstillingsperioden. 

I intervjuene fortelles at inhabilitetsproblemer ble tatt alvorlig, og forsøkt løst fra sak til 
sak. I tillegg kan ekstern styreleder fra 2012 oppfattes som et mer gjennomgående grep.  
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Nærøy, Vikna og Leka kommune 
Omstillingsarbeidet har vært et samarbeid mellom Nærøy, Vikna og Leka kommune. 
Dette innebærer en rekke utfordringer med samhandling med kommunestyrer, 
kommuneadministrasjon og andre aktører og strukturer i disse kommunene.  

Kommunestyrene er det ansvarlige organ i deltakerkommunene, og det har vært 
involvert i omstillingsprogrammet på flere måter. De har bevilget penger tilsvarende 
årlig egenandel, vært ansvarlig for NYN IKS utfra sin eierandel og valgt én representant 
(ordfører) samt personlig vararepresentant (varaordfører) til representantskapet i NYN. 
Kommunestyrene i alle tre kommuner har slik sett vært ansvarlig for NYNs bruk av 
omstillingsmidler fra fylkeskommunen, bidragene fra lokalt næringsliv samt de midler 
de selv har bevilget til programmet.  

Samhandlingen mellom NYN og kommunestyret har i første rekke vært gjennom 
ordførernes deltakelse i representantskapet, egne kommunestyrerepresentanters 
deltakelse i styret i NYN og at leder i NYN har deltatt i møter med kommunestyrene. 
Intervjuene tyder på at sistnevnte møter skjedde jevnligst i oppstartfasen. 
Kommunestyrene har ikke behandlet strategi, budsjett, handlingsplaner, og regnskap for 
NYN. Dette har foregått i styret og representantskapet til NYN. Kommunestyrene har 
slik sett hatt en veldig indirekte styring med NYN. 

Samhandlingen med kommuneadministrasjonen er viktig, fordi kommunene har et 
helhetlig ansvar for tjenester, myndighetsforvaltning og å legge til rette for næringsliv, 
trivsel og boligbygging. Blant annet av den grunn, har derfor rådmennene i de tre 
kommunene jevnlige møter. Rådmenn og kommuneadministrasjon kan imidlertid sies å 
hatt lite samhandling med NYN. Rådmennene har ikke hatt noen formell rolle i styringen 
av NYN, verken overordnet eller når det gjelder gjennomføring av konkrete prosjekter. 

Nærøy, Vikna og Leka kommune har gjennomgående hatt egne ansatte og lite formelt 
samarbeid seg imellom og med NYN innen førstelinjetjeneste og 
samfunnsutviklingsområdet, dvs. innen utvikling av landbruk, reiseliv og annet 
næringsliv, planlegging og tekniske tjenester som vei/vann/avløp. Innen næringsområdet 
har Nærøy hatt en ansatt med delansvar for næringssaker samt egen jordbruks- og 
skogbrukssjef, Leka en næringskonsulent i 50 % og en egen ansatt landbruksveileder, 
mens i Vikna har man hatt egen jordbrukssjef og tre ansatte med delansvar for 
næringssaker (Prestvik 2016). Ingen av de tre kommunene har næringssjef, slik at 
oppgaver i praksis gjøres av rådmannen. 

Unntakene er i første rekke Leka kommune som prosjekteier for flere initiativ innen 
reiseliv, samt at det var betydelig samhandling mellom lokale næringsmedarbeidere og 
NYN om hvem som skulle følge opp ulike bedrifter med utviklingsbehov. Gjennom 
intervjuene framkommer imidlertid at den lokale førstelinjetjenesten ble noe 
nedprioritert under omstillingsperioden, slik at det i hovedsak ble NYN som fulgte opp 
bedriftene. Et annet unntak som framkommer gjennom intervjuene er noe samhandling 
med kommuneadministrasjonen rundt boligmangel i sentrale deler av regionen.  
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Tidligere har kommunene etablert en felles organisasjon i kystgruppen, dvs. et regionråd 
for de tre kommunene med Nærøy, Vikna, Leka og Nord - Trøndelag fylkeskommune 
som medlemmer, se www.kystgruppen.no Fra kommunene møter ordfører, varaordfører, 
en politiker fra opposisjonen samt rådmann (uten stemmerett). Kystgruppen har hatt 
inntil seks møter i året, hvorav det ene er et felles formannskapsmøte. Kystgruppen 
forvalter også det regionale fondet som er etablert for å gi næringslivet drahjelp. I 2011 
var fondet på nesten 2,5 mill kroner, mens det i 2015 var på 1,9 mill kr samtidig som 
kommunene disponerte en andel på kr 120 000,- hver. Kystgruppen har hatt fast 
sekretariat som NYN har hatt omfattende samhandling med under omstillingsperioden 
for å avklare hvem som følger opp ulike søknader om tilskudd. I tillegg har det vært 
samhandling med det politiske nivået i Kystgruppen rundt NYNs mer næringspolitiske 
arbeid med infrastruktur, planverk og andre fellesprosjekter. 

Gjennom prosjekter og intervjue framkommer det at NYN både har finansiert betydelig 
arbeid gjennom Kystgruppen, samt også engasjert seg i det næringspolitiske arbeidet. 
Enkelte informanter mener her dette har frigjort tid for politisk ledelse til å engasjere seg 
mer i en nyere samarbeidsarena som Region Namdal. Dette er et samarbeid på 
ordførernivå mellom 13 kommuner i Namdalen pluss Bindal og Osen kommuner. Dette 
samarbeidet arbeider med felles politiske saker, og har bl.a. samferdselsinvesteringer og 
sykehus/helse som sentrale saker. I tillegg arbeider Region Namdal med samhandlingen 
i hele regionen og det pågår nå et såkalt byregionprosjekt hvor man blant annet vurderer 
om næringsapparatet i de ulike delene av Namdalen kan samordnes i større grad.  

Fylkeskommunen og Innovasjon Norge 
Prosjektet har i perioden vært fulgt opp av henholdsvis Jan Georg Langset og Arnstein 
Kirste fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, samt Arild Egge og Jørn Ekrem fra NTFK. 
Disse hadde god erfaring med denne type utviklingsarbeid i små kommuner, og bidro 
bl.a. med innspill om hvordan omstillingsmidlene kan brukes og hvordan arbeidet kan 
organiseres og gjennomføres. 

Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal har benyttet seg Innovasjon Norges opplegg for 
SMB-utvikling (kun forstudie), opplæring i PLP-prosessen og andre systemtjenester mot 
drift av omstillingsprogram som styreseminar og utarbeiding av årlige program-
statusvurderinger. Her ble det benyttet erfarne, eksterne konsulenter fra henholdsvis IFO 
AS og Maximite AS, som Innovasjon Norge har rammeavtale med. 

Konsulenter 
Utover Innovasjon Norges faste konsulenter, har NYN hatt betydelig samarbeid med 
konsulenter i Proneo AS fra Verdal, Bedriftskompetanse AS fra Bodø, Namdalshagen 
AS sin avdeling i Nærøy og ikke minst Prosesskompetanse AS fra Nærøy. Sistnevnte 
har vært sterkt involvert i omstillingsarbeidet Ytre Namdal, både i forkant – underveis 
og i etterkant. Virksomheten var sentral i skrivingen av omstillingssøknaden som ble 
innvilget støtte fra omstillingsprogrammet 2008, ledet forprosjektet i 2009 som la 
grunnlaget for organiseringen og gjennomføringen av omstillingsprogrammet og har i 
hele perioden hatt ansvar for nettsider og formidling av NYN-aktiviteter. 
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Prosesskompetanse var også svært sentrale i arbeidet med Strategisk næringsplan for 
2015-2025 i de tre kommunene, samt utarbeiding av årsrapport 2015 og sluttrapport for 
NYN i sluttfasen og i etterkant av omstillingsprogrammet, sistnevnte i samarbeid med 
Marit Dille, tidligere leder i omstillingsprogrammet og ansatt i Prosesskompetanse men 
nå ansatt i Mekon AS. Prosesskompetanse er også leid inn til å bidra med ny strategiplan 
for NYN, dvs. videreføringen av det felles næringsutviklingsarbeidet. 

Proneo har vært involvert i forprosjektet og i de første forslagene til videreføring av 
NYN, mens Bedriftskompetanse arbeidet med videreføringen i 2015. Namdalshagen har 
vært sentral i tilretteleggende NYN-prosjekter innen infrastruktur, men har også vært 
involvert i søknadsarbeid og ledelse av flere bedriftsrettede prosjekt. For øvrig har 
Agenda Utredning og Utvikling gjennomført Konkurransefortrinnsanalyse og Regional 
samhandlingsanalyse i 2009. Disse analysene ble brukt i strategiprosessene i NYN.   

Ytre Namdal Utviklingsforum og Næringsforeninger  
Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU) er et bredt sammensatt diskusjonsforum som ble 
etablert i 2011 - på initiativ fra næringsforeningene i Nærøy og Vikna - med mål om å 
styrke samarbeidet mellom det offentlige og næringslivet om tilrettelegging for 
næringsutvikling. Faste møtedeltakere har vært representanter for banker, næringsliv, 
kommuner, fylkeskommuner (inkl. videregående skoler), Val videregående og andre 
sentrale aktører i Ytre Namdal. NYN har stått for administrasjon/møteinnkallinger til 
forumet der det har vært regelmessige møter.  

Opprinnelig var YNU en arvtaker til en tidligere virksomhet, Nærøysundet Vekst, og et 
forsøk på å få en mer effektiv arbeidsfordeling og organisering av næringsarbeidet 
kommunene imellom. Dessuten skulle det bidras til en mer helhetlig forvaltning av 
tilskuddsmidlene som disponeres til næringsutvikling i Ytre Namdal. Fra intervjuene 
framkommer at YNU er utviklet til å bli et viktig diskusjonsforum for regionale spørsmål 
innen nærings- og samfunnsutvikling. 

Vikna og Nærøy har tidligere hatt egne næringsforeninger, mens Leka ikke har en slik 
organisering. De to næringsforeningene har nærmet seg hverandre over tid, bl.a. hadde 
begge næringsforeninger medlemmer fra nabokommunen, samt at det var en periode 
med samme person som daglig leder i begge foreningene, før de valgte å slå seg sammen 
i november 2015. Fra pressemeldinger og intervju finner vi at sammenslåingen ble 
begrunnet med godt samarbeid over tid om fellesprosjekter, medlemskap over 
kommunegrensen, oppfølging av felles strategisk næringsplan, videreføring av felles 
utviklingsselskap (NYN) og mulig kommunesammenslåing. 

I kommunereformarbeidet valgt Leka tidlig å konkludere med at de ikke ble med i felles 
kommune med Vikna og Nærøy. I Vikna og Nærøy var det atskillig nærmere en mulig 
sammenslåing, hvor flertall og oppslutning varierte med hvor ledelsen for den nye 
kommunen ble plassert. I intensjonsavtalen om sammenslåing var kommuneledelsen 
plassert i Kolvereid, og påfølgende folkeavstemming ga her klart nei i Vikna men ja i 
Nærøy. Kommunestyrene i de to kommunene fulgte folkets råd, slik at det ikke ligger 
an til kommunesammenslåing i Ytre Namdal ut fra et frivillighetsprinsipp som også 
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Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (2016), vektla i sin tilråding for framtidig 
kommunestruktur. Fylkeskommunen foreslo imidlertid at fastlandsdelen av Leka 
kommune skal gå til Nærøy kommune, samt at Leka bør se nærmere på sårbarhet og 
konsekvenser ved å fortsette som egen kommune før Stortinget vedtar ny 
kommunestruktur i juni 2017. Hvilke prosesser som eventuelt settes i gang i rundt Lekas 
situasjon, er i skrivende stund uavklart.  

Andre 
I tabellen nedenfor finnes en oversikt over de største aktørene innen næringsliv og 
videregående skole, regnet i omsetning eller antall ansatte. I listen er alle ansatte 
medregnet, inkludert deltidsstillinger.  

Tabell 2.1: Største aktører i næringslivet i Ytre Namdal (Kilde: Bisnode 2016). 

Firma Bransje 

Regi-
strerte 
ansatte 

Omsetning 
2015 i tusen 
kroner  

Vekst i 
omsetning 
2010-2015 

NILS WILLIKSEN AS Industriell bearbeiding av fisk  113   1 562 587  103 % 
SINKABERG-HANSEN AS Oppdrett og industriell bearbeiding av fisk  267   1 317 286  65 % 
MIDT NORSK HAVBRUK AS Oppdrettsvirksomhet  72   644 250  57 % 
EMILSEN FISK AS Oppdrettsvirksomhet  100   440 292  100 % 
NORSK FISKETRANSPORT AS Innenriks sjøfart med gods  148   383 965  129 % 
VAL VIDEREGÅENDE SKOLE AS Videregående opplæring  108   138 942  118 % 
COOP KOLVEREID SA Butikkhandel med bredt vareutvalg  78   113 952  -9 % 
COOP RØRVIK SA Butikkhandel med bredt vareutvalg   58   91 483  36 % 
MOEN MARIN SERVICE AS Reparasjon/vedlikehold av skip og båter  65   83 606  125 % 
MUSEETMIDT IKS Drift av kulturhistoriske museer  64   32 359  16 % 
FORNØYDE FOLK AS Telefonsalg  58   20 584  146 % 
TELENOR NORGE AS AVD Trådløs telekommunikasjon  110    
YTRE NAMDAL VIDEREGÅENDE  Videregående opplæring   126    
GOTHIA AS AVD RØRVIK Inkasso- og kreditt-opplysning  71    
Sum største aktører Alle bransjer  1 438   4 829 306  79 % 

Innenfor utdanning er Ytre Namdal videregående skole, Ytre Namdal fagskole og den 
private Val videregående, sentrale aktører i regionen. Sistnevnte tilbyr undervisning 
innen naturbruk med fordypning innen akvakultur, hest og landbruk. Fagskolen 
samarbeider med Ytre Namdal videregående, inkludert deres utskilte virksomhet Norsk 
E-læring, samt Sikkerhetssenteret Rørvik AS. Sikkerhetssenteret tilbyr kurs for sjøfolk, 
og det eies av ulike næringsaktører innen maritim sektor samt Nord-Trøndelag 
fylkeskommune (23 %). Alle disse har vært involvert i omstillingsarbeidet på ett eller 
flere vis, både gjennom arbeid med rekruttering til spesielt oppdrettsrelatert virksomhet, 
men også i forbindelse med utviklingsprosjekter hos flere av aktørene. 

De største næringsaktørene har også vært involvert i tilretteleggende prosjekter om 
rekruttering i omstillingsprogrammet. I tillegg har de fleste av disse virksomhetene vært 
involvert i utviklingsprosjekter med støtte fra omstillingsprosjektet, og de har vært godt 
involvert i arbeidet med å utvikle ny felles strategisk næringsplan i regionen. Det er 
likevel å trekke det for langt å si at omstillingsprogrammet har hatt stor betydning for de 
store bedriftenes positive utvikling i omsetning og verdiskaping. Her har laksepriser og 



16 

verdensmarkedet hatt så stor betydning for utviklingen, at vi ikke ser det formålstjenlig 
å bruke denne type tall til å belyse effekter av omstillingsarbeidet.  

Andre større aktører av betydning er innen landbruket, innen reiselivet, bankvesenet og 
det mer sivile samfunn. 

• Sparebanken Midt-Norge har 7 ansatte i Rørvik og 7 i Kolvereid, og er den 
dominerende lokale banken for næringslivet. Den har vært godt involvert i 
omstillingsarbeidet, også med finansiering av driften i årene 2011-2013.  

• Landbruket gir fortsatt over 200 arbeidsplasser i regionen innen primærleddet, 
men har ikke vært involvert i omstillingsprogrammet.  

• Reiselivet har vært godt involvert i omstillingsprogrammet, slik det også 
framgår av styringsdokumentene.  

• Det sivile samfunn er organisert i en rekke lag og foreninger som idrettslag og 
bygdelag. Vi finner ikke at disse har vært involvert i omstillingsprogrammet. 

2.4 Styringsdokument og sentrale mål 
Strategiene ved oppstart av programmet ble dokumentert som resultat av forprosjektet i 
2009 (Nærøy kommune 2009) med forslag til strategisk plan for 2010-2015. Her fremgår 
det at arbeidet med planen har blitt ledet av ei styringsgruppe sammensatt av 
representanter fra næringsliv og politisk ledelse i de tre samarbeidskommunene. 
Rådmenn hadde observatørmulighet. Representanter fra Innovasjon Norge og Nord‐
Trøndelag fulgte planarbeidet som observatører i styringsgruppen. Det operative 
arbeidet ble utført av en prosjektgruppe bestående av to personer fra Prosesskompetanse 
AS (Nærøy) (Hansen og Dille) og tre konsulenter fra Proneo AS (Verdal). Sistnevnte 
organisasjon tilførte bl.a. kunnskap om drift av omstillingsarbeid ut fra eget arbeid. 

I forprosjektet oppgis det at 80 personer fra nærings‐ og samfunnsliv har deltatt på 
seminarene/workshops. Forprosjektet har i tillegg kontaktet 80 bedrifter og 
organisasjoner direkte (til sammen ca. 120 personer), og har distribuert informasjon om 
prosessen gjennom organisasjoner og media. Det ble gjennomført ca. 35 møter med 
bedrifter, hvorav 18 bedrifter gikk gjennom en forstudie til SMB Utvikling, et opplegg 
for å utvikle små- og mellomstore bedrifter gjennom Innovasjon Norge. I disse 
prosessene ble det avdekket 34 utviklingsprosjekter. Prosjektledelsens nettverk har vært 
avgjørende for god dialog med næringsaktørene i Ytre Namdal. (op.cit. 9-10) 

Det overordnede målet for omstillingsprogrammet har vært å bidra til etablering av 250 
lønnsomme arbeidsplasser i perioden 2010 – 2015, styrke verdiskapingen og bidra til 
positiv utvikling i regionens samlede folketall (Nærøy kommune 2009, 2012). For å 
oppnå dette ønsker en å bygge på Ytre Namdals sterke sider, styrke utviklingskapasitet 
og -kompetanse, samt arbeide for at utviklingsorganisasjonen etter programperioden kan 
gå over i en varig struktur for næringsutvikling i Ytre Namdal basert på kunnskap og 
erfaring bygget opp gjennom programsatsingen». På grunnlag av analysene som ble 
gjennomført i forprosjektet, ble innsatsområdene valgt og beskrevet slik i den reviderte 
strategiplanen (Nærøy kommune 2012):  
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• Marin sektor danner grunnlag for omfattende næringsvirksomhet knyttet til 
både kompetanse, arbeidskraft og infrastruktur i Ytre Namdal. I sum betraktes 
marin sektor som det største konkurransefortrinnet man har. 

• Maritim sektor har lange tradisjoner i Ytre Namdal. Gjennomførte 
grunnlagsinvesteringer skaper sammen med kompetanse, et potensiale for å 
utvikle maritim industri som konkurransefortrinn for Ytre Namdal. 

• Den raskt voksende næringsvirksomheten bygget opp rundt Telenor Mobil 
Rørvik, har allerede bidratt til en rekke arbeidsplasser som regnes som 
komplementære med eksisterende næringer i regionen. Etablert kompetanse 
innen Teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting (TIFT) kan utnyttes 
til å trekke tilsvarende etableringer til regionen.  

• Reiselivs- og opplevelsesnæringen kan utvikles til et framtidig 
konkurransefortrinn på bakgrunn av regionens natur- og kulturressurser 

Det påpekes at det bør være eksterne prosjekteiere innen disse fire satsingsområdene. I 
samme dokument (Nærøy kommune 2012: ibid) påpekes det også at det i tillegg til de 
konkrete jobbskapingsområdene, må «arbeides på flere områder for å bygge fundament 
for regionens framtid». Innen disse områdene kan NYN ta prosjekteieransvar. To 
utviklingsområder skisseres og begrunnes på følgende vis: 

• Kompetanse og rekruttering er viktig for all framtidig næringsutvikling i Ytre 
Namdal, også innenfor satsingsområdene. Derfor er kompetanse og rekruttering 
et eget utviklingsområde. Det stilles krav om at prosjekter som igangsettes skal 
gi tilgang til eller utvikle ny kunnskap for regional næringsutvikling. 

• Regional samhandling etterlyses av næringslivet. Samhandlingsanalysen for 
Ytre Namdal pekte i 2009 på flere utfordringer knyttet til samarbeidet i 
regionen, til tross for at en rekke forutsetninger for framtidig nyskaping og 
utvikling vil fordre felles innsats på tvers av kommunegrenser og på ulike 
nivåer. Utviklingsområdet omfatter derfor regional samhandling generelt og 
spesifikt - blant annet om infrastruktur, bolyst og kultur. 

I den første og opprinnelige planen (Nærøy kommune 2009) var også Utkantsatsing et 
eget innsatsområde. I Intervjuene ble det pekt på at denne satsingen skulle ivareta Leka 
kommune spesielt. Utkantsatsingen ble fjernet i den reviderte utgaven av strategisk plan 
fra 2012. Dette ble i intervjuene begrunnet med lav etterspørsel og at satsingsområdet 
kunne legges inn under øvrige satsingsområder. Det understrekes imidlertid også i 
strategisk plan (rev. 2012) at satsingsområdene ikke er til hindre for å støtte initiativ som 
faller utenfor disse, slik at initiativ likevel kunne bli støttet om ideen ble ansett som viktig 
i et geografisk område selv om selv om det falt utenfor de sentrale satsingsområdene. 

De årlige programstatusvurderingene fra en innleid konsulent gjennom Innovasjon 
Norge, kan også betraktes som styringsdokument, se f.eks. Innovasjon Norge (2015). I 
disse var det gjennomgang av status og utvikling i omstillingsarbeidet, samt anbefalinger 
videre. I gjennomgangen av disse merker vi oss bl.a. anbefalinger å redusere styret til 5 
personer uten vararepresentanter i 2011 samt å ha mer tydelige mål som følges opp med 
målinger. Slike anbefalinger ble i liten grad fulgt opp i omstillingsarbeidet. Det var 
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imidlertid også anbefalinger som ble fulgt opp, som å avslutte utkantsatsingen og spisse 
innsatsen for øvrig på slutten av 2011. 

2.5 Samlet ressursforbruk og framdrift 
I tabellen nedenfor viser vi årlig ressursbruk i omstillingsarbeidet i kommunen, fordelt 
på de prioriterte innsatsområdene. Som det framgår av tabellen er det regnskapstall fram 
til og med 2014 og budsjett for 2015 fordi vi ikke har hatt tilgang til årsrapporter og 
regnskap for 2015 og budsjett/regnskap for 2016.  

Tabell 2.2: Ressursbruk i tusen kr for Omstillingsarbeidet i Ytre Namdal (Kilde: 
NYN 2015b). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
(Regnskap) (Regnskap) (Regnskap) (Regnskap) (Regnskap) (Budsjett) 

Inntekter  
Nærøy kommune 233 333 466 667 466 667 466 667 700 000 700 000 
Vikna kommune 233 333 466 667 466 667 466 667 700 000 700 000 
Leka kommune 33 333 66 667 66 667 66 667 100 000 100 000 
Sparebank SMN 1/Andre 100 000 500 000 500 000 500 000   
KRD / NTFK 1 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 
Totale inntekter 2 100 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 
Utgifter       
Marin  1 297 248 923 700 1 060 248 591 915 650 000 
Maritim  310 000 777 076 483 648 591 915 650 000 
TIFT 169 580 688 006 332 871 1 453 410 825 493 900 000 
Reiseliv 125 000 408 200 1 318 962 1 088 358 1 218 870 1 100 000 
Utkantsatsing 120 000      
Utviklingsområder 241 000 708 430     

Rekruttering/kompetanse   464 961 321 861 59 754 500 000 
Regional samhandling   500 000 767 668 596 884 500 000 
SNP     437 420 400 000 

Drift NYN 903 015 2 579 320 1 438 896 1 320 633 1 309 824 1 300 000 
Totale utgifter 1 558 595 5 991 204 5 756 466 6 495 826 5 632 075 6 000 000 
Årsresultat 541 405 8 797 243 534 -495 826 367 925 - 

I tabellen vises finansiering på 32,1 mill kr mens det totalt ble bevilget 36 mill kr til 
omstillingsarbeidet fra 1. september 2010 til 1. september 2016. I tillegg kommer midler 
til bl.a. forprosjektet. Vi finner også at det ble gitt en tilleggsbevilgning på 1 mill kr i 
2014 knyttet til behovet for en styrking av budsjettet etter at bedriften Teleperformance 
måtte legge ned i Rørvik. Fra intervjuene og vedtak om tilskudd fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune på 3,75 mill kr i 2016, kan friske midler inn i budsjettet for 2016 derfor 
stipuleres til om lag 5 mill kr. Totalbudsjettet for hele omstillingsperioden blir derfor om 
lag 37 mill kr.  

Utgiftssiden i tabellen summerer seg på 31,4 mill kr etter et mindreforbruk på 0,7 mill 
kr fra perioden 2010-2014. Videre var det det et mindreforbruk i 2015 og 2016. Fra 
intervjuene framgår at det gjenstår 2 mill kr i restmidler som planlegges disponert av 
kommunene i fellesskap til drift og fondsmidler til det felles næringsutviklingsselskapet 
som har startet opp nå. Etter at vi avslutter vårt arbeid, er det imidlertid et avsluttende 
styremøte i NYN som kan redusere dette restbeløpet noe. 
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2.6 Samarbeid og forankring 
NYN måtte finne sin plass mellom kommunenes førstelinjetjeneste og regionrådets 
fondsforvaltning og næringspolitiske arbeid. Det var her nødvendig med samarbeid på 
flere områder, bl.a. koordinering av hvem i det offentlige som følger opp ulike saker. Fra 
intervjuene fortelles om et bra samarbeid om dette.  

En næringsutviklingssatsing krever naturlig nok et samarbeid med næringslivet.  NYN 
hadde her en offensiv satsing på ekstern kommunikasjon helt fra begynnelsen av 
omstillingsprogrammet, slik at NYN tidlig ble en kjent aktør i samfunnsbildet i Ytre 
Namdal samt at næringslivet ble involvert i arbeidet på ulike vis.  

I avklaringsfasen var omstillingsprogrammet godt forankret i administrasjon og 
kommunestyret i Nærøy kommune. Når Leka og Vikna på kort varsel ble invitert inn, 
var naturlig nok forankringen i disse kommunene ikke tilstede på dette tidspunktet. 
Forankringen kom gradvis på plass gjennom forprosjektet, men det var likevel 
nødvendig å arbeide med økt forankring i Leka og Vikna langt utover i 
omstillingsperioden. 

Ut fra hvordan samhandlingen har foregått, kan NYN sies å vært godt forankret hos 
politisk ledelse i eierkommunene. Ordførerne har hatt overordnet styring av NYN 
gjennom eierforsamlingen eller representantskapet, mens kommunestyrene har hatt en 
representant i styret for NYN. Dette er også aktører som har god samarbeidserfaring 
gjennom regionrådet/Kystgruppen. 

Rådmannsnivået har hatt en sentral rolle både i forarbeidet og videreføringsarbeidet, men 
har i liten grad vært involvert i driften av omstillingsprogrammet. Intervjuer og 
dokument etterlater et generelt inntrykk av rådmennene ønsket bedre styring enn hva 
som var tilfelle under gjennomføringen av omstillingsprogrammet.  

NYN har i liten grad vært forankret i tidligere planer for nærings- og 
samfunnsplanlegging i de tre kommunene. Verken i sentrale dokumenter eller intervjuer, 
nevnes tidligere plandokumenter som vesentlig for NYN.  

NYNs kontakt med kommuneadministrasjonene har først og fremst vært gjennom 
koordinerende kontakt med førstelinjetjenesten og samtaler med rådmennene. 
Kommunenes øvrige samfunnsutviklingsapparat (plan, teknisk osv.) har i liten grad vært 
direkte involvert i NYN. Vi finner ikke at det er kjørt utviklingsprosesser direkte mot 
kommuneadministrasjonene og utvikling av deres kompetanse og brukervennlighet. 

Rekrutteringsproblemer i næringslivet og boligmangel, i spesielt Vikna, var et viktig 
tema allerede i starten av omstillingsprogrammet. Vi finner bl.a. at rådmannen i Vikna 
orienterte om dette i Vikna formannskap i mai 2011, og at dette påpekes som klar 
hindring for vekst i den første utredningen om videreføring av NYN (NYN 2013). I NYN 
var det klare strategier rundt rekruttering, men boligmangel ble i hovedsak overlatt til 
kommuner og private aktører å jobbe med. 
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Sentrale deler av næringslivet i de tre kommunene har vært involvert gjennom møter 
med utvalgte næringer i innledende fase (forprosjekt), representasjon i styret og i videre 
strategisk planlegging rundt videreføring med basis i YNU og næringsforeninger. 
Landbruket, som er en betydelig næring i Ytre Namdal, har ikke vært del av satsingen, 
men enkeltvirksomheter var til en viss grad involvert i reiselivssatsingen som del av 
matservering/matopplevelser. Gjennom arbeidet med Strategisk næringsplan for 2015-
2025 i 2014 kom i imidlertid landbruket på banen. Grønn og blå matproduksjon er her 
en av tre prioriteringsområder for næringsutviklingsarbeidet fremover i Ytre Namdal.  

Allmennrettet formidling av aktiviteter og tiltak via pressemeldinger, nettside og sosiale 
medier underveis i perioden er antagelig lagt merke til av det brede lag av befolkningen. 
Grendesamfunn og befolkning har imidlertid mindre grad vært direkteinvolvert. Vi må 
huske at mye av utgangspunktet for omstillingsstatssusen lå i grendesamfunnet Abelvær 
i Nærøy. Her har omstillingsprogrammet hatt begrenset aktivitet, både for 
arbeidsplassgenerering og bostedutvikling. I første del av omstillingsprogrammet ble det 
arbeidet med en utkantstrategi men denne ble forlatt og lagt under øvrige innsatsområder. 
Prosjektoversikt og intervjuer tyder på de aktiviteter som er gjennomført mot 
utkantene/grendesamfunn, har skjedd med kommunal aktør eller enkeltbedrifter som 
prosjekteier. Grendeprosjekter som f.eks. i Hyllestad, se Sand og Carlsson (2016), finner 
vi ikke gjennomført i Ytre Namdal.  Det må legges til at dette var en bevisst strategi i 
omstillingsprogrammet. 
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3. RESULTATER OG EFFEKTER 
I dette kapitlet går vi inn på programmets innretning og effekter, samt hvordan 
utviklingsarbeidet ser ut til å bli videreført. 

3.1 Resultater av omstillingsprogrammet 
Det å bruke om lag 6 mill kr pr år på utviklingsarbeid i en region i seg selv ha kortvarige 
sysselsettingseffekter som sysselsetting i NYN og hos andre som har fått prosjektmidler. 
I NYN har det f.eks. vært mellom 1 og 4 ansatte. For øvrig har prosjektmidler gjennom 
NYN gått til ulike tiltak som har finansiert deltidsstillinger og aktiviteter som har hatt en 
mer indirekte betydning for sysselsetting i Ytre Namdal. Det aller meste av midlene har 
gått til støtte av forstudier eller forprosjekter innen bedriftsutvikling eller tilretteleggende 
prosjekt. Vår gjennomgang av NYNs (2016) prosjektdatabase viser: 

• Det er gitt tilsagn om støtte til 191 ulike prosjekt: 
o 72 av prosjektene kan kalles tilretteleggende og 119 bedriftsrettet 

 De tilretteleggende er innenfor bl.a. kompetanse, rekruttering, 
samhandling, planverk og grunnlagsarbeid for satsinger på 
infrastruktur. Tilskudd til selve infrastrukturen ble ikke gitt. 

 De bedriftsrettede gjelder 30 nyetableringer og for øvrig 
utredninger og kompetansebehov for utvikling av eksisterende 
virksomhet. Tilskudd til investeringer ble ikke gitt. 

o 98 av prosjektene er forstudier, 66 forprosjekt og 27 hovedprosjekt.  
 Forstudiene kan kalles mulighetsanalyser, mens forprosjektene 

er utredninger om hovedprosjekt skal gjennomføres. 
 Hovedprosjektene er i hovedsak tilretteleggende prosjekt eller 

innenfor temaet sertifisering og markedsføring av bedrifter. 
• De bedriftsrettede prosjektene forventes av NYN å gi 508 arbeidsplasser, men 

NYN har ikke kartlagt hva som faktisk ble realisert. De tilretteleggende 
prosjektene ble det ikke konkretisert antall forventede arbeidsplasser for.  

• I tillegg er det satset på aktiviteter for økt kompetanse og samhandling i 
næringer og mellom næringer, FoU og andre, bl.a. gjennom en egen 
prosjektkoordinator for Marin- og maritim sektor, en reiselivskoordinator i 1,5 
år og ledelsen av omstillingsprogrammet. 

• Koordinatoren innen marin/maritim sektor har gjennom kontakt og kjennskap 
til lokale/regionale aktører og FoU-institusjoner samt andre aktører utenfor 
regionen, koblet sammen bedrifter og personer som kan drive konkrete ideer til 
utvikling videre, se også Sæternes (2014).   

o I intervjuene får denne måten å jobbe på, gode skussmål.  Arbeidet 
bidro til at i 2012 deltok det regionale næringslivet i FoU-aktiviteter 
med total, flerårig budsjettramme på 65 mill kr (ibid). For eksempel 
bidro NYN til kobling mellom lokale bedrifter (Nærøysundet 
Aquaservice og Marin Design) og SINTEF Fiskeri og havbruk, i et 
prosjekt for å utvikle et spesialisert fartøy for havbruksnæringa.  
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Arbeidet med FoU i NYN har forankring i nyere forskning om innovasjon og regional 
utvikling som vektlegger relatert mangfold - altså i hvilken grad næringslivet kan bygge 
på relaterte ferdigheter og kompetanser, som et alternativ eller supplement til å satse på 
spesialisering og utvikling av områder der man fra før av er sterk (Sand et al. 2016b). 
Relatert mangfold handler om grunnlag for kunnskapsflyt mellom næringer og har 
innvirkning på næringsutvikling og sysselsetting. I sin undersøkelse finner Fitjar & 
Timmermans (2016) få forbindelser mellom næringer i arbeidsmarkedsregionen Rørvik, 
noe som resulterer i en lav score på ferdighetsslektskap og relatert mangfold, hhv. plass 
27 og 25 av de 28 rurale regionene som er inkludert i denne studien (ibid). Det er likevel 
slik at lokale og regionale prosesser kan settes i gang gjennom fellesoppgaver og 
understøtting av entreprenørskap, entreprenørielle oppdagelser og samhandling innen og 
på tvers sektorer. Nyskapingskultur, samarbeid mellom ulike bedrifter og aktører er 
viktige faktorer for realisering av positiv utvikling, se for eksempel Sand et al. (2016b). 

I arbeidet vårt har vi supplert med intervju, spørreskjema og offisiell informasjon om 
bedrifter og samfunn, for å vurdere effektene av NYNs arbeid nærmere. Det å anslå 
effektene av en slik støtte til prosjekter i en tidlig fase, er en metodisk utfordring. Etablert 
kunnskap om effektanalyser viser at man må ha data for hvilke aktiviteter som er 
gjennomført og anslag på resultatene av dette konkrete arbeidet, se Sand et al. (2010) og 
Sand et al. (2016a), for å få til valide effektanalyser der aktivitetsdata kobles med mer 
overordnede data for utvikling i sysselsetting og befolkning. Vi innleder derfor dette 
kapitlet med å se på programmets innretning og hva det faktisk ble jobbet med. Først går 
vi inn på overordnede resultater fra spørreskjemaundersøkelsen, der vi fikk svar fra 50 
% av kontaktpersonene for bedrifter og andre aktører som har fått tilskudd fra NYN. 

  
Figur 3.1: Prosjektstatus(Kilde: egen undersøkelse). 

Figur 3.1 sammenfatter tilsagnsmottakernes svar på spørsmål om status for prosjektet 
som har fått støtte. 26 % av prosjektene er startet opp og forventet realisert i samsvar 
med prosjektplanene mens 45 % er gjennomørt og avsluttet. En rekke prosjekt er mao. 
fortsatt i gjennomføringsfase. Tilsammen 26 % av prosjektene er videreført med enten 
tilskudd fra Innovasjon Norge eller andre kilder. 17 % av prosjektene er startet opp men 
forsinket, mens kun 5 % av dem er henholdsvis utsatt eller avbrutt.  
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Figur 3.2:  Realiserte effekter av prosjektet (Kilde: egen undersøkelse). 

I spørreundersøkelsen ble det også lansert en del spørsmål om effekter av tilsagnet (figur 
3.2.). 71% av respondentene mener at prosjekteffektene forventes realisert frem i tid, 
mens 62 % svarer et effektene er realisert, og som vi ser mener 55 % at deres prosjekt 
har bidratt til realisering av arbeidsplasser. I underkant av 30 % mener at det ikke kan 
identifiseres effekter av prosjektet som mottok støtte fra NYN. 

  
Figur 3.3: Tilskuddets betydning for prosjektstatus (Kilde: egen undersøkelse). 

På spørsmål om hva som ville skjedd med prosjektet dersom man ikke hadde fått tilsagn, 
ser vi av figur 3.3 at 28 % er helt eller delvis enig i at prosjektet ikke ville blitt 
gjennomført uten støtte, mens 24 % er er helt eller delvis enig i at mottaker ville 
gjennomført prosjektet uten endringer. Motsatte oppfatninger (helt eller delvis uenig) 
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finner vi blant hhv. 43 % og 55 % av respondentene. Dette antyder minimumsnivået for 
tilskuddenes utløsende effekt. Fra de øvrige svarene i figuren ser vi at at det varierer 
hvorvidt prosjektene hadde blitt utsatt eller endret, om man ikke hadde fått støtte fra 
NYN. 

Om vi kun forholder oss til de som har gitt klart svar på spørsmålet om betydning for 
prosjektet, dvs. tar bort vet ikke gruppen og de som svarer nøytralt verken/eller (3), kan 
vi beregne at undersøkelsen antyder at mellom 58 og 66 % av prosjektene ble utløst av 
støtten fra NYN. 

I intervjuene av nøkkelpersoner med kunnskap om utvikling i sentrale bedrifter i 
kommunen, er det også variable oppfatninger av omstillingsorganisasjonens utløsende 
effekt på bedriftsprosjektene. Noen er helt klare på at støttene har hatt stor betydning for 
det som er gjort og som har skjedd med bedriftsutviklingen. Men, i likhet med andre 
omstillingsprogram (jf. Sand & Carlsson 2015, 2016) er det nok også eksempler på 
bedrifter i Ytre Namdal som har fått omfattende støtte fra omstillingsorganisasjonen og 
som ville gjennomført prosjektene uten støtte. Samtidig er det også bedrifter med en 
tilsynelatende marginal støtte der prosjektet ikke ville blitt gjennomført uten støtten. 
Sistnevnte kan f.eks. være fordi det først og fremst er veiledning/råd om å gå videre med 
prosjektet, som har vært den viktigste delen av samhandlingen. 

Innsatsområdene 
Tabell 3.1 viser fordelingen av de 191 prosjektene på innsatsområdene og 
annet/utviklingsområder. Flere av de identifiserte prosjektene under Annet kunne like 
gjerne blitt innplassert under innsatsområdene og vice versa.  

Tabell 3.1: Antall prosjekt i NYNs database (Kilde: NYN 2016). 

 Alle 
For- 

studier 
For- 

prosjekt 
Hoved-
prosjekt 

Tilrette- 
leggende 

Antall 
nyetabl. 

Øvrige 
bedrifts- 
rettede 

1 Marin 49 32 10 7 14 6 29 

2 Maritim 24 14 7 3 5 4 15 

3 TIFT 23 13 10 0 2 3 18 

4 Reiseliv 49 18 22 9 18 13 18 

Annet 46 21 17 8 33 4 9 

Sum 191 98 66 27 72 30 89 

Andel 100 % 51 % 35 % 14 % 38 % 16 % 47 % 

I intervju og dokumenter fremgår det tydelig at majoriteten av innsatsen har vært rettet 
mot prosjekt i tidligfase, jfr. Innovasjon Norge (2015). Oppfølgingen av disse til 
hovedprosjekt burde tillegges større vekt, spesielt fordi det har vært operert med 
forventede arbeidsplasser (ibid). Går vi prosjektoversikten etter i sømmene er det likevel 
slik at mange prosjekt rubrisert som hovedprosjekt har vært av svært begrenset omfang.  
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I 2015 ble det gjennomført kun 7 forstudier og 13 forprosjekt. Innen reiseliv og 
kompetanse var det ingen forstudier. I Innovasjon Norges siste programstatusvurdering 
(2015) gjøres det også et poeng ut av viktigheten av å kontinuerlig se etter nye 
muligheter, og at tallet på forstudier rent prinsipielt burde vært dobbelt så høyt som 
forprosjekt. Dette kan tyde på liten idetetthet i siste fase. I samme 
programstatusvurdering fremgår det også at det gjennom flere år har blitt etterlyst et mer 
detaljert opplegg for målsetting og oppfølging av arbeidsplasser. Det foreslås bl.a. å lage 
et eget prosjekt som fokuserer på sammenheng mellom NYN-bidrag og realiserte 
arbeidsplasser (Innovasjon Norge 2015). Dette er ikke blitt gjennomført. 

Marin 
Innen innsatsområdet Marin sektor har målet vært å skape 80 arbeidsplasser (rev. 
2012), opprinnelig 100 (2009), gjennom: 

• Videreutvikling av marin sektor som motor for lokal leverandørnæring  
• Økt videreforedling og verdiskaping basert på råstoff fra marin sektor  
• Utvikling av marin næringsklynge.  

Hva man hadde å bygge på innen sektoren, framgår ikke direkte av de tilgjengelige 
dokumentene om omstillingsprogrammet. Stor aktivitet innen marin sektor i Ytre 
Namdal, har lenge vært betraktet som et faktum, jf. også tidligere utredninger i sektoren 
som Sand (2003). Offisiell statistikk for 4. kvartal 2015 viser at fiske/havbruk og 
tilhørende fiskeindustri er den viktigste basisnæringen i Ytre Namdal, med om lag 15 % 
av alle arbeidsplasser i de tre kommunene. I tillegg kommer servicenæringer, tre skoler 
med yrkesrettet tilbud mot sektoren og andre ringvirkninger.  

Offisiell bedriftsinformasjon viser at det i regionen er tre store bedrifter med aktivitet 
både i primærleddet og industrien, Williksen, Sinkaberg-Hansen og Emilsen, med 
omsetning over 3 milliarder kroner. For øvrig er aktørene små og mellomstore.  

Fra prosjektoversikten fra NYN (2016), finner vi at NYN har støttet 49 prosjekter innen 
marin sektor med om lag 4,1 mill kr i tilsagn til i hovedsak forstudier og forprosjekt. Av 
disse har det vært nyetableringer som: 

• Vital Rørvik, fiskemelprodusent som nå har 9 ansatte 
• Val FoU, FoU-institusjon som nå har 2 ansatte 
• Skamik, servicebedrift innen oppdrett som nå har 8 ansatte 
• Viteq, produsent av flåter/utstyr til oppdrett som nå har 4 ansatte 
• Folla Sjømat, matprodusent som nå har 9 ansatte 

Inn mot det etablerte næringslivet i sektoren, har NYN støttet rekrutterings- og 
kompetanseprosjekter, f.eks. 3-årig rekrutteringsprosjekt innen sjømat, 
undervisningstilbud på videregående skole, kompetanseheving ved videregående skole 
samt at NYN hadde en egen ansatt med fokus på FoU innen marin og maritim sektor. I 
perioden 2010-2014 ble det årlig belastet 0,7 mill kr i kostnader på innsatsområdet for 
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denne ressursen. I intervjuene framgår det her arbeid med en rekke bedrifter og nettverk, 
bl.a. innen større regionale/nasjonale klyngeutviklingsprosjekt som Akvarena, som vi 
ikke finner igjen blant de aktørene som har fått økonomisk støtte fra NYN. Som 
resultater av dette arbeidet, kan nevnes koblinger mellom lokale utstyrsprodusenter, 
servicebedrifter, oppdrettsnæringen og ulike FoU-aktører. 

Rekrutteringsprosjektet var prosjektet som fikk mest midler fra NYN, over 0,8 mill kr 
over tre år. I følge intervjuene har søknadene til de aktuelle elevplassene bedret seg 
betraktelig i perioden, fra ledige plasser til betydelige ventelister. Informanter antyder 
videre en økning på to ekstra lærerårsverk som følge av økt bredde i tilbudet og flere 
elever, og at det er svært mange lokale ungdommer blant de som skolerer seg for arbeid 
innen marin sektor. Resultatet av dette er bedre rekrutteringssituasjon for bedriftene, mer 
stabil og lokal arbeidskraft, samt at man raskere får tilsatt kompetente folk i ledige 
stillinger.  

Enkeltprosjektene for øvrig har i stor grad dreid seg om produksjonsfremmende tiltak 
innen oppdrett og utvikling av servicenæringer. Av de større oppdrettsvirksomhetene 
finner vi at Williksen her fått tilsagn til flere utviklingsprosjekt, men det foreligger få 
videre opplysninger disse i prosjektoversikten fra NYN (2016). 

Innen området villfanget fisk, har NYN støttet nyetablerte Folla Sjømat og den etablerte 
Rørvik Fisk AS med om lag 30 ansatte. Innen mer tradisjonelt fiske, finner vi bare en 
bedrift som har fått støtte til utvikling av virksomheten.  

Vår gjennomgang av prosjektoversikten fra NYN (2016), viser at NYN forventet en 
langsiktig effekt av støtten fra NYN på 140 arbeidsplasser i sektoren i form av sikrede 
eksisterende arbeidsplasser eller nye arbeidsplasser. I dette ble det ikke tatt med 
arbeidsplasser som følge av tilretteleggende prosjekter. 

Vår gjennomgang av de direkte berørte bedrifter i prosjektoversikten, viser at antall 
arbeidsplasser har økt fra 94 ved starten av omstillingsprogrammet til om lag 186 ved 
slutten av omstillingsprogrammet. I disse tallene har vi ikke tatt med avdelinger i større 
virksomheter som videregående skole og de største oppdrettsbedriftene. 

Marin betegner fenomener som er knyttet til hav. Slik NYN har jobbet med temaet marin 
sektor, har man vektlagt oppdrettsrelatert virksomhet i tråd med strategiske planer, men 
man har også hatt mer generell aktivitet rettet mot havrelatert matproduksjon eller 
servicenæringer knyttet til dette. I flere tilfeller berører satsinger og prosjekter gjennom 
NYN flere innsatsområder. Et eksempel på dette er Viteq AS, som bl.a. leverer flåter til 
oppdrettsindustrien. Denne bedriften kunne like gjerne blitt plassert under maritim 
sektor. Et annet eksempel er bidrag fra NYN til å utvikle et nytt opplæringstilbud for 
arbeidere på servicefartøy. Her var teknologi- og biologikunnskap viktig, og det ble 
derfor iverksatt et samarbeid mellom Nærøysund Aquaservice AS, Oppdretternes 
Miljøservice, Val Videregående skole og Ytre Namdal videregående. Tilbudet trådte i 
kraft høsten 2016. 
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Maritim 
NYN har hatt en egen satsing mot maritim sektor, dvs. en satsing på å utvikle 
virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte 
tjenester til skip og andre flytende enheter. Hva man hadde å bygge på innen sektoren, 
framgår ikke direkte av de tilgjengelige dokumentene om omstillingsprogrammet annet 
enn at det påpekes lange tradisjoner innen skipsfart-, bygging og relatert virksomhet. 

Offisiell bedriftsinformasjon viser at den største etablerte industrivirksomheten i 
regionen på dette området er Moen-gruppen med 295 mill. kr i omsetning i 2015 og 60 
ansatte innen ombygning, service, vedlikehold av båter samt produksjon av servicebåter 
til oppdrettsnæringen. Andre selskaper med over 10 ansatte er Båt og Motorservice, Kåre 
Holte & Sønner, Viknaslipen og NV Service. Sjøtransport kan også sies å ligge innenfor 
satsingsområdet. Her har det vært registrert om lag 280 arbeidsplasser i Ytre Namdal 
gjennom hele omstillingsperioden. I tillegg er det flere små og mellomstore bedrifter 
med tilhørighet i sektoren. 

Innen maritim sektor var målet å skape 50 arbeidsplasser i løpet av 
omstillingsprogrammet med produkt- og markedsutvikling, samt nettverksbygging for 
skipsfart-, skipsbygging og relatert næring. 

Fra prosjektoversikten fra NYN (2016), finner vi at NYN har støttet 24 prosjekter innen 
maritim sektor med om lag 2,3 mill kr i tilsagn til i hovedsak forstudier og forprosjekt. 
Av disse har det vært nyetableringer som: 

• Abelvær Slip, en typisk slip hvor man har løftet seg fra 1 ansatt til 4 ansatte 
• Mekon, leverandør av teknologiske produkter til marin sektor med 4 ansatte 
• Ytre Namdal Energi, et selskap hvor det foreløpig ikke er faste ansatte 
• Blue Flow Energi, et forskningsselskap som hadde aktivitet i 2013/2014. 

Inn mot det etablerte næringslivet i sektoren, har NYN støttet kompetanseprosjekter 
direkte og indirekte gjennom å ha en egen ansatt med fokus på kompetanseheving og 
utvikling i marin og maritim sektor. I perioden 2010-2014 ble det belastet 0,7 mill kr i 
kostnader på innsatsområdet for denne ressursen. 

Et eksempel som også kan relateres til utviklingsområdet kompetanse og rekruttering, er 
sertifiseringskurs i sveising i regi Ytre Namdal videregående skole i 2013. Selve 
sertifiseringen ble gjennomført av verdalsbedriften Vitec AS med støtte fra NYN.  

Flere av prosjektene har dreid seg om næringsareal for industriaktører, så vel som mer 
tradisjonelle havneaktører og langsiktig næringspolitisk arbeid for å få overført mer gods 
fra vei til bane. Her kan nevnes sammenslåing av havneselskap til Nord-Trøndelag havn, 
Rørvik, og i stor grad næringspolitisk påvirkningsarbeid som nå er støttet med 16,5 mill 
kr til ny havneinfrastruktur på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. I tillegg 
foreslås det i statsbudsjettet 30 millioner kroner til en ny incentivordning for å stimulere 
til mer fisketransport på kjøl. Dette gir grunn til å kunne forvente flere arbeidsplasser i 
Ytre Namdal og en avdempet vekst i antall vogntog på veiene med stort sett utenlandske 
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sjåfører. I arbeidet med interkommunalt havneselskap, har NYN bidratt med tilskudd,  
som representant i styringsgruppen og i arbeidsgruppe. Arbeidet ble videreført som et 
treårig utviklingsprosjekt med støtte fra NYN og NTFK fra 2015. 

Enkeltprosjektene for øvrig har dreid seg om f.eks. tidevanns kraftproduksjon, 
miljøsertifisering, konseptutvikling fôrbåt, digitalisert fartøyoppmåling, deltakelse på 
ulike kurs og konferanser og strategiutvikling for Moen-gruppen. 

Vår gjennomgang av prosjektoversikten fra NYN (2016), viser at NYN forventet en 
langsiktig effekt av støtten fra NYN på 132 arbeidsplasser i sektoren i form av sikrede 
eksisterende arbeidsplasser eller nye arbeidsplasser. 50 av disse var ved Nærøysund 
Aquaservice, 46 ved Moen-gruppen og 8 ved Ytre Namdal vgs. En beskjeden andel av 
dette er realisert pr i dag. 

Vår gjennomgang av de direkte berørte bedriftene i prosjektoversikten, viser at antall 
arbeidsplasser har økt fra 55 ved starten av omstillingsprogrammet til om lag 88 ved 
slutten av omstillingsprogrammet. I disse tallene har vi ikke tatt med økningen i 
sysselsatte i Moen-gruppen fra 26 i 2011 til 60 i 2016 siden NYN i liten grad har vært 
direkte involvert i fullførte utviklingsprosjekt knyttet til skipsbygging og skipsfart. Det 
nevnte prosjektet innen utvikling av spesialfartøy har her høyt potensiale, men har ikke 
gitt lokale kontrakter for en skipsbygger som Moen-gruppen. De prosjekter som er 
rapportert under innsatsområdet, har i stor grad handlet om relatert næring i utvidet 
betydning. Selv om enkelte tilretteleggende prosjekt som transport på sjø og 
havneutvikling har blitt jobbet mye med, kan man si at satsingsområdet maritim sektor 
har hatt relativt lite aktivitet.  

TIFT: Teknologiintensiv Forretningsmessig Tjenesteyting 
I strategiplanen fra 2010 beskrives at man har utviklet et grunnlag for videreutvikling 
gjennom det fagmiljøet innen fakturahåndtering, kredittvurderinger og relaterte 
funksjoner, som er etablert rundt Telenors avdeling på Rørvik. Det ble nedfelt et mål om 
å skape 100 arbeidsplasser (rev. 2012), opprinnelig 50 arbeidsplasser (2009), i løpet av 
omstillingsprogrammet: 

• Nettverksbygging og utvikling av regionens fagmiljø som ressurs for 
konkurransekraft og nyetablering, med fokus på kompetanse og rekruttering  

• Etablering og utvikling av virksomhet, inkl. merkantile tjenester  

Virksomheter i denne sektoren som Telenor Mobil, Gothia, Aktiv Kapital/Intrum 
Justitia, Teleperformance og Fornøyde Folk hadde i 2010 om lag 350 ansatte, ifølge 
Vikna og Nærøy Næringsforening (2010). Ved årsskiftet 2013/2014 la Teleperformance 
- som jobbet med support av Canals Digitals kunder i Norge - ned virksomheten ved 
servicesenteret i Rørvik med tap av 55 arbeidsplasser. I juni 2015 la Aktiv 
Kapital/Intrum Justitia ned om lag 27 arbeidsplasser i Rørvik.  
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Fra prosjektoversikten fra NYN (2016), finner vi at NYN har støttet 23 prosjekter innen 
TIFT med om lag 3,2 mill kr i tilsagn til i hovedsak forstudier og forprosjekt. Av disse 
har det vært registrert tre nyetableringsprosjekter: 

• Anteo AS, en servicebedrift innen havbruk med 3 ansatte pr i dag. Bedriften har 
bl.a. fått 6 mill kr i støtte fra Norges Forskningsråd til å utvikle nye løsninger 
for smitteforebygging mellom havbruksanlegg og fartøy for 2015-2016. 

• Bleikvassli Krystad advokatfirma, med en ansatt pr i dag. 
• Easy Display/Polargames, en virksomhet med nå 1 ansatt. 

Inn mot det etablerte næringslivet i sektoren, har NYN støttet generelle tiltak innen det 
å jobbe for etablering av callsentervirksomhet i Rørvik, kompetanseutvikling for 
regnskap, utvikling av Sikkerhetssenteret og ikke minst utvikling av Sincos Software og 
Fornøyde Folk. De to siste bedriftene har fått omfattende støtte, men har også realisert 
en betydelig vekst i antall ansatte. I tillegg finner vi at er det blitt jobbet med rekruttering 
for Telenor-gruppen, et prosjekt som er plassert under andre områder i NYN (2016). 

Vår gjennomgang av prosjektoversikten fra NYN (2016), viser at NYN forventet en 
langsiktig effekt av støtten fra NYN på 87 arbeidsplasser i sektoren i form av sikrede 
eksisterende arbeidsplasser eller nye arbeidsplasser.  

Vår gjennomgang av de direkte berørte bedriftene i prosjektoversikten, viser at antall 
arbeidsplasser har økt fra 52 ved starten av omstillingsprogrammet til om lag 140 ved 
slutten av omstillingsprogrammet. Samtidig må vi legge til at om lag 80 arbeidsplasser 
har blitt lagt ned i perioden, samt at tilretteleggende tiltak også kan ha hatt en viss effekt.  

Vi finner også at det pr i dag er om lag 250 arbeidsplasser i TIFT-næringen og at dette 
var noenlunde det samme når omstillingsprogrammet startet opp, jf. de registrerte 
offisielle tall for ansatte i Bisnode (2016) for de bedrifter som er nevnt i Vikna og Nærøy 
Næringsforening (2010). 

I perioden 2010-2014 ble det belastet 0,3 mill kr i kostnader på innsatsområdet for 
interne administrative ressurser. Høsten 2014 søkte NYN etter prosjektkoordinator for å 
styrke utviklingsarbeidet innen innsatsområdet i den gjenstående omstillingsperioden. 
Intervju og dokumentgjennomgangen ga ingen indikasjoner på at man fikk realisert 
dette.  

Reiseliv/Opplevelsesnæringer 
Innen innsatsområdet Reiseliv/opplevelsesnæring var målet å skape 20 arbeidsplasser 
(rev. 2012) i løpet av omstillingsprogrammet. Opprinnelig var dette målet satt til 50 
arbeidsplasser (2009). 

I forprosjektet var det vurdert slik at reiseliv/opplevelsesnæringer ikke var et område 
man hadde konkurransefortrinn i, men at det her var et potensiale. Utover forprosjektet 
hadde man bl.a. erfaring fra et nylig avsluttet toårig samarbeidsprosjekt om 
reisemålsutvikling i Ytre Namdal fra 2007-2009 (Styringsgruppen reisemålsprosjektet 
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2009). Som vi ser av årsrapporter (NYN 2012, 2013) og handlingsplaner (NYN 2014, 
2015) har fokus vært på utvikling av produkter og opplevelser innenfor kystkultur, 
naturgitte ressurser og kulturlandskap. Arbeidsplasser skulle skapes gjennom (ibid.): 

• Utvikling av overordna reiselivs- og opplevelsesstrategi for regionen 
• Nettverksbygging med basis i Forenings Namdalskystens aktører og aktivitet  
• Utvikling og etablering av destinasjonssamarbeid  
• Kompetanseutvikling innen reiseliv og opplevelsesnæring  
• Utvikling av attraktive produkter og opplevelser  
• Utvikling av infrastruktur som overnatting, bespisning, transport  

I 2014 gjennomførte Menon en ringvirkningsanalyse av reiselivet i Ytre Namdal på 
oppdrag fra NYN og Visit Namdal, som viste hva sektoren gir av 
omsetning/verdiskaping i regionen. Rapporten vektla standardiserte 
gjestedøgnberegninger og ringvirkninger, ikke realisert omsetning og verdiskaping hos 
konkrete reiselivsbedrifter. Det ble bl.a. beregnet 82000 gjestedøgn pr år, og at dette gir 
et reiselivsrelatert forbruk fra besøkende på til sammen 47 mill kr i Ytre Namdal (Iversen 
og Løge 2014). Rapporten påpeker videre følgende omsetning hos de store aktørene: 

• Museet Midt, som Kystmuseet er en del av, har 32,5 mill kr i omsetning, og 
tilreisende stod for 15 mill kr i omsetningseffekt i Ytre Namdal 

• Kysthotellet Rørvik har 11 mill kr i omsetning og 6 mill kr i verdiskaping 
• Kolvereid hotelldrift har 4 mill kr i omsetning og 2 mill kr i verdiskaping.  

Reiselivsarbeidet i NYN har i stor grad vært fulgt opp av egen reiselivskoordinator, og 
det er i perioden 2010-2014 belastet 1,1 mill kr i kostnader på innsatsområdet for den 
administrative ressursen. Arbeidet resulterte i et forslag til regional reiselivsstrategi kalt 
Et hav av opplevelser i 2013. I denne sies det at man skal satse på en mer tydelig 
organisering av reiselivsaktørene gjennom å styrke medlemsorganisasjonen Foreningen 
Namdalskysten som næringspolitisk talerør, og en reiselivskoordinator med kontorsted 
i Rørvik. I tillegg pekes det på ansvarsdeling mellom ulike aktører i Ytre Namdal og 
andre aktører som Visit Namdalen og Trøndelag Reiseliv, som har et mer overordnet 
markedsføringsansvar. 

Fra prosjektoversikten fra NYN (2016), finner vi at NYN har støttet 49 prosjekter innen 
reiseliv/opplevelsesnæring med om lag 3,0 mill kr i tilsagn til i hovedsak forstudier og 
forprosjekt. Av disse har det vært registrert hele 13 nyetableringsprosjekter: 

• Zefir AS, en bedrift med produksjon av klær, kiosk og bar/kafe, med 12 
registrerte ansatte nå, men trolig kun 1-2 årsverk 

• Vårtun Gjestehus, en bedrift med fortsatt ingen egne ansatte 
• Thornews, en bedrift innen reisemålsutvikling med fortsatt ingen ansatte 
• Lekamøya Speseri, en bedrift med flere ansatte, men antatt kun 1 årsverk 
• Leka Brenneri, en bedrift med fortsatt ingen egne ansatte 
• Mikrobryggeri i Ytre Namdal, en bedrift med fortsatt ingen egne ansatte 
• Øvrige nyetableringsprosjekter identifiserer ikke konkrete bedriftsetableringer. 
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I årsrapport for 2014, beskrives imidlertid tilsagnsbeløpet å være 4,2 mill kr i perioden 
2010-2014. Det betyr at det er en viss forskjell mellom tidligere rapporter og den 
prosjektoversikt vi har fått tilgang til. Dette kan f.eks. være fordi man har endret 
innplassering av innsatsområde eller at gitt tilsagn ikke har blitt brukt.  

Vår gjennomgang av prosjektoversikten fra NYN (2016), viser at NYN forventet en 
langsiktig effekt av støtten fra NYN på 50 arbeidsplasser i sektoren i form av sikrede 
eksisterende arbeidsplasser eller nye arbeidsplasser. De største enkeltprosjektene her kan 
vises å være hotell i forbindelse med Norveg/Kystmuseet (12 arbeidsplasser) og 
Lekamøya spiseri (8 arbeidsplasser).  

Vår gjennomgang av de direkte berørte bedriftene i prosjektoversikten, viser at antall 
arbeidsplasser har økt fra 12 ved starten av omstillingsprogrammet til om lag 19 ved 
slutten av omstillingsprogrammet. I disse tallene har vi ikke tatt med arbeidsplasser ved 
Kystmuseet samt at vi kun har tatt med ett årsverk ved Zefir og 1 årsverk ved Lekamøya 
spiseri.  

Generelt kan vi se at NYN har vært involvert i mange mindre prosjekt hos svært små 
reiselivsbedrifter. Disse har foreløpig ikke realisert vesentlig vekst. I tillegg har NYN 
arbeidet mye med reiselivsplanlegging og tilrettelegging, som kan ha gitt en mer generell 
effekt i Ytre Namdal. For Leka kommune har det her vært et betydelig antall 
tilretteleggende prosjekter, bl.a. turstier, egne reiselivsplaner og reiselivsutvikling i 
arbeidet med Trollfjell Geopark og samarbeidet med områdene nord for Leka kommune.  

I Nærøy kan nevnes mindre prosjekter på både Abelvær og Salsbruket, utvikling av flere 
mindre overnattingssteder/gjestehus, småbåthavn og matfestival. I Vikna kan nevnes 
Tennfjord reiselivsanlegg og utvikling ved Kystmuseet, hvor spesielt sistnevnte kan ha 
realisert en vekst i aktivitet ved museet. 

Nå i 2016 er flere prosjekter i gang, blant annet handlingsplan for reiseliv i Leka og flere 
bedriftsprosjekter som etter hvert kan bli hovedprosjekter. Totalt sett er imidlertid 
inntrykket at prosjektene NYN har gitt tilskudd til, har hatt små effekter i form av 
realiserte arbeidsplasser og verdiskaping. 

Innen andre områder som hotelldrift har det skjedd vesentlig mer. Her har både hotellet 
i Kolvereid blitt renovert i perioden og utvidelser ved hotellet i Rørvik, kommet i stand 
uten tilskuddsmidler fra NYN. Hotellet i Kolvereid har 26 rom, mens det i Rørvik nå går 
fra 43 rom til 71 rom. Dette vil gi vesentlige økning i overnattingskapasitet i regionen. 

Utviklingsområder/andre områder  
Gjennom hele omstillingsperioden har NYN arbeidet med overordnede tema som:  

• Kompetanse og rekruttering  
• Regional samhandling 
• Andre prosjekter av regional viktighet, men uten forankring i innsatsområde. 
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I tillegg var utkantsatsing et eget innsatsområde i de to/ første året av 
omstillingsprogrammet. Her skulle det satses på tiltak for å støtte opp under det som 
omtales mikroentreprenører, utvikling av nettverksarenaer og modell for "grisgrendt 
næringsutvikling (Nærøy kommune 2009). Det var ikke knyttet mål om arbeidsplasser 
til dette innsatsområdet. Intervju og dokumentgjennomgangen viser at utkantsatsingen 
kan vurderes som et av flere strategiske grep for å legitimere Lekas involvering og 
potensielle nytte av omstillingsprogrammet. Etter hvert ble det imidlertid bestemt at 
dette arbeidet skulle integreres i de øvrige innsats- og utviklingsområdene.  

Prosjektoversikten (NYN 2016) viser at det er gjennomført 46 prosjekt som kan 
rubriseres under annet - herunder utviklingsområder - i perioden. Det første 
utviklingsområdet Kompetanse og rekruttering har blant annet gjennomført 
prioriteringer og tiltak begrunnet med behov i næringslivet og de to videregående 
skolene i området. Men, som også Innovasjon Norge (2015) påpeker, har ikke mål for 
kompetanseinnsatsen blitt konkretisert.  

Eksempel på større prosjekt under Kompetanse/kompetansesatsing og rekruttering er 
Rekruttering i Telenorgruppen (Vikna Næringsforening). I dette prosjektet er det målsatt 
48 arbeidsplasser, herunder 8 sikrede, i NYNs prosjektoversikt (2016). Dette er vel også 
strengt tatt et prosjekt som burde vært innplassert under TIFT. Andre større prosjekt er 
Mulig organisering av formalisert utdanningsløp for serviceteknikere (Nærøysundet 
Aquaservice AS), sertifisering/kompetanseheving (Havbruk Service AS), avdeling av 
JobbiNT på Namdalskysten (Kunnskapsparken NT AS), Nyskapende bomiljø for unge 
voksne (Nærøy og Vikna boligutleie AS) og et Utviklingsprosjekt under EU-
programmet Leonardo da Vinci (I regi Ytre Namdal vgs.). Disse fikk innvilget støtte i 
størrelsesorden 50,- i 2011 og 2012. Ellers er det innvilget beløp i størrelsesorden +/-
50,- til ulike bedrifter og aktører til arbeid med merkevare, profilering, nettverk, 
kompetanseheving, markedsundersøkelse (Kystgruppen/YNR), Blå konferanse (Ytre 
Namdal vgs.), flyskole på Vikna, Newtonrom, Matfestival, osv.  

Eksempel på større enkeltprosjekter i utviklingsområdet Regional samhandling er 
Utviklingslingsprosjekt Trinn 1 og 2 Rørvik Lufthavn, samt Fylkesveg17/770 (begge i 
regi Kystgruppen/Ytre Namdal regionråd), arbeidet med Ytre Namdal Havnedistrikt, 
Skreifestivalen og Strategisk næringsplan (alle i regi NYN). For øvrig er det gitt støtte 
til eks. Bioenergi i Ytre Namdal, attraksjonsutvikling, internasjonalisering i 
entreprenørskapsopplæringa, strategiprosess næringsforeninger, varestrømsanalyse 
NYN, utviklingsprosjekt Snekkeri Ytre Namdal og byggeteknisk vurdering Fysioterapi 
& Trening Ytre Namdal.  

I handlingsplanen for 2014 ble det gjort poeng ut av betydningen av infrastruktur og 
boligtilbud og at NYN kan ha en rolle som pådriver og igangsetter for initiativ rundt 
rammevilkår gjennom Ytre Namdal Utviklingsforum (YNU). Dette ble i intervju omtalt 
som en uformell arbeidsgruppe med regelmessige møter mellom offentlig virksomhet og 
privat næringsliv. I intervjurunden ble aktiviteter i regi YNU fremhevet som viktig med 
tanke på å spille opp baller og fremme dialog mellom privat og offentlig virksomhet. 
Samtidig var informanter litt på sidelinjen usikker på hvor godt det egentlig fungerte.  



33 

Innen utviklingsområdet inngår derfor tiltak for tilrettelegging, koordinering og 
lobbyering mot det næringspolitiske området, arbeid med regionale 
infrastruktursatsninger og plan. For eksempel har NYN vært sentral og delaktig i flere 
større, og parallelle infrastruktursatsinger i regionen som havnesamarbeid, RIPYN og 
sommerbåtrute Rørvik-Leka-Brønnøysund, alle har vært prosjektorganiserte satsninger 
som har fått NYN-støtte. NYN har hatt og har en aktiv koordineringsrolle innenfor 
infrastruktur i Ytre Namdal, også når det gjelde arealplan sjø (se årsrapporten for 2014, 
NYN 2015: 1). Sommerbåtruten var et prøveprosjekt som ble skrinlagt etter kort tid. 
Informanter mente at dette initiativet hadde et betydelig potensial og at perspektivet og 
satsningen ble for kortsiktig.  

Regionalt infrastrukturprosjekt for Ytre Namdal, Bindal og Høylandet - i kortform 
RIPYN – ble gjennomført i perioden 2013-2015 i samarbeid mellom næringslivet i Ytre 
Namdal, NYN og kommunene. Etableringen skjedde med støtte fra Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, og oppstarten av prosjektet var forankret i Kystgruppen – Ytre Namdal 
regionråd. Veg, marin infrastruktur, luftfart og telekommunikasjon var tema. Den 
økonomiske rammen for prosjektet var 2 mill. NOK. NYN bidro med 300,- og Marit 
Dille satt i styringsgruppen for prosjektet. I sluttrapporten (Valderhaug 2015: 9) slås det 
fast at prosjektets brede innretning har gitt utfordringer med å spisse arbeidsoppgavene 
til prosjektet på en slik måte at man fikk konkrete effekter samtidig som det helhetlige 
perspektivet ble ivaretatt. Samtidig påpekes det positiv utvikling i parallelle prosjekt som 
utvikling av Rørvik lufthavn og arbeidet med et interkommunalt havneselskap (NT havn 
Rørvik IKS), som også NYN ga betydelig støtte til. Den største suksessen blir sagt å 
være prosjektets bidrag til å bedre forståelsen av behovet for å samordne krefter og 
innsats og tilrettelegging for samarbeid (op.cit. 10). Dette argumentet ble også nevnt 
hyppig i intervjuene som ble gjennomført, eks om NYNs koordineringsrolle, bidrag til 
møteplasser som YNU og andre initiativ i omstillingsperioden. 

I løpet av 2014 ble det satset tungt på å få på plass regionens første strategiske 
næringsplan (SNP) hvor "arbeidet har synliggjort næringslivets ambisjoner i 
kommende tiårsperiode, beskrevet utfordringer og behov, og – ikke minst – tydeliggjort 
Ytre Namdal som en matregion" (NYN 2015: 1). Totalbudsjettet for dette arbeidet var i 
overkant av 1,3 mill. kr hvorav NYN finansierte i underkant av 0,6 mill kr. Felles SNP 
for Ytre Namdal 2015-2025 ble vedtatt av NYN i desember 2014. Planen ble senere 
vedtatt i alle tre kommuner. Den strategiske næringsplanen supplerer delvis gjeldende 
strategiske plan for omstillingsprogrammet fra 2012, men er i første rekke en plan for 
samhandlingen i regionen når omstillingsmidlene er brukt opp. 

NYN har ikke arbeidet spesielt med å utvikle den kommunale organisasjon, verken innen 
førstelinjetjenesten eller andre utviklingsrettede tjenester. Innovasjon Norges har bl.a. et 
opplegg for utvikling av den kommunale organisasjon til å bli mer næringsvennlig. Dette 
er ikke blitt gjennomført i Ytre Namdal.  

Landbruket har gjennom omstillingsprogrammet ikke vært med som satsingsområde, og 
det er heller ingen enkeltprosjekter i NYN (2016) som klart går på produksjon av såkalt 
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grønn mat. I intervjuene framkommer at dette ble ansett som en svakhet, og ble et 
argument for at også grønn mat/landbruket ble tatt inn i SNP.  

Under utviklingsområdet regional samhandling har NYN også støttet opp tiltak som 
endte med fusjon av næringsforeningene i Vikna og Nærøy i 2016. Denne har fått navnet 
Namdalskysten Næringsforening og har i overkant av 100 medlemsbedrifter. Dette var 
et grep som ble skissert i den første rapporten om videreføring av omstillingsarbeidet 
(NYN 2013), og ble i flere intervju beskrevet som et viktig element for det regionale 
næringsutviklingsarbeidet fremover.  

3.2 Overordnet utvikling 
Tabellen nedenfor viser utvikling i folketall, arbeidsplasser og pendling i 
omstillingsperioden, dvs. fra årsskiftet 2009/2010 til årsskiftet 2015/2016. 

Tabell 3.2: Samfunnsutvikling i Ytre Namdal (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 
beregninger). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 2010-2016 
 

Folketall 9 705 9 723 9 883 9 971 9 941 10 018 10 075 370 3,8 % 
Arbeidsfør alder 6 988 7 044 7 192 7 278 7 276 7 341 7 387 399 5,7 % 
Arbeidsplasser 4 518 4 657 4 707 4 753 4 715 4 764 4 637 119 2,6 % 
Innpendling 218 260 256 259 262 298 267 49 22,5 % 
Innpendlingsandel 5 % 6 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % 1 %   
Utpendling 576 537 576 603 599 558 503 -73 -12,7 % 
Utpendlingsandel 12 % 11 % 11 % 12 % 12 % 11 % 10 % -1 %   
Yrkesaktive 4 876 4 934 5 027 5 097 5 052 5 024 4 873 -3 -0,1 % 
Arbeidsledige 128 115 105 99 133 135 104 -24 -18,8 % 
Arbeidsstyrke 5 004 5 049 5 132 5 196 5 185 5 159 4 977 -27 -0,5 % 
Yrkesdeltakelse 72 % 72 % 71 % 71 % 71 % 70 % 67 % -4 %   
Netto utpendling 358 277 320 344 337 260 236 -122   
Regional integrasjon 17 % 16 % 17 % 17 % 17 % 17 % 16 % -1 %   
• Folketall er pr 1.1, mens sysselsetting- og pendlingstall pr 4. kvartal året før oppgitt årstall for 

personer mellom15-74 år (arbeidsfør alder). 
• Sysselsetting er lik antall personer med arbeidssted i kommunen.  
• Innpendling er personer med arbeidssted i kommunen som bor utenfor kommunen.  
• Utpendling er personer med bosted i kommunen og arbeidssted utenfor kommunen.  
• Yrkesaktive er sysselsatte personer med bosted i kommunen 
• Arbeidsledige er antall helt ledige personer i gjennomsnitt gjennom året 
• Arbeidsstyrke er yrkesaktive pluss arbeidsledige. 
• Yrkesdeltakelse er lik Arbeidsstyrke/Arbeidsfør alder. 
• Regional integrasjon er sum av innpendlings- og utpendlingsandel, jf Sand og Carlsson (2016). 

Merk at sysselsettingsstatistikken ble endret fra 2014 til 2015, slik at det kan ha 
forsvunnet om lag 2 % av arbeidsplassene i Ytre Namdal ut fra definisjonsendringer. Vi 
viser til beskrivelse av statistikken på ssb.no. Vi viser imidlertid også til utdypende 
tabeller om utviklingen i Ytre Namdal i vedlegg samt videre i dette i kapitlet. 

Folketallet i Ytre Namdal har vokst med nærmere 4 % fra 1.1.2010 til 1.1.2016. I 
perioden har antall arbeidsplasser økt med 119 mens personer i arbeidsstyrken med 
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bosted i Ytre Namdal har falt med 27 personer. Differansen skyldes 24 færre 
arbeidsledige og økt netto innpendling på 122 personer (119-24-122= -27). Disse 
endringene i arbeidsmarkedsdeltakelsen drar isolert sett i retning av redusert folketall i 
perioden på minimum 27 personer, kanskje opp mot 50 personer medregnet barn og 
personer som ikke deltar i arbeidsmarkedet. Folketallsutviklingen har vært mye mer 
positiv enn hva endringene i arbeidsmarkedet skulle tilsi. Dette skyldes i hovedsak 
redusert yrkesdeltakelse i aldersgruppen 15-74 år, en gruppe som har vokst med 399 
personer i perioden. Årsaken til denne reduserte yrkesdeltakelsen skyldes igjen sterk 
økning i eldre aldersgrupper og liten yrkesaktivitet blant disse nye pensjonistene. 

Regional integrasjon viser at arbeidsmarkedsintegrasjonen i Ytre Namdal har falt i 
perioden på grunn av fall i utpendlingsandel. I vedlegg vises at både Vikna og Nærøy 
har økt sin arbeidsmarkedsintegrasjon, mens Leka har gått motsatt vei med fall i både 
utpendling og innpendling. Arbeidsmarkedsintegrasjonen har derfor bedret seg kun for 
Nærøy og Vikna. Årsaken til disse endringene kan vises å være økt pendling mellom 
Nærøy og Vikna. Leka har også noe økt pendling til/fra Nærøy/Vikna, men her er det 
fall i innpendling fra andre kommuner som dominerer. 

Tabellen nedenfor viser vekst i nyetableringer i omstillingsperioden i Ytre Namdal, 
sammenlignet med Nord-Trøndelag og Norge. 

Tabell 3.3: Antall nyetableringer eller nye foretak i gjennomsnitt pr år, unntatt 
offentlig forvaltning og primærnæringen. (Kilde: SSB.no) 

 Antall nyetableringer i toårsperioder Indeks for utvikling i nyetableringer 

 
2008K2-
2010K2 

2010K2-
2012K2 

2012K2-
2014K2 

2014K2-
2016K2 

2008K2-
2010K2 

2010K2-
2012K2 

2012K2-
2014K2 

2014K2-
2016K2 

Norge 108634 114988 124391 132106 100 106 115 122 
NT 2060 2251 2519 2511 100 109 122 122 
YN 125 130 175 172 100 104 140 138 
Vikna 48 54 88 88 100 113 183 183 
Nærøy 68 64 75 78 100 94 110 115 
Leka 9 12 12 6 100 133 133 67 
YN/NT 6,1 % 5,8 % 6,9 % 6,8 % - - - - 

YN= Ytre Namdal, NT= Nord-Trøndelag. 

Oversikten over nyetableringer viser en svak vekst i nyetableringer i Ytre Namdal 
sammenlignet med Nord-Trøndelag og landsgjennomsnittet. Som vi ser er det først og 
fremst Vikna som står for den største veksten i nyetableringer, mens Nærøy og Leka 
ikke har hatt høyere vekst i nyetableringer enn Nord-Trøndelag eller landet for øvrig.  

Tabell 3.4: Tilskudd i mill. kr fra Innovasjon Norge til aktører i Ytre Namdal eks. 
BU-midler, lån/garantier og rentestøtte (Kilde: Innovasjon Norge). 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nord-T.lag 85,9 89,9 85,1 69,7 58,4 73,6 
Ytre Namdal 4,9 4,3 10,4 7,5 4,8 6,4 
Vikna 0,8 0,3 0,4 3,7 1,3 2,9 
Nærøy 3,2 3,9 6,8 2,1 2,4 3,0 
Leka 0,9 0,0 3,2 1,7 1,1 0,5 
YN/NT 6 % 5 % 12 % 11 % 8 % 9 % 
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Tabellen viser en viss økning i tilskuddene fra Innovasjon Norge, særlig i 2012 og 2013. 
For øvrig ser aktiviteten ut til å falle på slutten av omstillingsperioden. Vi har også gått 
gjennom øvrige tilskudd og lån fra Innovasjon Norge, men disse viser ingen 
sammenheng med omstillingsvirkemidlene. Her dominerer andre bransjemessige 
satsinger som BU-midler og rentestøtte i landbruket samt også støtte til innkjøp av utstyr 
innen fiskeri. Dette er investeringer som man ikke har jobbet med gjennom NYN, og har 
derfor ikke økt pga. omstillingsprogrammet som i Berlevåg (Sand og Carlsson 2015). 
Samlet sett understreker denne gjennomgangen av diverse statistikk at det er særdeles 
vanskelig å knytte effekter av et tiltak til slik overordnet statistikk hvor en rekke andre 
forhold dominerer utviklingen. 

3.3 Realiserte effekter på arbeidsplasser og 
befolkning 

Når vi skal vurdere realiserte effekter i arbeidsplasser i Ytre Namdal, er dette basert på 
flere data kilder og en kritisk gjennomgang av tilhørende data: 

• Prosjektoversikt fra NYN (2016) med forventet effekt på arbeidsplasser i 
bedriftsrettede prosjekt og hvor dette som hovedregel er spesifisert på nye eller 
sikrede eksisterende arbeidsplasser. 

• Offisiell bedriftsinformasjon fra Bisnode om omsetning og antall ansatte i 
virksomheter i regionen 

• Vår spørreskjemaundersøkelse der nøkkelinformanter i bedrifter oppgir at 
støtten fra NYN har bidratt til å sikre 62 eksisterende arbeidsplasser og utløst 
42 nye arbeidsplasser i deres bedrifter.  

o Svarprosenten var her 50 %, dvs. at vi fikk inn svar fra halvparten av 
bedriftene som har hatt utviklingsprosjekter med tilskudd fra NYN. 

• Intervjuer der nøkkelinformanter oppga hvordan NYN kan ha bidratt til ulike 
prosjekter og bedriftsutvikling 

Tabell 3.5: Utvikling i arbeidsplasser i bedrifter NYN har støttet med tilskudd. 

 

Arbeidsplasser i 
bedriftene 

(Kilde: soliditet.no) 

NYNs realiserte effekt på arbeidsplasser i 
bedriftene (Kilde: vår spørreundersøkelse) 

Forventet 
effekt i 

konkrete 
bedrifter 

(Kilde: NYN 
2016)   

Før 
tilskudd Nå Endring Sikret Utløst Sum 

1 marin 94 186 92 24 16 40 140 

2 maritim 55 88 33 11 18 28 132 

3 TIFT 52 140 88 23 23 46 87 

4 reiseliv 12 19 7 7 4 11 50 

Annet 26 35 9 7 3 10 99 

Sum 239 467 228 72 63 135 508 

Arbeidsplasser før og nå gjelder nivået på heltidsarbeidsplasser før støtte fra NYN og 
status i dag. Arbeidsplasser er her anslått ut fra data om antall ansatte pr i dag og tidligere, 
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lønnskostnader for 2015 og tidligere år for bedriften eller bransjen der 
bedriftsopplysninger mangler. 

NYNs realiserte effekt gjelder sikrede og utløste arbeidsplasser i bedrifter som har fått 
tilskudd. Om lag halvparten av bedriftene har vi anslag på fra spørreundersøkelsen. De 
resterende har vi gått gjennom og anslått effektene i, basert på gjennomsnitt fra 
spørreundersøkelsen og/eller korrigert for offisielle opplysninger om reell vekst i 
arbeidsplasser og hva som i utgangspunktet var forventede effekter i NYN (2016). 
Gjennomgående har vi anslått forsiktige tall for bedrifter som ikke svarte i 
undersøkelsen. 

Tabellen antyder at NYN har gitt en effekt på 135 arbeidsplasser i løpet av 
omstillingsperioden i bedriftene som har fått tilskudd fra NYN. Som vi ser er den 
realiserte økningen i arbeidsplasser i disse bedriftene i samme periode, noe høyere, 228 
arbeidsplasser.  

I tabellen vises 508 som anslag på hva NYN anslo som forventet effekt på arbeidsplasser 
fra de bedriftsrettede prosjektene, dvs. forventete effekter på lengre sikt når prosjektene 
er gjennomført. I NYN (2016) framgår forventninger om effekt på 690 arbeidsplasser 
fra alle prosjekter NYN har støttet. I tabellen har vi begrenset oss til å ta med forventede 
effekter fra i hoved bedriftsrettede prosjekt med en viss detaljeringsgrad. Differansen 
mellom 690 og 508, dvs. 182 arbeidsplasser er det vi finner å være uklare forventninger 
om effekter fra tilretteleggende prosjekt, uklarheter om dobbelt-telling i enkeltbedrifter 
og uklarheter om prosjektet vil bli gjennomført etter planen.  

Effektene kan videre fordeles på antall kommuner etter tilholdssted til prosjekteier: 

• 8 arbeidsplasser i Leka fordelt på 3 innen TIFT og 5 innen reiseliv 
• 64 arbeidsplasser i Nærøy fordelt på 24 innen maritim, 5 i marin, 23 i TIFT, 3 i 

reiseliv og 10 innen annet 
• 62 arbeidsplasser i Vikna fordelt på 35 innen marin, 4 i maritim, 20 i TIFT og 3 

i reiseliv  

I spørreskjemaundersøkelsen framgår det at 10 % av prosjektene er stoppet opp, 45 % 
gjennomført og avsluttet, mens det fortsatt jobbes med resterende 45 %. Når det kommer 
til effekter, anslår 62 % at effektene i hovedsak er realisert mens om lag 10 % mener det 
også er snakk om mer langsiktige virkninger. I denne gruppen kan det imidlertid være 
prosjekter med stort potensiale. I tillegg kommer effektene av mer tilretteleggende 
prosjekter og bidrag til kompetanse og samhandling. Her er det vanskelig å gjøre 
nærmere anslag på effekt på arbeidsplasser. Fakta om utviklingen i omstillingsperioden 
kan imidlertid til en viss grad belyse eventuelle effekter. Vi ser derfor nærmere på 
sysselsettingstallene i perioden. Det kan videre begrunnes med målene for 
omstillingsprogrammet, og at sysselsetting eller arbeidsplasser er en god indikator for 
regional utvikling med tanke på sterk sammenheng med befolkningsutvikling, siden folk 
flest foretrekker kort reisevei mellom bosted og jobb, og sterk sammenheng med 



38 

verdiskaping. Lønnskostnader utgjør i gjennomsnitt 2/3 av samlet verdiskaping, mens 
resterende 1/3 er kapitalavkastning som kan havne utenfor regionen.  

I tabellene nedenfor viser vi sysselsettingsutviklingen i ulike næringer i Ytre Namdal for 
den perioden vi har sysselsettingstall i omstillingsperioden, årsskiftet 2009/2010-
2015/2016. I tabellen er eksterne næringer lik basisnæringer pluss statlige arbeidsplasser, 
dvs. de arbeidsplasser som i hovedsak henter inntekter utenfor regionen. Lokale 
næringer er definert som besøksnæringer pluss lokal offentlig administrasjon og 
tjenesteyting. Denne type næringsliv påvirkes sterkt av befolkningsveksten som var 7 % 
i Norge og -7 % i Ytre Namdal i den aktuelle perioden. Tabellen viser oppgang på 119 
arbeidsplasser i perioden, hvor oppgangen er fullstendig dominert av offentlige 
arbeidsplasser. Dette er arbeidsplasser som NYN i liten grad har påvirket. 

Tabell 3.6: Sysselsettingsendringer fordelt på næring i Ytre Namdal i perioden 
2009-2015. (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne beregninger). 

 4. kvartal 2009 4. kvartal 2015 Endring 2009-2015 
 Antall Andel LQ  Antall Andel LQ  Antall Prosent RSI 

Basisnæringer 1308 0,29 1,55 1246 0,27 1,60 -62 -5 % 0 % 
Landbruk 348 0,08 3,17 256 0,06 3,29 -92 -26 % 0 % 
Fiske/havbruk 352 0,08 11,90 401 0,09 14,64 49 14 % 18 % 
Bergverk og utvinning 12 0,00 0,15 14 0,00 0,13 2 17 % -18 % 
Næringsmidler 306 0,07 3,42 257 0,06 3,06 -49 -16 % -13 % 
Anna industri 179 0,04 0,50 176 0,04 0,58 -3 -2 % 10 % 
Telekom/IT/FoU/forlag/media 111 0,02 0,63 142 0,03 0,80 31 28 % 24 % 
Besøksnæringer 615 0,14 0,79 551 0,12 0,71 -64 -10 % -13 % 
Handel 467 0,10 0,99 406 0,09 0,92 -61 -13 % -10 % 
Aktivitet 98 0,02 0,60 85 0,02 0,48 -13 -13 % -25 % 
Servering/Overnatting 50 0,01 0,34 60 0,01 0,39 10 20 % 10 % 
Regionale næringer 1223 0,27 0,90 1242 0,27 0,92 19 2 % -1 % 
Bygg/anlegg 226 0,05 0,65 285 0,06 0,77 59 26 % 15 % 
Kraft, vann og avfall 46 0,01 1,61 45 0,01 1,63 -1 -2 % -3 % 
Forr. Tj.yting 301 0,07 1,03 226 0,05 0,79 -75 -25 % -27 % 
Transport 438 0,10 1,67 436 0,09 1,76 -2 0 % 1 % 
Agentur og Engros 53 0,01 0,26 76 0,02 0,42 23 43 % 51 % 
Finans, eiendom og utleie 159 0,04 0,69 174 0,04 0,77 15 9 % 7 % 
Offentlig 1372 0,30 0,83 1598 0,34 0,92 226 16 % 7 % 
Lokal m/privat skole og helse 1177 0,26 1,09 1397 0,30 1,23 220 19 % 10 % 
Fylkeskommunal 97 0,02 1,20 95 0,02 1,18 -2 -2 % -6 % 
Statlig 98 0,02 0,20 106 0,02 0,20 8 8 % -4 % 
Sum 4518 1,00 0,97 4637 1,00 1,00 119 3 % -1 % 
Eksternt 1406 0,31 1,06 1352 0,29 1,04 -54 -4 % -5 % 
Regionalt 1320 0,29 0,92 1337 0,29 0,94 17 1 % -1 % 
Lokalt 1792 0,40 0,96 1948 0,42 1,02 156 9 % 3 % 
• LQ betyr lokaliseringskvotient og er definert som lokal sysselsettingsandel i bransjen delt på nasjonal 

sysselsettingsandel. Dette er en indikator på i hvilken grad inntekter hentes fra kunder utenfor regionen.  
• RSI er regional vekst i bransjen minus nasjonal vekst i bransjen, dvs. et mål på hvor god utviklingen er 

korrigert for nasjonale trender i bransjen.  
 

Vi ser at fiske/havbruk og næringsmiddelindustri nuller ut hverandres endringer. Dette 
kan tyde på at endringene skyldes endringer i måten ansatte er registrert på. Uansett blir 
resultatet null vekst i arbeidsplasser i fiske/havbruk og tilhørende næringsmiddelindustri. 
Tjenesteprodusenter til havbruk ligger her under fiske/havbruk, slik at en sannsynlig 
vekst her kun har utlignet nedgang i sysselsetting i primærleddet.  
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Vi ser det har vært økning i sysselsatte innen bygg/anlegg, telekom, IT, 
servering/overnatting samt agentur/engros og finans/eiendom. Innen transport kan Ytre 
Namdal vises å ha 282 sysselsatte innen sjøfart. Her har det vært en oppgang på 25 
arbeidsplasser siden 2009/2010. NYN har her vært involvert i flere konkrete 
bedriftsprosjekter i disse bransjene. Det har videre vært nedgang på 92 arbeidsplasser i 
landbruket, 61 innen handel og 75 innen forretningsmessig tjenesteyting i 
omstillingsperioden. Sistnevnte fanger her opp at to bedrifter innstilte virksomheten i 
perioden. Her har NYN støttet flere prosjekter, men dette har foreløpig slått ut i netto 
vekst innen bransjen. Innen landbruk og handel har NYN ikke engasjert seg med unntak 
av enkelte prosjekter innen agentur/engros. 

Vi ser videre at næringsstrukturen i hovedsak er den samme som før nedgangen i 
næringslivet slo inn i perioden 2001-2007. Landbruk har falt noe i betydning, mens 
oppdrett og fiskeindustri utgjør fortsatt 15 % av sysselsettingen selv om omsetningen 
har doblet seg. TIFT-næringen finner vi om lag 250 ansatte i, og med det drøye 5 % av 
sysselsettingen både i forkant og etterkant av omstillingsprogrammet, til tross for at hele 
82 arbeidsplasser ble lagt ned i perioden.  

Reiseliv utgjør neppe mer enn 2 % av sysselsettingen, når vi tar med Kystmuseet og 
noen flere arbeidsplasser i tillegg til de som er registrert under servering og overnatting. 
Her kan det ha vært en forsiktig økning i omstillingsperioden, og vi ser nå en positiv 
utvikling med satsinger blant små aktører og store aktører som Kystmuseet og hotellene 
i Rørvik og Kolvereid.  

Maritim sektor om lag 8 % av sysselsettingen i Ytre Namdal når vi tar med 280 
arbeidsplasser innen sjøtransport og rundt 100 arbeidsplasser innen bygging og 
reparasjon av båter/skip m.m. Innen denne sektoren har det vært en viss økning når vi 
tar i betraktning nærmest stillstand en perioden ved Moen slip og en viss økning i 
servicebedrifter i sektoren.  

Totalt sett er det vanskelig å anslå NYNs effekt på nettoutviklingen i arbeidsplasser fra 
denne tabellen alene. Når vi skreller unna økningen i offentlige arbeidsplasser, kommer 
vi imidlertid raskt ned på at utviklingen i næringslivet ikke har gitt flere arbeidsplasser i 
Ytre Namdal i løpet av omstillingsperioden. Dette gjelder også om vi tar hensyn til om 
lag 2 % nedgang i 2015 som følge av definisjonsendringer. Det er derfor vanskelig å 
argumentere for at den realiserte sysselsettingseffekten av NYN er veldig mye større enn 
de 137 arbeidsplassene som er anslått som realisert effekt i bedrifter som har fått tilskudd 
fra NYN. Om vi tar med minimum 13 arbeidsplasser som effekter av tilretteleggende 
arbeid i NYN, kommer vi på 150 arbeidsplasser i effekt fra NYN som et nedre estimat. 
Det øvre estimatet er neppe mer enn 50 arbeidsplasser over, jf. lav netto vekst i 
næringslivet, slik at vi vårt estimat blir at NYN ser ut til at Ytre Namdal nå har 150-200 
flere arbeidsplasser enn de ellers ville hatt. Vår vurdering er videre at effekten mest trolig 
ligger i nedre del av dette intervallet. 

Basert på anslag om 150-200 arbeidsplasser i regionen, kan vi knytte anslag om effekt 
på befolkningen til dette. Slik Sand et al. (2015) argumenterer for, vil gjerne en lokal 
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arbeidsplass gi litt over en ekstra person i befolkningen på kort sikt og to personer i 
befolkningen på lenger sikt, når pendling, barnetall osv. er tilpasset ny situasjon. Våre 
vurderinger på realisert befolkningsvekst som følge av omstillingsarbeidet ligger derfor 
i området 200 personer, mens det på litt lenger sikt kan være snakk om en effekt på 400 
personer, gitt at arbeidsplasseffekten er den samme 150-200 arbeidsplasser. Her vil det 
rolig realiseres flere arbeidsplasser etter hvert som mye langsiktig utviklingsarbeid får 
bedre tid på seg, og dette eventuelt følges opp av næringsapparatet som nå tar over. 

3.4 Utviklingsevnen i regionen 
Næringslivets og kommunens utviklingsevne ser ut til å ha blitt bedre i løpet av 
omstillingsperioden. Arbeidsledighet viser nedadgående tendens og nyetableringer har 
økt, spesielt i Vikna. Oppsvinget innen oppdrett har gitt kapital og grunnlag for en rekke 
satsinger innen oppdrettsrelatert virksomhet. Vi ser positiv utvikling innen 
omstillingsprogrammets satsingsområder, men det er også flere områder med betydelig 
negativ utvikling innen næringslivet, bl.a. handel og landbruk.  

Omstillingsprogrammet har bidratt med bl.a. rekrutteringsarbeid, 
kompetanseutvikling/FoU-satsinger, samarbeidsmuligheter og råd og støtte til en rekke 
bedrifter og personer gjennom omstillingsperioden. For de involverte aktørene, må vi 
anta dette har bidratt til en bedre utviklingsevne, og at man har blitt mer selvgående i 
videre utviklingsprosesser.  

Nedenfor vises effekt på utviklingsevne fra vår undersøkelse. 

 
Figur 3.4: Forventede effekter av prosjekt (Kilde: egen undersøkelse). 

Som vi ser i figur 3.4 er det etablering av nettverk og samarbeid med andre 
næringsaktører som utmerker seg når det gjelder forventede effekter av 
igangsatte/gjennomførte prosjekt. Her er henholdsvis 71 og 74 % enig/helt enig samlet 
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sett. På den andre siden er det mer lunkne forventninger til heving av kompetansenivået 
hos ledelse/ansatte. Som vist foran har kompetanse og rekruttering vært et av to 
utviklingsområder som det har vært jobbet med gjennom hele omstillingsperioden. 
Færrest er helt enig i påstanden om at prosjektgjennomføringen har bidratt til økt 
kunnskap om virkemiddelapparatet, her er dog delvis enig den største andelen.   

Figur 3.5 sammenfatter tilskuddsmottakernes svar på spørsmålet om NYNs bidrag til å 
styrke kapasiteten til å drive næringsutviklingsarbeid i Ytre Namdal i et fremtidig 
perspektiv. På den ene siden er majoriteten av respondentene helt eller delvis enig (63%) 
i at den regionale næringsutviklingskapasiteten er styrket, mens tilsammen 28 % ikke 
har tro på at så er tilfelle (15%) eller er nøytral (13 %). En av ti respondenter er usikker 
på graden av NYNs bidrag.   

  
Figur 3.5: I hvilken grad har omstillingsorganisasjonen NYN IKS bidratt til å 

styrke kapasiteten til å drive næringsutviklingsarbeid i Ytre Namdal 
fremover? (Kilde: egen undersøkelse). 

I surveyundersøkelsen fikk respondentene også muligheter til å utdype sitt svar på 
spørsmålet presentert i figur 3.5. Vi gjengir her et utvalg av svarene: 

• Med NYN har vi fått god veiledning og ikke minst litt støtte som kanskje skulle 
til for å få realisere prosjektet. 

• NYN hadde penger, nye prosjekt koster penger og har for oss bidratt til at det 
var lettere å komme i gang. Vi er en ung bedrift, og hadde lite kapital til å satse.  

• NYN har gjennom kompetanse og ressurser bidratt til at flere næringsprosjekter 
har blitt gjennomført, herunder samarbeidsprosjekter både innad i regionen og 
med aktører utenfra. En har også fått satt et større fokus på regionalt samarbeid, 
og kobling skole-næringsliv. 

• NYN har på mange måter satt næringsutviklingsarbeid på kartet. 
• Nettverksbygging, kompetanseutvikling, pådriverrolle, prosesshjelper 
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• NYN har vært en viktig pådriver for å få gjennomført prosjekter både gjennom 
kapital, men ikke minst gjennom kunnskap og som en viktig samarbeidspartner 
og pådriver 

• Næringslivet har blitt flinkere til å tenke prosjekt, trolig også økt forståelsen for 
nytenkning i eksisterende bedrifter. 

• Samspill og felles forståelse mellom kommuner og næringsliv, samt 
virkemiddel-aktører (…). Felles mål og felles retning skaper nødvendig energi 
for videre utvikling. NYN IKS har vært en sentral aktør for denne utviklingen, 
og strategisk næringsplan og felles næringsforening er viktige faktorer. 

• Økt samarbeid mellom bedrifter, kunnskapsmiljøer og 
offentlig/virkemiddelapparat har gitt mer kunnskapsbasert utvikling i 
næringslivet. Strategisk næringsplan har dessuten tydeliggjort og styrket 
næringsregionen - det har gitt en "vi"-følelse og stimulert til mer samarbeid. 

• Usikker på om det har bidratt til å styrke kapasiteten (…). Men at tilskuddet 
gjorde det lettere å satse er jeg ikke i tvil om. Når den økonomiske risikoen er 
mindre styrker det viljen til å satse. 
 

Som vi ser er kroner/kapital, prosjektrealisering, veiledning, samarbeid og nettverk i 
bred forstand sammenfattende stikkord fra respondentenes skriftlige surveysvar på 
omstillingsorganisasjonens bidrag til å styrke næringsutviklingskapasiteten i Ytre 
Namdal. En effekt av omstillingsarbeidet er læring om prosjekt som arbeidsform 
Gjennom opplæring i PLP-prosessen er det for eksempel etablert et felles begrepssett og 
skapt en forståelse for at privat og offentlig virksomhet sammen lærer seg å arbeide med 
målsettinger og metoder for å nå målet (jf. Sand og Carlsson 2015, 2016).  

Eksempel på andre mer generelle kommentarer som fremkom i spørreundersøkelsen:  

• I starten virket det som NYN var et litt mindre byråkratisk. Etterhvert ble NYN 
svært lik Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparat. Opplevde at 
NYN etterhvert ble svært tidkrevende. 

• Meget fornøyd med NYN, og den hjelp oppfølging vår bedrift har fått hos de. 
Tror de har bidratt positivt til mange bedrifter i Ytre Namdal, og slike ordninger 
trigger skapertrangen som vi er så avhengig av for å lykkes. 

• Strategisk regional næringsutvikling er svært personavhengig, og 
utviklingstrykket og de regionale effektene har i stor grad vært knyttet til 
strategiske grep/tiltak iverksatt av (…) (enkeltpersoner). 

• Vanskelig å selge inn reiselivsprosjekt, selv om det har vært fellesprosjekt. 
Kompetansen på reiseliv i NYN har vært for dårlig 

• Vår oppfatning av NYN var at der fikk du 50 000.- maks, og resten fikk du 
ordne med selv. Får tro det blir bedre nå. 
 

Det er tydelig at Omstillingsorganisasjonen har bidratt til koordineringsaktiviteter og 
arenaer for samhandling i perioden. At man er enige om en eller annen form for 
videreføring tyder på et dette har hatt betydning for samhandlingen regionalt, men utover 
regionrådsnivået, YNU og foreninger er det fortsatt et potensial. Kommunene har 
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nærmet seg hverandre, men ikke nok til å gå for kommunesammenslåing. Det er også 
iverksatt aktiviteter og tiltak som har hatt betydning for næringslivets samhandling med 
utdanningsinstitusjonene i området, men også sentrale bedrifters evne til å ta i bruk 
regionekstern FoU- kompetanse virker å være påvirket i omstillingsprogrammet.  

Næringsutviklingsevnen i Ytre Namdal påvirkes trolig positivt av at NYN aktivt har 
støttet Ytre Namdal utviklingsforum og sammenslåing av næringsforeningene. Dette kan 
gi ulike næringsaktører bedre inngrep med utviklingsapparatet og næringspolitiske 
forhold som også er viktig å jobbe med. 

Det er nå i ferd med å bygges 300 boenheter i sentrale deler av Ytre Namdal. 
Boligutvikling er i stor grad overlatt til det private, dvs. at kommunene i stor grad nøyer 
seg med å ta planmessig arbeid og tilrettelegging for vann/avløp der det er aktuelt. Det 
betyr f.eks. at kommunene ikke har vært så offensive som f.eks. i omstillingskommunen 
Hyllestad, der kommunen tilbyr rimelige boligtomter der alt av teknisk infrastruktur er 
på plass. Svært mange kommuner er aktive med tomteutvikling eller bygging, men utfra 
intervjuene registrerer vi at man ikke har valgt en slik strategi i Ytre Namdal. Selv om 
NYN delvis har belyst boligmangel og støttet enkeltprosjekter hos eiendomsaktører, er 
det derfor vanskelig å si at NYN har påvirket boligutviklingen. Den er i første styrt av at 
det er stadig flere som ønsker å bo i området Kolvereid-Rørvik. 

Vi registrerer at det kommunale samfunnsutviklerapparatet har vært lite involvert i 
NYN. Gjennom intervjuene framkommer noe samhandling, men det har i liten grad vært 
prosjekter eller tiltak som har styrket kommunale aktører på området. Unntakene er i 
første rekke inne reiseliv. Kommuneadministrasjonen skal legge til rette for 
samfunnsutvikling på en helhetlig måte, men trenger svært ofte påfyll av kompetanse og 
ressurser. Dette har omstillingsprogrammet i liten grad bidratt med.  

NYN har opplagt jobbet for å få bedre kultur for næringsutvikling, men først og fremst 
innenfor satsingsområdene, ikke i det brede lag av folket eller næringslivet. Landbruk 
var hele tiden holdt utenfor omstillingsprogrammet. Vi ser ikke at lokalsamfunn er jobbet 
med av NYN i omstillingsperioden, slik som f.eks. det anbefales i Sand et al. (2016) for 
å få lokalsamfunn til å bli fungerende utviklingsaktører som selv tar ansvar for egen 
utvikling av bostedskvaliteter og et mer attraktivt samfunn. I stor grad har NYN forholdt 
seg til bedrifter eller offentlige aktører med mer eller mindre store behov. Dette tyder på 
at man har hatt fokus på utvikling for sterke aktører i regionen, slik som strategiene i 
hovedsak har vært for omstillingsprogrammet.  

Til tross for mulige svakheter har kommunene klart å samhandle godt om 
omstillingsprogrammet og blitt enige om videreføring av samarbeidet. Dette er et 
hovedresultat som tyder på positiv utvikling i samhandlingen i regionen, og dermed også 
at kommunal sektors utviklingsevne er i bedring. Dette får vi bekreftet i intervjuene hvor 
samarbeidsaktører beskrives i positive ordelag. 
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3.5 Videreføring av utviklingsarbeidet 
Gjennom Innovasjon Norge har Ytre Namdal benyttet seg av verktøyet Videreføring av 
omstillingsarbeidet. Dette tilbys for å hjelpe kommunen å etablere en enhet som arbeider 
videre med å realisere langsiktige ambisjoner etter at omstillingsperioden er over. Som 
Innovasjon Norge skriver: «Enheten må være operativ før omstillingsprogrammet 
avvikles, og skal samarbeide tett med kommunen, det lokale næringslivet og evt. andre 
sentrale aktører. Verktøyet gjennomføres som et strategi- og utviklingsprosjekt i tre 
faser: Forstudium, forprosjekt og hovedprosjekt, hvor det anbefales å engasjere en 
ekstern konsulent til å lede arbeidet i prosessens to første faser». Første del av arbeidet 
– definert som forstudium - ble gjennomført i 2013 med bistand fra Proneo. Resultatet 
var rapporten "utviklingsarbeid i Ytre Namdal etter at omstillingsarbeidet er avsluttet. 
Alternative modeller for framtidig organisering og finansiering".  

Prosjektgruppens anbefaling for organisering (NYN 2013: 16-17) var å etablere en ny, 
samordnet enhet for næringsutvikling i Ytre Namdal: Og som det ble påpekt: 

• Enheten skal videreføre funksjoner, kunnskap og metoder for 
næringsutviklingsarbeid som i dag finnes i NYN.  

• Kommunene i Ytre Namdal har ansvar for basisfinansiering gjennom 
omfordeling av penger kommunene i dag bruker på egne næringsressurser.  

• Næringslivet bidrar med finansiering av driftsoppgaver gjennom kjøp av 
tjenester. Det vurderes om næringslivet kan delta på eiersiden. 

• Regionale næringsfondsmidler vurderes lagt til ny enhet.  
• Kommunene ivaretar forvaltningsoppgaver og tilretteleggingsfunksjoner knyttet 

til/relatert til næringsutvikling som understøtter utviklingsarbeidet.  
• Samhandling med øvrige utviklingsaktører i regionen avklares, spesielt bedre 

samordning med Namdalshagen.  
• Felles næringsforening opererer som politisk talerør og samarbeidspartner for 

samordnet enhet.  
• Grunnlaget for kommunenes næringssatsing etter 2015, gis i Strategisk 

næringsplan for Ytre Namdal.  
 

Forslagene ble videre behandlet av eierne med positive vedtak om retningen på 
videreføringsarbeidet. Vi merker oss bl.a. spesifisering av samordning med 
Namdalshagen, som underlagt Namdalshagen men med eget styre for avdelingen i Ytre 
Namdal, i et vedtak i Vikna kommunestyre våren 2014.  

Neste steg med videreføringen av i NYN var utarbeidelsen av strategisk næringsplan 
(SNP). Denne ble vedtatt på høsten i 2014 etter en omfattende prosess med god 
involvering av næringslivet. Videreføringsprosessen gikk etter dette videre med steg 2, 
hvor det i 2015 ble leid inn Bedriftskompetanse fra Bodø som ekstern og uavhengig 
konsulent. Den tilhørende rapporten fra Nystad-Rusaanes (2015), viser at det foreslås 
mye av det samme som 2013-rapporten om videreføring. Kommunene skal ha det 
primære eierskapet. Det slås også fast et relevante utviklingsaktører (eksempelvis 
Namdalshagen AS), bør kunne ha eierskap, og som det står: "Eierskapsutvidelse med 
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andre relevante partnere, næringsliv og andre bør kontinuerlig vurderes ut fra hvilken 
kapasitet enheten trenger for å oppnå sitt formål". Det fremgår ikke klart frem hvordan 
eventuell samordning med Namdalshagen eller andre skal løses.  

Bedriftskompetanse sitt forslag ble avvist av eierne og det ble satt i gang en prosess i 
regi av eierne. Denne endte med følgende beslutning av de tre kommunene i mars 2016 
(Kystgruppen 2016): 

• Nærøy, Vikna og Leka kommuner viderefører samarbeidet om felles 
organisering av nærings- og utviklingsarbeidet i kommunene, i første omgang 
en periode på 3 år. 

• Arbeidet organiseres som et interkommunalt selskap med Nærøy, Vikna og 
Leka kommuner som eiere. 

• Representantskapet i selskapet består av ordførerne i de respektive kommunene. 
• Styret består av 6 medlemmer fra eierkommunene representert ved rådmennene 

og næringsansvarlige. 
• Selskapets navn er Næring i YN IKS (NYN) og kontoradressen Ottersøy. 
• Formålet med selskapet er en samordning av næringsarbeidet og en forenkling 

av strukturene på området. Styringsdokumentet for selskapet vil være Strategisk 
næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025, som rulleres årlig i kommunene etter 
initiativ fra selskapet. 

• Selskapet tillegges sekretærfunksjonen for Kystgruppen og forvaltningsansvaret 
for regionalt fond, et fond med årlige inntekter på ca. 2 mill kr. 

• Selskapet skal ha relevant kompetanse for å løse oppgavene og oppnå mål i 
strategisk næringsplan. Utredning, saksbehandling, veiledning, bygging av 
nettverk, kobling til FOU-miljøene og virkemiddelapparatet vil være sentrale 
arbeidsoppgaver.  

• Grunnbemanningen i selskapet skal bestå av 2,5 årsverk medregnet daglig 
leder. Selskapet kan initiere prosjekt som finansieres med eksterne midler eller 
salg av tjenester.  

• Selskapet skal ha budsjett på 2,1 mill. kr som finansieres av eierne med 1,1 
mill. kr, samt prosjektstøtte fra Nord Trøndelag fylkeskommune på 1 mill. kr. 

• Selskapets drift og måloppnåelse skal evalueres før prosjektperiodens slutt. 

Utover våren 2016 ble det arbeidet videre med ulike avklaringer mellom kommunene og 
ansettelse av ny daglig leder. Det er i skrivende stund ennå ikke avklart hva 
fylkeskommunen vil gi i støtte til selskapet. 

Følgende respondentutsagn fra den gjennomførte undersøkelsen mot tilsagnsmottakere 
kan være illustrerende: 

• Er usikker på hva slags rolle NYN nå vil få framover. Hvis det kun er et 
"fordyrende ledd" for virkemidlene vi har, er det også et unødvendig ledd. Det 
bør bli klarere kommunisert hva NYN skal bidra med framover 

• NYN har bidratt til i styrke kapasiteten mht. næringsutviklingsarbeid i den 
perioden NYN har vært i drift, tom. 1. halvår 2016. Begge tidligere ansatte har 
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sluttet og omstillingsprosjektet skal avvikles fra høsten 2016. Den kompetansen 
som har vært bygget opp gjennom tidligere ansatte eksisterer ikke lenger i NYN 
og hvilken kapasitet NYN har til å drive næringsutviklingsarbeid framover vil 
derfor være helt avhengig av hvilken kompetanse nye ansatte har innenfor dette 
feltet. Det vil også være avgjørende hvilket økonomisk handlingsrom NYN vil få 
i tiden framover. Dette er pr. i dag uavklart.  
 

Intervjuene gir signaler om at den administrative ledelsen i kommunene ikke var fornøyd 
med verken videreføringsprosessen eller de forslag til videreføring som forelå i 2015. 
De involverte seg sterkere i prosessen og en alternativ modell ble lansert og jobbet med 
utover våren 2016. På intervjutidspunktet gikk det frem at nye NYN vil disponere 2 
millioner i restmidler fra omstillingsprogrammet og ca. 2 millioner i årlige 
næringsfondmidler som tidligere var disponert av Kystgruppen/regionrådet. Formelt 
avsluttes imidlertid omstillingsarbeidet med et styremøte etter at vi er ferdig med vår 
rapport. Vedtak om tilskudd til ulike prosjekter på dette møtet, vil redusere de nevnte 
restmidlene for det videre utviklingsarbeidet. 

Sekretariatet for kystgruppen blir også tillagt nye NYN, mens kommunene vil selv ha 
ansvar for førstelinjetjenesten. Organisasjonen vil ha et styre bestående av rådmennene 
og de kommunale næringskonsulentene og ha ansvar for å følge opp felles strategisk 
næringsplan. Ellers er det uklart hvordan næringslivet skal bli involvert fremover, og det 
foreligger heller ingen strategisk plan eller handlingsplan for nye NYN. Dette arbeidet 
med planene er imidlertid i gang med bistand fra Prosesskompetanse.  

Det som nå er nye NYN har ny leder, nytt styre og vil ha et mer begrenset handlingsrom 
sammenlignet med omstillingsperioden. Hvordan dette vil fungere er et åpent spørsmål 
fordi dette er å betrakte som en helt ny organisasjon, men da tuftet på et etablert 
samarbeid og at man har tillagt saksbehandling av regionale fondsmidler til 
organisasjonen. Utviklingskraften fra nye NYN vil her trolig være avhengig av hva man 
har av ressurser til proaktiv jobbing med innsatsområder utover det å være saksbehandler 
for søknader om støtte. 
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4. OPPSUMMERING OG LÆRDOM 
I dette kapitlet beskrives og diskuteres sentrale resultater fra omstillingsprogrammet 
med fokus på læring og videre arbeid med omstilling og nyskaping i norske kommuner. 

4.1 Bakgrunn for omstilling 
Vikna, Nærøy og Leka utgjør regionen Ytre Namdal. Ved årsskiftet 2009/2010, hadde 
kommunene til sammen 9705 innbyggere fordelt på 4122 i Vikna, 4990 i Nærøy og 593 
i Leka. Antall arbeidsplasser summerte seg til 4518 fordelt på 2374 i Vikna, 1876 i 
Nærøy og 268 i Leka. De tre kommunene utgjør et regionalt arbeidsmarked med korte 
avstander mellom sentrale deler av Nærøy og Vikna, mens det er større avstander til 
Leka og det lokale arbeidsmarkedet i denne delen av Ytre Namdal. 

I perioden 2010-2016 gjennomførte de tre kommunene i Ytre Namdal et 
omstillingsprogram med bakgrunn i sårbar næringsstruktur og svak nærings- og 
samfunnsutvikling over tid, spesielt i Nærøy kommune.  

Omstillingsstatus åpenbarte seg som en mulighet for Nærøy allerede i 2004 etter tap av 
arbeidsplasser spesielt i lokalsamfunnet Abelvær. I 2005-2007 ble flere arbeidsplasser i 
Nærøy lagt ned, slik at det i sum dreide det seg om et tap på 244 arbeidsplasser eller 15 
% av arbeidsplassene i kommunen. Nærøy søkte om omstillingsprogram i 2008 og fikk 
til svar fra stat og fylkeskommune at omstillingsmidler kunne gis hvis det ble et regionalt 
samarbeid med Leka og Vikna kommune. Argumentene for dette var store behov også i 
Leka samt det som ble oppfattet som svak regional samhandling. Vikna hadde på sin 
side hatt vekst over lang tid i sin mer konsentrerte økonomi rundt kystbyen Rørvik. 

Det kommunale utviklingsapparatet bestod av næringskonsulenter i stort sett 
deltidsstillinger, landbruksmedarbeider, plansjef, rådmann og ordfører. I tillegg hadde 
kommunene politisk samhandling gjennom regionrådet (Kystgruppen), et samarbeid 
mellom rådmennene og et felles næringsfond på om lag 2 mill kr pr år. 

I 2009 gjennomførte de tre kommunene et forprosjekt om felles omstillingsarbeid, og 
man oppnådde betydelig involvering av det lokale næringslivet. De første 8 månedene 
av 2010 ble brukt til ulike avklaringer mellom kommunene om hvordan 
omstillingsarbeidet skulle organiseres, styres og finansieres.  

4.2 Vurdering av organisering, tiltak og videreføring 
Omstillingsarbeidet startet opp i august/september 2010 og ble avsluttet i 
september/oktober 2016. Omstillingsarbeidet disponerte offentlige bevilgninger på 36 
mill. kr. over 6 år til satsingsområdene marin/maritim sektor, TIFT-næringer og reiseliv 
samt utviklingsområdene kompetanse og regional samhandling. I 2014 kom det dessuten 
en ekstrabevilgning på 1 mill kr. som følge av nedleggelsen av Teleperformance AS i 
Rørvik, der 55 ansatte mistet jobben. Før det avsluttende styremøtet stod det igjen 2 mill 
kr i udisponerte midler som kommunene kan bruke til en videre felles, næringssatsing. 
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Omstillingsarbeidet ble organisert gjennom et Interkommunalt selskap kalt Nyskaping 
og Utvikling i Ytre Namdal (NYN IKS), med eget styre og de tre kommunene som 
likestilte eiere. I tillegg til styreleder har styret bestått av 3 representanter fra næringsliv, 
3 fra de respektive kommunestyrer samt personlige varamedlemmer. Innovasjon Norge 
og fylkeskommune har møtt som observatører og bidragsytere i diskusjonene. Et så stort 
styre med flere fra næringslivet, ga flere saker med utfordringer og misnøye rundt 
inhabilitet, et problem som delvis ble mindre med ekstern styreleder i andre halvdel av 
omstillingsperioden. Vi mener styret for et slikt regionalt program med fordel burde vært 
5-6 personer inkludert ekstern styreleder, men da uten personlige varamedlemmer for å 
minimere inhabilitet og få et mer handlekraftig styre uten for mye mistenksomhet ved 
seg. Styremedlemmene kunne da blitt oppnevnt ut fra kompetanse, ikke geografisk 
representasjon som det er i representantskapet/eierforsamlingen. 

Ledelse og administrasjon i omstillingsselskapet fungerte godt i oppstartfase og fram til 
sommeren 2015. Selskapet hadde leder, 2-3 andre ansatte samt at man leide lokale 
konsulentselskap og andre til å utføre ulike oppgaver. Dette var nødvendige grep for å 
bringe inn spesialisert kunnskap og gjennomføringskraft i en liten organisasjon. 

I utgangspunktet var programmet mest forankret i Nærøy, men Vikna og Leka ble med 
i satsingen og fikk innflytelse etter hvert. Deler av næringslivet var aktivt med i 
utarbeidelsen av strategiplanen for omstillingsprogrammet. Styremedlemmer, Ytre 
Namdal Utviklingsforum, næringsforeninger, Sparebanken og andre aktører involverte 
seg i arbeidet, slik at næringslivsforankringen kan sies å vært god. Dette medførte bl.a. 
at strategiene ble endret, bl.a. ble det økt vektlegging av langsiktig arbeid med FoU. Med 
denne endringen fikk omstillingsprogrammet en innretting som er mer i tråd med nyere 
forskning om relatert mangfold enn en mer ren spesialiseringsstrategi, som de første 
strategiene synes å ha vært tuftet på. 

I startfasen av omstillingsarbeidet ble det vektlagt bransjevise satsinger med 
bedriftsrettede prosjekter. Dette ble oppfattet som for tradisjonelt og med lite potensiale 
av det det lokale bankvesenet, som ga signaler og finansiering til satsing på FoU. FoU-
satsingen kom i stand med ansettelsen av en person til å følge opp dette. Utover i 
omstillingsarbeidet dreide fokuset mer generelt over på tilretteleggende prosjekter som 
infrastruktur og felles strategisk næringsplan. Sistnevnte plan ble ansett som ekstremt 
viktig som styringsdokument for videreføring av arbeidet etter NYN. I dette arbeidet var 
næringslivet svært godt involvert. 

De tre kommunene fortsatte med egen førstelinjetjeneste i hver kommune, samt felles 
næringsfondforvaltning og næringspolitisk samarbeid gjennom det etablerte regionrådet 
(Kystgruppen) i omstillingsperioden. Omstillingsarbeidet var slikt sett organisert på 
siden av det ordinære utviklingsarbeidet, men grep også tak i arbeidsoppgaver som det 
ordinære apparatet har ansvar for. NYN hadde god kontakt med førstelinjetjenesten, men 
inntrykket er at fokuset på NYN gjorde at de lokale førstelinjetjenestene kunne 
nedprioriteres noe under omstillingsperioden.  
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Inntrykket vårt er at samhandlingen var god med kystgruppen om koordinering av 
tilskudd til prosjekter fra regionalt næringsfond, samt om oppfølging av næringspolitikk 
og finansiering av tilretteleggende tiltak. Samhandlingen med rådmenn og 
kommuneadministrasjon derimot, var etter vår mening mangelfull. Rådmenn og 
kommunens samfunnsutviklingsapparat var liten grad involvert i styre og drift av NYN. 
Dette kan ha gått på bekostning av kommuneadministrasjonens behov for oversikt når 
drift og utvikling av en kommune skal planlegges. Nærings- og samfunnsutvikling er en 
sammensatt oppgave som mange kommunale aktører jobber med, og blant de mange 
prosjekter omstillingsprogrammet var involvert i, savner vi prosjekter som involverte 
samfunnsutviklingsaktørene i kommunen innen områder som kompetanseutvikling, 
stedsutvikling og landbrukstjenester. 

Fra 2013 jobbet NYN med videreføring av omstillingsarbeidet, og det ble lansert flere 
alternativer til organisering av en enhet som skulle følge opp en ny felles, strategisk 
næringsplan. Denne planen ble vedtatt i 2014 etter en omfattende prosess. NYN foreslo 
også måter å videreføre arbeidet på i denne perioden, men disse ble ikke vedtatt ut fra 
argument om styring med ressursbruken, samhandling med kommunenes øvrige 
utviklingsapparatet samt mulig inhabilitet blant styrerepresentanter fra næringslivet. 

I løpet av denne videreføringsprosessen mistet selskapet sine mest verdifulle ansatte, 
dvs. FoU-koordinator (innen marin/maritim sektor) Sæternes og omstillingsleder Dille. 
De siste 12 månedene av omstillingsperioden har vært preget av at Dille sa opp sin 
stiling, uavklart videreføring og at det ble manglende ressurser og kraft i omstillings-
arbeidet. Først i mars 2016 var videreføringen avklart, slik at man etter hvert kunne 
ansette leder som startet i selskapet den 1.9.2016. I denne mellomperioden var selskapets 
eneste ansatte på fulltid, FoU-koordinatoren, konstituert leder. Denne personen forlot 
selskapet sommeren 2016. Med det forsvant viktig kunnskap ut av organisasjonen. 

Kommunene har valgt å videreføre den etablerte næringsutviklingsorganisasjonen, dog 
med ny ledelse, nytt styre og mindre disponible midler enn før. Selskapet tar over 
næringsfondforvaltningen fra regionrådet og skal ellers følge opp felles strategisk 
næringsplan med mye mindre midler enn omstillingsorganisasjonen hadde. Det jobbes 
nå videre med handlingsplaner og hvordan involvering av næringsliv skal skje i det 
regionale næringsarbeidet. I den nye organisasjonen er man rigget for en betydelig bedre 
samhandling med kommuneadministrasjonene gjennom å ha rådmenn og 
førstelinjetjenesten i styret. Næringslivet har her ingen formell rolle, og må derfor 
mobiliseres og aktiveres på andre måter. Utviklingskraften fra den videreførte 
organisasjonen vil her være avhengig av hva man har av ressurser til proaktiv jobbing 
og hvordan man evner å mobilisere næringslivet til fortsatt innsats for vekst.  

Koordinering og avklaringer mellom tre kommuner og ulike samarbeidsaktører tar tid, 
noe man hadde opplevd allerede i avklaringsfasen før oppstart. Eierne burde derfor med 
fordel engasjert seg tidligere i prosessen, slik at vedtak om videreføring kunne skjedd 
fram mot sommeren 2015, slik det også var lagt opp til fra NYN sin side. 
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4.3 Mål, vurdering av måloppnåelse og effekter 
Overordnede mål for omstillingsprogrammet har vært å bidra til etablering av 250 
lønnsomme arbeidsplasser i perioden 2010 – 2015, øke kompetansen, øke 
innovasjonsevnen, styrke verdiskapingen, og bidra til positiv utvikling i regionens 
samlede folketall. Vi finner lite dokumentasjon rundt grunnlaget for målsettingene, og 
finner i likhet med Innovasjon Norge (2015) at målsettinger er lite konkrete og i for liten 
grad fulgt opp med målinger og tiltak etter identifiserte behov. Omstillingsprogrammet 
hadde betydelige ressurser, slik at oppfølging av igangsatte og støttede prosjekt skulle 
være mulig å ha som rutine. Dette kunne vært gjort veldig enkelt med en kort 
telefonsamtale eller kontakt om igangsatte prosjekter er i rute, om mål for arbeidsplasser 
og andre forhold er nådd og hva som eventuelt kreves av bistand eller tiltak for å få å 
prosjektet på et bedre spor.  

Ytre Namdal hadde ved siste årsskifte (2015/2016) en befolkning på 10 075 og 4 637 
arbeidsplasser. Dette betyr en vekst på 4 % i folketall og 3 % i arbeidsplasser i løpet av 
omstillingsperioden. Arbeidsplassvekst kan reelt sett ha vært enda høyere om vi tar 
hensyn til endringer i statistikkgrunnlaget. Dette er imidlertid kun fakta og ikke resultat 
vi kan tilbakeføre til omstillingsprogrammet. 

Vi har gått gjennom databasen til omstillingsorganisasjonen, offisiell informasjon om 
involverte bedrifter og gjennomført spørreundersøkelse til bedrifter som har mottatt 
bistand fra omstillingsprogrammet. I tillegg til utdypende intervju og vår vurdering av 
lokaløkonomiske forhold, har dette gitt grunnlag for å anslå effekter på 
samfunnsutviklingen.  

For arbeidsplasser viser prosjektoversiktene til NYN at det forventes en effekt på godt 
over 500 arbeidsplasser fra prosjektene som er satt i gang. Dette gjelder i hovedsak 
effekter som forventes realisert i bedrifter som har mottatt tilskudd fra NYN. Det vi 
finner i omstillingsperioden, er en faktisk sysselsettingsøkning på 228 i disse bedriftene. 
Da har vi ikke trukket fra nedlagte bedrifter, som de 82 innen Teleperformance og 
Justitia. Vår spørreundersøkelse til bedriftene viser imidlertid at vi neppe kan regne med 
mer enn 135 arbeidsplasser som bedriftsrettet effekt av omstillingsprogrammet. Dette 
indikerer at målene om arbeidsplassutvikling ikke er oppnådd, verken totalt sett eller 
innenfor satsingsområdene.  

I hovedsak har prosjektaktiviteten vært forstudier og forprosjekt, dvs. at man er inne i 
svært tidlige faser av utviklingsprosjektene. Svært mange prosjekt har også vært 
tilretteleggende på samfunnsnivå og ikke bedriftsrettet. Tilretteleggende tiltak er mer 
langsiktige og det gjør det vanskelig å anslå størrelsen på effektene av 
omstillingsprogrammet. Vi finner imidlertid grunnlag for å si at omstillingsprogrammet 
har utløst mange typer positive effekter i Ytre Namdal kommune utover 
sysselsettingseffektene. Omstillingsorganisasjonen har bl.a. bidratt på 
kompetansefronten gjennom å støtte prosjekt som har bidratt til flere og bedre 
studietilbud, bedre samarbeid mellom skole og næringsliv, økning i rekruttering til lokalt 
studietilbud, økt samarbeid mellom FoU og næringsliv bl.a. gjennom initiering av 
langsiktige FoU-prosjekter, støttet initiativ som næringsforeningsfusjon, Ytre Namdal 
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utviklingsforum og en rekke andre tiltak og prosjekt som kan ha positiv innvirkning på 
det videre næringsutviklingsarbeidet i området. 

Om vi tar med et forsiktig anslag på arbeidsplasseffekter fra tilretteleggende prosjekt, 
kan effektene passere 150 arbeidsplasser men er neppe så høy som 200 arbeidsplasser.  
Realiserte effekter på arbeidsplasser er dermed vurdert klart under målet på 250 
arbeidsplasser. Økt utviklingsevne og pågående satsinger gir imidlertid grunn til 
vesentlig større langsiktige effekter, også om dette blir fulgt opp i det videre 
næringsutviklingsarbeidet. Med positiv effekt på arbeidsplasser, vil man få positiv effekt 
på folketallet over tid selv om andre forhold kan dominere den samlede utviklingen. 
Normalt vil effekten på folketall ligge på mellom 1 og 2 for hver arbeidsplass som 
skapes. En arbeidsplasseffekt på 150-200 tilsier derfor en befolkningseffekt på minst 
150-200 på kort sikt og 300-400 på lang sikt. 

Omstillingsprogrammet forlot tidlig en strategi om utkantsatsing, og rendyrket sin rolle 
som et regionalt program. Veksteffekter og prosjektinvolvering ser likevel ut til å være 
jevnt fordelt mellom de tre kommunene når vi tar hensyn til innbyggertallet. Når vi går 
ned på lokalsamfunnene er det som ventet størst aktivitet på aksen Kolvereid-Rørvik, 
mens Abelvær, hvor behovet var størst, har hatt svært begrenset effekt av 
omstillingsprogrammet. Dette gjelder både egne arbeidsplasser og tilrettelegging for 
boliger slik at man kan pendle til Kolvereid og Rørvik.  

Med omstillingsprogrammet fikk deltagerkommunene i Ytre Namdal anledning til å 
gjøre en ekstraordinær innsats i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet. Kommunene 
valgte her å gjennomføre omstillingsprogrammet på utsiden av det ordinære 
utviklingsarbeidet. Hovedinntrykket er at næringsaktørene ble involvert og har hatt god 
nytte av omstillingsprogrammet. Rådmenn og kommuneadministrasjon har blitt mindre 
involvert, noe som kan ha gitt for lav innsats innen tilrettelegging av areal og 
infrastruktur for utbygging i en tid med boligmangel og rekrutteringsutfordringer. 
Boligbyggingen er imidlertid svært høy nå. 

Robustheten i næringslivet har blitt bedre i løpet av omstillingsperioden i Ytre Namdal, 
selv om sårbarheten for endringer innen oppdrett og TIFT-næringer fortsatt er stor. Som 
andel av sysselsettingen har det vært mindre endringer, men omsetning og lønnsomhet 
har styrket seg innen oppdrettsrelatert virksomhet. Det ser også ut til å være positiv 
utvikling innen maritim sektor, reiseliv og TIFT-næringene, hvor bedrifter i sistnevnte 
satser på svært ulike markeder. Innen alle disse næringene har NYN hatt sentrale bidrag. 

Hovedinntrykket er at svært mange næringsaktører i Ytre Namdal hatt god nytte av 
omstillingsprogrammet, og det er identifisert klare positive effekter på arbeidsplasser og 
folketall i alle tre kommuner. Effektene er såpass store at kommunene bør være tjent 
med videreføre et felles næringsutviklingsselskap videre. 

Næringsutviklingsevnen i Ytre Namdal har trolig blitt vesentlig styrket som følge av 
omstillingsprogrammet. Bedre lokal rekruttering, økt FoU i næringslivet, bedre 
samhandling mellom kommunene, bedre samhandling i næringslivet, økt kompetanse og 
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fokus på verdiskapingsvekst i mange bedrifter. Dette bør gi en helt annen utviklingskraft 
enn tidligere i næringslivet. I tillegg er det utviklet en felles strategisk næringsplan og 
vedtatt en organisasjon som kan følge opp denne planen videre. Nå blir det opp til ny 
leder og nytt styre å få mobilisert og aktivisert næringslivet videre, slik at den påviste 
bedre utviklingsevnen blir realisert i form av arbeidsplasser. 

4.4 Avsluttende vurderinger 
Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal fungerte godt i perioden september 2010 til 
september 2015. Det siste året av omstillingsprogrammet var preget av manglende 
avklart videreføring og ledere/administrasjon som har sluttet, uten at ny kompetanse har 
kommet inn i programmet. Avklaring av videreføring har tatt for lang tid, og kan trolig 
tilbakeføres til at regionale program blir mer komplisert og tidkrevende å rigge eller 
endre på fordi flere kommuner og aktører er involvert enn ved kommunale program. 
Dette bør eiere ta hensyn til ved å engasjere seg tidlig nok i prosessene, slik at de får 
med sine føringer til styret når viktige endringer i slike selskaper skal gjøres. I tillegg er 
det en svakhet med regionale program som må tas hensyn til i videre arbeid med 
omstillingsvirkemidlet.  

Omstillingsprogrammet i Ytre Namdal har vært et regionalt program hvor man har lagt 
til side fokus på en kommune eller lokalsamfunn med tap av arbeidsplasser, og heller 
satset på utvikling der både potensial og sannsynlige effekter er større i regionen som 
helhet. Det regionale fokuset bidro trolig også til at man dreide fokuset fra bedriftsrettede 
til tilretteleggende og næringspolitiske fellessaker utover i omstillingsperioden. Slike 
dreininger kan gi god utvikling, men er viktig å være oppmerksom på når man arbeider 
med regional omstilling. 

I regionale program som NYN kan rådmenn og kommuneadministrasjoner lettere havne 
på sidelinjen, enn ved kommunale program. I slike program blir den enkelte kommunale 
aktør mindre viktig i den regionale sammenhengen, enn i en kommunal sammenheng. 
Fokus blir da gjerne på næringsliv og andre regional aktører, og dette kan gå utover ikke 
bare helhetlig styring i kommunene, men også kommunens utviklingsevne gjennom 
minsket mulighet til utvikle kommunenes ordinære utviklingsapparat som ledd i 
omstillingsarbeidet. Dette apparatet skal legge til rette for samfunnsutvikling på en 
helhetlig måte, men trenger svært ofte påfyll av kompetanse og ressurser. 

Avslutningsvis vil understreke at det regionale programmet i Ytre Namdal har gitt god 
effekt på næringsutviklingen i alle tre deltakende kommuner. Det vi påpeker er mulige 
forbedringsområder eller områder man må være bevisst i arbeidet med 
omstillingsprogram. 
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VEDLEGG: TABELLER 
Tabell V1: Samfunnsutvikling i Ytre Namdal (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne 

beregninger). 

  
2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

Endring 
2010-2016 

1750 Vikna                   
Folketall 4122 4135 4241 4300 4321 4363 4387 265 6 % 
Arbeidsfør alder 2984 2990 3079 3116 3124 3164 3201 217 7 % 
Arbeidsplasser 2374 2487 2512 2506 2514 2484 2397 23 1 % 
Innpendling 576 622 662 636 662 656 635 59 10 % 
Innpendlingsandel 24 % 25 % 26 % 25 % 26 % 26 % 26 % 2 %   
Utpendling 357 335 373 388 402 390 387 30 8 % 
Utpendlingsandel 17 % 15 % 17 % 17 % 18 % 18 % 18 % 1 %   
Yrkesaktive 2155 2200 2223 2258 2254 2218 2149 -6 0 % 
Arbeidsledige 60 50 45 48 69 68 61 1 2 % 
Arbeidsstyrke 2215 2250 2268 2306 2323 2286 2210 -5 0 % 
Yrkesdeltakelse 74 % 75 % 74 % 74 % 74 % 72 % 69 % -5 %   
Regional integrasjon 41 % 40 % 43 % 43 % 44 % 44 % 44 % 4 %   
Netto utpendling -219 -287 -289 -248 -260 -266 -248 -29   
1751 Nærøy                   
Folketall 4990 4999 5069 5097 5064 5081 5126 136 3 % 
Arbeidsfør alder 3563 3617 3691 3742 3743 3758 3780 217 6 % 
Arbeidsplasser 1876 1895 1928 1969 1940 2003 2011 135 7 % 
Innpendling 215 247 266 264 281 300 312 97 45 % 
Innpendlingsandel 11 % 13 % 14 % 13 % 14 % 15 % 16 % 4 %   
Utpendling 764 789 846 840 860 819 764 0 0 % 
Utpendlingsandel 32 % 32 % 34 % 33 % 34 % 32 % 31 % 0 %   
Yrkesaktive 2425 2437 2508 2545 2519 2522 2463 38 2 % 
Arbeidsledige 65 60 54 47 60 63 42 -23 -35 % 
Arbeidsstyrke 2490 2497 2562 2592 2579 2585 2505 15 1 % 
Yrkesdeltakelse 70 % 69 % 69 % 69 % 69 % 69 % 66 % -4 %   
Regional integrasjon 43 % 45 % 48 % 46 % 49 % 47 % 47 % 4 %   
Netto utpendling 549 542 580 576 579 519 452 -97   
1755 Leka                   
Folketall 593 589 573 574 556 574 562 -31 -5 % 
Arbeidsfør alder 441 437 422 420 409 419 406 -35 -8 % 
Arbeidsplasser 268 275 267 278 261 277 229 -39 -15 % 
Innpendling 34 32 36 45 38 45 21 -13 -38 % 
Innpendlingsandel 13 % 12 % 13 % 16 % 15 % 16 % 9 % -4 %   
Utpendling 62 54 65 61 56 52 53 -9 -15 % 
Utpendlingsandel 21 % 18 % 22 % 21 % 20 % 18 % 20 % -1 %   
Yrkesaktive 296 297 296 294 279 284 261 -35 -12 % 
Arbeidsledige 3 5 6 4 4 4 1 -2 -67 % 
Arbeidsstyrke 299 302 302 298 283 288 262 -37 -12 % 
Yrkesdeltakelse 68 % 69 % 72 % 71 % 69 % 69 % 65 % -3 %   
Regional integrasjon 34 % 30 % 35 % 37 % 35 % 35 % 29 % -4 %   
Netto utpendling 28 22 29 16 18 7 32 4   
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Tabell V2: Sysselsettingsendringer fordelt på næring i Ytre Namdal i perioden 
2009-2015. (Kilde: Statistisk sentralbyrå og egne beregninger). 

  4. kvartal 2009 4. kvartal 2015 Endring 2009-2015 

  Antall Andel LQ  Antall Andel LQ  Antall Prosent RSI 

N
æ

rø
y 

Basisnæringer 454 0,24 1,24 388 0,19 1,15 -66 -15 % -10 % 
Landbruk 224 0,12 4,70 158 0,08 4,69 -66 -29 % -3 % 
Fiske/havbruk 97 0,05 7,56 100 0,05 8,42 3 3 % 7 % 
Bergverk og utvinning 8 0,00 0,22 9 0,00 0,19 1 13 % -22 % 
Næringsmidler 15 0,01 0,39 1 0,00 0,03 -14 -93 % -91 % 
Anna industri 98 0,05 0,64 109 0,05 0,83 11 11 % 23 % 
Telekom/FoU/forlag/media 12 0,01 0,16 11 0,01 0,14 -1 -8 % -13 % 
Besøksnæringer 244 0,13 0,72 254 0,13 0,76 10 4 % 2 % 
Handel 206 0,11 1,00 187 0,09 0,97 -19 -9 % -6 % 
Aktivitet 21 0,01 0,30 47 0,02 0,61 26 124 % 112 % 
Servering/Overnatting 17 0,01 0,27 20 0,01 0,30 3 18 % 7 % 
Regionale næringer 526 0,28 0,89 616 0,31 1,06 90 17 % 15 % 
Bygg/anlegg 120 0,06 0,80 162 0,08 1,00 42 35 % 24 % 
Kraft, vann og avfall 46 0,02 3,72 44 0,02 3,68 -2 -4 % -5 % 
Forr. Tj.yting 62 0,03 0,49 94 0,05 0,76 32 52 % 50 % 
Transport 210 0,11 1,84 211 0,10 1,96 1 0 % 2 % 
Agentur og Engros 9 0,00 0,10 17 0,01 0,21 8 89 % 96 % 
Finans, eiendom og utleie 79 0,04 0,79 88 0,04 0,89 9 11 % 9 % 
Offentlig 652 0,35 0,91 753 0,37 1,00 101 15 % 6 % 
Lokal m/privat skole/helse 588 0,31 1,25 698 0,35 1,42 110 19 % 10 % 
Fylkeskommunal 3 0,00 0,09 0 0,00 0,00 -3 -100 % -103 % 
Statlig 61 0,03 0,29 55 0,03 0,24 -6 -10 % -22 % 
Sum 1876 1,00 0,93 2011 1,00 1,00 135 7 % 4 % 

Vi
kn

a 

Basisnæringer 747 0,31 1,71 783 0,33 1,95 36 5 % 9 % 
Landbruk 54 0,02 0,95 48 0,02 1,19 -6 -11 % 16 % 
Fiske/havbruk 219 0,09 14,32 278 0,12 19,63 59 27 % 31 % 
Bergverk og utvinning 4 0,00 0,09 5 0,00 0,09 1 25 % -10 % 
Næringsmidler 290 0,12 6,26 255 0,11 5,87 -35 -12 % -9 % 
Anna industri 81 0,03 0,44 67 0,03 0,43 -14 -17 % -5 % 
Telekom/FoU/forlag/media 99 0,04 1,08 130 0,05 1,42 31 31 % 27 % 
Besøksnæringer 351 0,15 0,87 281 0,12 0,70 -70 -20 % -23 % 
Handel 249 0,10 1,02 209 0,09 0,91 -40 -16 % -13 % 
Aktivitet 73 0,03 0,86 35 0,01 0,38 -38 -52 % -64 % 
Servering/Overnatting 29 0,01 0,39 37 0,02 0,46 8 28 % 17 % 
Regionale næringer 647 0,27 0,92 564 0,24 0,81 -83 -13 % -15 % 
Bygg/anlegg 92 0,04 0,51 110 0,05 0,57 18 20 % 8 % 
Kraft, vann og avfall 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 % 0 % 
Forr. Tj.yting 237 0,10 1,58 124 0,05 0,84 -113 -48 % -50 % 
Transport 199 0,08 1,47 195 0,08 1,52 -4 -2 % 0 % 
Agentur og Engros 44 0,02 0,42 58 0,02 0,62 14 32 % 39 % 
Finans, eiendom og utleie 75 0,03 0,63 77 0,03 0,65 2 3 % 0 % 
Offentlig 629 0,26 0,74 769 0,32 0,85 140 22 % 13 % 
Lokal m/privat skole/helse 504 0,21 0,90 631 0,26 1,08 127 25 % 16 % 
Fylkeskommunal 93 0,04 2,23 95 0,04 2,28 2 2 % -1 % 
Statlig 32 0,01 0,13 43 0,02 0,16 11 34 % 22 % 
Sum 2374 1,00 0,99 2397 1,00 1,00 23 1 % -3 % 

Le
ka

 

Basisnæringer 107 0,40 2,57 75 0,33 1,96 -32 -30 % -25 % 
Landbruk 70 0,26 12,91 50 0,22 13,02 -20 -29 % -2 % 
Fiske/havbruk 36 0,13 24,64 23 0,10 17,00 -13 -36 % -32 % 
Bergverk og utvinning 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 % 0 % 
Næringsmidler 1 0,00 0,23 1 0,00 0,24 0 0 % 3 % 
Anna industri 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0 % 0 % 
Telekom/FoU/forlag/media 0 0,00 0,00 1 0,00 0,11 1 0 % 0 % 
Besøksnæringer 20 0,07 0,52 16 0,07 0,42 -4 -20 % -23 % 
Handel 12 0,04 0,51 10 0,04 0,46 -2 -17 % -14 % 
Aktivitet 4 0,01 0,50 3 0,01 0,34 -1 -25 % -37 % 
Servering/Overnatting 4 0,01 0,56 3 0,01 0,39 -1 -25 % -35 % 
Regionale næringer 50 0,19 0,74 62 0,27 0,93 12 24 % 22 % 
Bygg/anlegg 14 0,05 0,82 13 0,06 0,71 -1 -7 % -18 % 
Kraft, vann og avfall 0 0,00 0,00 1 0,00 0,73 1 0 % 0 % 
Forr. Tj.yting 2 0,01 0,14 8 0,03 0,57 6 300 % 298 % 
Transport 29 0,11 2,24 30 0,13 2,45 1 3 % 5 % 
Agentur og Engros 0 0,00 0,00 1 0,00 0,11 1 0 % 0 % 
Finans, eiendom og utleie 5 0,02 0,44 9 0,04 0,80 4 80 % 77 % 
Offentlig 91 0,34 1,12 76 0,33 0,88 -15 -16 % -26 % 
Lokal m/privat skole/helse 85 0,32 1,59 68 0,30 1,21 -17 -20 % -29 % 
Fylkeskommunal 1 0,00 0,25 0 0,00 0,00 -1 -100 % -103 % 
Statlig 5 0,02 0,21 8 0,03 0,31 3 60 % 48 % 
Sum 268 1,00 1,17 229 1,00 1,00 -39 -15 % -18 % 
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