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Evaluering av omstillingsprogrammet i Hurum

Forord
Denne rapporten inneholder en midtveisevaluering av omstillingsprogrammet i Hurum kommune.
Formålet med evalueringen er å vurdere foreløpige resultater av satsingen, innhente erfaringer fra
gjennomføringen og gi innspill til forbedringsmuligheter i en eventuell videreføring av programmet.
Evalueringen er gjennomført av senioranalytiker André Flatnes. Rådgiver Bård Strige Øyen har vært
ansvarlige for evalueringsoppdraget fra oppdragsgivers side. Evaluator har i tillegg fått god hjelp av
programleder Gunnlaug Marie Brandshaug. Vi takker for oppdraget og for godt samarbeid.

Kristiansand, 31. mars 2017

André Flatnes
Prosjektleder
Oxford Research AS
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Evaluering av omstillingsprogrammet i Hurum

1.

Evalueringens formål og metode

Hurum kommune fikk omstillingsstatus i 2014. Statusen er gitt for en periode på tre år, med mulighet
for ytterlige tre år. Kommunen er nå i avslutningsfasen av tredje prosjektår, og før neste treårsperiode
eventuelt settes i gang, skal det gjennomføres en midtveisevaluering.

1.1

Evalueringens formål

Evalueringen skal vurdere resultater av omstillingsprosessen, erfaringer fra organiseringen, samarbeidet med involverte aktører og utviklingsevne og -vilje i kommunen og næringslivet som følge av omstillingsprosessen. Evalueringen skal vektlegge foreløpige resultater av omstillingsarbeidet i kommunen. Det skal gjøres opp status for i hvilken grad omstillingsarbeidet gir resultater i forhold til målene
i omstillingsplanen. Evalueringen skal også gi innspill til eventuelle forbedringer av omstillingsprogrammet i en eventuell ny treårsperiode.

1.2

Evalueringsmetode

I gjennomføringen av evalueringen er det innhentet data ved gjennomgang av dokumenter og ved
intervjuer av sentrale personer i programmet.
Følgende dokumenter er gjennomgått av evaluator:







Faktagrunnlag for omstillingsplanen
Fylkeskommunens saksfremlegg og tilsagnsbrev
Omstillingsplaner 2014-20 og 2016-20, og årlige handlingsplaner 2015, 2016 og 2017
Programstatusvurderinger 2014, 2015 og 2016
Årsrapporter/statusrapporter og presentasjoner av programmet
Prosjektplaner/sluttrapporter for delprosjekter og diverse nyhetsoppslag

Følgende personer er intervjuet i forbindelse med evalueringen:
Tabell 1: Informanter
Navn

Organisasjon og rolle

Gunnlaug Marie Brandshaug

Hurum 2020, programleder 2015-

Roald A Johansen

Hurum 2020, programleder 2014

Monica Vee Bratlie

Hurum kommune, ordfører og styringsgruppeleder

Lars Joakim Tveit

Hurum kommune, rådmann og observatør i styringsgruppen

Arne Hjorth

Hurum Næringsråd, medlem i styringsgruppen

Berit Helgesen

Hurum Eiendomsselskap KF, medlem i styringsgruppen

Amarjit Singh

Buskerud fylkeskommune, observatør i styringsgruppen

Johannes Skaar

Innovasjon Norge, observatør i styringsgruppen

Kilde: Oxford Research
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1.3

Leserveiledning

Rapporten består av et datakapittel (kapittel 2) og et kapittel med evaluators vurderinger (kapittel 3).
Informasjonen som presenteres i kapittel 2 er innhentet i dokumentgjennomgangen og intervjuene
beskrevet over. Budskapet fra intervjuene er bearbeidet og formulert av Oxford Research og
representerer en syntese av de utsagn som ble gitt. Kapittel 3 inneholder evaluators vurdering av
omstillingsprogrammets resultater og måloppnåelse, samt potensial for ytterligere resultater og innspill
til justeringer.
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2. Programmets innhold og resultater
Et omstillingsprogram er en ekstraordinær innsats i områder som har et ensidig næringsgrunnlag og/eller står overfor store omstillings- og nyskapingsoppgaver. Det er fylkeskommunene som definerer
hvilke kommuner som skal få omstillingsstatus, og hvor lenge omstillingsperioden skal vare.

2.1

Kort om programmet

På bakgrunn av situasjonen i næringslivet i Hurum ble det i 2013 sendt en søknad til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) om tilskudd til omstillingsinnsats i Hurum kommune. De statlige midlene til omstilling i Buskerud har imidlertid vært på samme nivå de senere årene, og fylkeskommunen ble ikke tildelt supplerende skjønnsmidler på grunnlag av det innmeldte behovet i Hurum.
Buskerud fylkeskommune har imidlertid tildelt Hurum kommune omstillingsstatus, og har tilført egne
midler til omstillingsarbeid i fylket.
2.1.1

Bakgrunn

Behovet for omstilling hadde utviklet seg over flere år. Hurum kommune opplevde en nedgang i antall
arbeidsplasser på 10,2 prosent i perioden 2000-13, blant annet grunnet bortfall av industriarbeidsplasser. Den direkte foranledningen til etableringen av omstillingsprogrammet var nedleggelsen av Södra
Cell Tofte AS i 2013, hvilket innebar bortfall av 295 arbeidsplasser. Hurum hadde i 2011 registrert 219
bedrifter med to eller flere ansatte, hvorav seks bedrifter med over 50 ansatte.
Utviklingen i kommunen har medført økt utpendling, hvilket potensielt kan føre til utflytting og nedgang i folketallet på sikt. Hurum kommune er i dag i hovedsak en bostedskommune og del av et
integrert arbeidsmarked. I 2011 var det 4 572 sysselsatte bosatt i Hurum og 2 859 arbeidsplasser i
kommunen. Av sysselsatte bosatt i kommunen utpendlet 2 449 (53,6 prosent), mens 735 personer
pendlet inn til kommunen. Befolkningstallet i Hurum kommune steg med 3,7 prosent i perioden 200914, fra 9 000 til 9 330 innbyggere, hvilket er markant lavere enn i nabokommunene Lier og Røyken.
Hurum har også lavere sysselsettingsgrad og utdanningsnivå enn nabokommunene. Kommunen har
utfordringer knyttet til infrastruktur og det offentlige kommunikasjonstilbudet.
Hurum kommune søkte Buskerud fylkeskommune om omstillingsstatus i august 2013. I strategi- og
forankringsfasen (oktober 2013 til mai 2014) ble det gjennomført et omfattende analysearbeid for å
kartlegge situasjonen for næringsliv og befolkning, og for å avdekke utfordringer og muligheter. Arbeidet omfattet innhenting av statistisk materiale fra offentlige kilder, gjennomgang av rapporter fra
analysemiljøer, spørreundersøkelser, dybdeintervjuer og prosessmøter. Analysearbeidet ble sammenfattet i dokumentet «Faktagrunnlag omstillingsplan Hurum kommune».
I 2014 bevilget Buskerud fylkeskommune ved hovedutvalget for regionalutvikling og kultur (HURK)
Hurum kommune omstillingsstatus for tre år, med mulighet for videreføring i ytterligere tre år. Omstillingsplan for Hurum 2014-2020 ble vedtatt av kommunestyret i mai 2014, og gjennomføringsfasen
av programmet startet i juni 2014.
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2.1.2

Organisasjon

Omstillingsprogrammet er gitt betegnelsen Hurum 2020, og er organisert som et program i kommuneorganisasjonen. Hurum kommune ved kommunestyret er eier av programmet.
En midlertidig programleder fungerte i rollen i 2014, og en permanent programleder ble ansatt fra
januar 2015. Informantene er samstemte i at programledelsen utføres på en god måte. Programmet
har engasjert eksterne prosjektledere til flere av prosjektene i porteføljen.
Styringsgruppen består av ordfører som styringsgruppeleder og fem medlemmer fra næringsliv og
offentlige institusjoner. Styringsgruppen omfatter blant annet lederen i Hurum Næringsråd, hvilket
tilrettelegger for god forankring i næringslivet. Det har vært betydelig kontinuitet i sammensettingen
av styringsgruppen, med personellendringer kun for én av styreposisjonene. Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune og rådmann i kommunen er observatører i styringsgruppen. Det har vært flere
utskiftninger i stillingen som rådmann og som fylkeskommunens representant i perioden. Kontinuiteten når det gjelder fylkeskommunens oppfølging har dermed vært fraværende. Innovasjon Norge
har imidlertid vært representert av samme person helt fra strategi- og forankringsfasen, og har vært en
aktiv støttespiller for programmet særlig i den tidlige fasen. Informanter fremholder at styringsgruppen
fungerer godt og at medlemmene utviser stort engasjement.
Styringsgruppen gjennomfører regelmessige strategisamlinger. Den har gjennomført oppstartsseminar
for gjennomføringsfasen, årlige programstatusvurderinger, styreseminar og PLP-kurs. I 2014 ble det
gjennomført et besøk til omstillingsprogrammet i Vestre Toten for å hente erfaring og kunnskap.
2.1.3

Budsjett

I de første tre årene som omstillingsprogram er det tilført om lag 6,95 millioner kroner fra fylkeskommunen. I tillegg har kommunen og Hurum Energiverk AS tilført programmet en halv million kroner
hver årlig (totalt tre millioner kroner). Totalt har dermed omstillingsprogrammet hatt et budsjett på
om lag 9,95 millioner kroner i den første treårsperioden.
Tabell 2: Omstillingsprogrammets inntekter. 2014-16. Kroner.
År

Buskerud fylkeskommune

2014
2015
2016
Sum

2 500 000
2 371 666
2 071 667
6 943 333

Hurum kommune

Hurum Energiverk AS
500 000
500 000
500 000
1 500 000

500 000
500 000
500 000
1 500 000

Totalt
3 500 000
3 371 666
3 071 667
9 943 333

Kilde: Omstillingsprogrammet i Hurum

Omstillingsprogrammet er i tillegg tilført midler fra Innovasjon Norge i forbindelse med anvendelsen
av verktøyene SMB-utvikling (555 000,- kroner) og Næringsvennlig kommune (77 000,- kroner), og
fra Buskerud fylkeskommune til prosjektet BioTofte (100 000,- kroner).
Programmet har frem til nå hatt et underforbruk av budsjettmidler, og ubrukte midler er dermed
overført til neste budsjettår. Om lag 2,2 millioner kroner ble overført fra 2016 til 2017.
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2.2

Målstruktur

Målstrukturen for omstillingsprogrammet i Hurum fremgår av omstillingsplanen og de årlige handlingsplanene. Hurum kommune utarbeidet i 2014 en omstillingsplan for perioden 2014-2020.
2.2.1

Opprinnelig målstruktur

Hovedsatsningsområdene for Hurum kommune er:
1) Utvikle større bredde i næringslivet og videreutvikle lokalt næringsliv med de konkurransefortrinnene som Hurum har
2) Øke kompetansen i Hurum
3) Skape en «her vil jeg bo»-følelse ved å synliggjøre Hurums særlige kvaliteter, og slik øke tilflyttingen
til kommunen
4) Endre kommunens negative omdømme og skape en positiv spiral og fremtidshåp
I omstillingsplanen for 2014-20 ble følgende seks innsatsområder valgt:







Utvikling av besøksnæring, spesielt reiseliv og handel
Utvikling av basisnæring, spesielt teknologiske virksomheter
Utvikling av regionale næringer, teknologi, håndverk og service
Utvikling av lokale næringer, spesielt rettet mot helse
Bostedskommunen Hurum
Hurum som næringsvennlig kommune

Omstillingsprogrammet formulerte følgende målsettinger og måltall:
1)
2)
3)
4)

Styrket næringsliv
400 flere arbeidsplasser innen 2020
Økt kompetansenivå
1000 flere innbyggere innen 2020

I tillegg ble det etablert såkalte måltavler, som anga utviklingen innen innbyggertall og arbeidsplasser
per år i omstillingsperioden. Det ble også definert noen gjennomgående temaområder, blant annet
kompetanseutvikling og markedsføring/kommunikasjon. Tiltak og prosjekter i omstillingsprogrammets portefølje er kategorisert innenfor innsatsområdene.
Benevningen av innsatsområdene besøksnæring, basisnæring, regionale næringer og lokale næringer
var hentet fra statistisk beregningsgrunnlag. Benevningene var ikke selvforklarende, hvilket ga utfordringer i kommunikasjon både internt i programorganisasjonen og eksternt.
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2.2.2

Revidert målstruktur

På grunnlag av erfaringer gjort i 2014 og 2015 ble det utarbeidet en ny målstruktur i forbindelse med
handlingsplanen for 2016 og revidert omstillingsplan for 2016-20. Det var en uttalt strategi i programmet å gå bredt ut i den tidlige fasen, for så å spisse målstrukturen basert på innhentede erfaringer.
Etter initiativ fra Innovasjon Norge ble arrangementet Drømmeløftet gjennomført i 2015, for å identifisere muligheter blant annet relatert til bærekraft og det grønne skiftet. Innovasjon Norge har gjennomført en nasjonal strategiprosess med betegnelsen Drømmeløftet, og arrangementet i Hurum førte
til at omstillingsprogrammet også rettet fokus mot bærekraft. Styringsgruppen vedtok i september
2015 et strategidokument for grønn vekst. Dokumentet skulle være førende for videre arbeid i omstillingsprogrammet, og ble integrert i den reviderte omstillingsplanen og handlingsplanen for 2016. Strategien innebærer at omstillingsprogrammet skal arbeide aktivt for å identifisere, synliggjøre og utvikle
muligheter for grønn vekst, samt initiere gjennomføring av prosjekter som fremmer grønn vekst og
konkurransekraft i lokalt næringsliv og offentlig forvaltning.
Det ble også foretatt endringer i innsatsområdene. Innsatsområdene som opprinnelig ble benyttet var
noe kompliserte å forstå, og det var fra programmets side ønskelig med innsatsområder som var enklere å kommunisere utad. Programmet valgte de fem innsatsområdene reiseliv/opplevelser, bedriftsutvikling, tilrettelegging for næringslivet, grønn vekst og omdømme og bomiljø. Prioritering av innsats
innenfor de enkelte innsatsområdet vedtas gjennom årlige handlingsplaner.
Totalt måltall for skapte arbeidsplasser ble videreført, mens det ble foretatt tilpasninger i måltavlen
for arbeidsplasser. I den reviderte måltavlen ble det lagt opp til at en forholdsmessig større andel av
nye og sikrede arbeidsplasser skulle realiseres lengere ut i omstillingsperioden enn den opprinnelige
måltavlen anga.
2.2.3

Programstatusvurderinger

Det er gjennomført programstatusvurderinger i 2014, 2015 og 2016, og disse har i hovedsak gitt positive vurderinger av programmets innhold, gjennomføring og resultater. Programstatusvurderingene
har påpekt at programmets fremdrift ikke er som forutsatt, og at betydelige midler er overført til
kommende budsjettår gjennom hele programperioden.
Programstatusvurderingen i 2014 påpekte at det var ønskelig at måltall for arbeidsplasser ble fastsatt
som bruttotall, altså som arbeidsplasser omstillingsprogrammet bidrar til å sikre eller skape, uavhengig
av utviklingen av antall arbeidsplasser i kommunen som helhet. I tillegg ble blant annet koordineringen
med og programmets forankring i kommuneorganisasjonen trukket frem som et forbedringsområde.
I 2015 ble det blant annet påpekt behovet for å spisse innsatsområdene og å tydeliggjøre kommunikasjonen fra programmet. Programstatusvurderingen i 2016 trakk blant annet frem behovet for gode
rapporteringsrutiner som viser oppdaterte resultater sammenlignet med måltall, behovet for arbeidsplassmål per prosjekt og behovet for å intensivere arbeidet i programmet. Alle disse utfordringene er
fulgt opp av programmet.
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2.3

Omstillingsprogrammets innretting

Omstillingsprogrammet omsetter sine tilgjengelige finansielle ressurser til utviklingstiltak i hovedsak
på to ulike måter. Det er bevilget midler til utviklingsprosjekter som er initiert av enkeltbedrifter, som
har søkt programmet om støtte. I tillegg har omstillingsprogrammet selv initiert og igangsatt prosjekter. Ved utgangen av 2016 var det bevilget totalt 5,7 millioner kroner til utviklingstiltak, hvorav 2,5
millioner kroner (44 prosent) til bedriftsprosjekter basert på mottatte søknader, og 3,2 millioner kroner
(56 prosent) til prosjekter initiert av omstillingsprogrammet.
Tabell 3: Bevilgninger fordelt på innsatsområder og prosjekttype
Innsatsområde

Søknader fra bedrifter

Reiseliv/opplevelser
Bedriftsutvikling
Tilrettelegging næringslivet
Grønn vekst
Omdømme og bomiljø
Totalt

Hurum 2020

1 068 500
1 083 500
340 000

2 492 000

Totalt
100 000
1 459 000
301 000
1 070 000
300 000
3 230 000

1 168 500
2 542 500
641 000
1 070 000
300 000
5 722 000

Kilde: Omstillingsprogrammet i Hurum

Omstillingsprogrammet kategoriserer de ulike tiltakene under innsatsområdene, og har prioritert arbeid med næringsutvikling og å bidra til å sikre eller skape nye arbeidsplasser. Klart størst beløp er
bevilget til innsatsområdet «bedriftsutvikling» (2,5 millioner kroner), fulgt av «reiseliv/opplevelser»
(1,2 millioner kroner) og «grønn vekst» (1,1 millioner kroner). Innsatsområdet «omdømme og bomiljø»
har ikke vært prioritert i den første treårsperioden, samtidig som kommunen har argumentert for en
sterkere prioritering av dette innsatsområdet.
2.3.1

Søknader fra bedrifter og entreprenører

Omstillingsprogrammet har i 2014-2016 bevilget midler til totalt 24 prosjekter. Disse prosjektene har
fått bevilget totalt 2 492 000 kroner, hvilket gir et snitt på om lag 104 00,- kroner per prosjekt. Tilsagnsbeløpene har variert fra 28 500,- kroner til 300 000,- kroner.
Alle søknader som er mottatt av programmet er blitt innvilget. Imidlertid er det gjerne en dialog mellom programmet og bedriften i forkant av en søknad, og flere initiativer fra bedrifter er lagt bort som
følge av dialog der det avklares at utviklingsidéen ikke møter søknadskriteriene eller ikke har et tilstrekkelig modningsnivå. En betydelig andel av prosjektene er tildelt entreprenører og bedrifter i tidlig
fase, og en del av disse er henvist til omstillingsprogrammet fra Hurum Næringsråd, som utfører førstelinjetjenesten i kommunen.
Opprinnelig var søknadsordningen tenkt å betjene initiativer som fremkom gjennom prosjektet Teknologibasert innovasjon, men man erfarte at søknadene i stor grad ble generert gjennom ulike kanaler
også utenfor dette prosjektet. Tilsagnene gjennom søknadsordningen er i hovedsak gitt til investerings-, utviklings- eller markedsstøtte.
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2.3.2

Hurum 2020

Omstillingsprogrammet har tatt initiativ til og iverksatt en rekke prosjekter som gjennomføres med
egne eller innleide prosjektlederressurser. Disse er til dels konsepter utviklet av Innovasjon Norge for
omstillingsprogrammer (SMB-utvikling og Næringsvennlig kommune), og til dels prosjekter utviklet
for å møte utfordringer og muligheter mer spesifikke for næringslivet i Hurum. Under beskrives kort
et utvalg av de mest sentrale prosjektene.
SMB-utvikling
Det er gjennomført en forstudie innen konseptet SMB-utvikling, med Fossekall AS som prosjektleder
og Sigla AS som faglig rådgiver knyttet til grønn vekst. Grønn vekst og bærekraft er implementert som
et trekk ved programgjennomføringen. I forstudien (juni til desember 2016) ble 20 bedrifter intervjuet,
hvorav ti er rekruttert til å delta i forprosjektfasen. Av disse vil seks gjennomføre forprosjekter på
ordinært vis, mens fire vil ha en tilpasset gjennomføring. Prosjektet har et totalt budsjett på om lag
1,15 million kroner, og har mottatt prosjektstøtte på 555 000,- kroner fra Innovasjon Norge. Prosjektet støtter opp om innsatsområdet «bedriftsutvikling».
Teknologibasert innovasjon
Hensikten med prosjektet var å identifisere utviklingspotensial i eksisterende bedrifter med potensial
særlig innenfor teknologi og automasjon, og støtte gjennomføring av utviklingsprosjekter i disse. Prosjektet ble gjennomført i perioden 2014-16, med SINTEF Raufoss Manufacturing som teknisk rådgiver. Syv bedrifter gjennomførte innledende prosjektmøter og deltok på fellessamlinger, mens enkeltbedrifter mottok ressurser i form av blant annet kursing (lean), kobling til bedriftsnettverk, møter med
virkemiddelapparatet og forarbeid for sertifisering. Prosjektet medførte at flere bedrifter søkte om
Skattefunn-midler, og to bedrifter gikk videre med konkrete utviklingsprosjekter. Prosjektet støtter
opp om innsatsområdet «bedriftsutvikling».
Prosjektet betegnes av informanter som vellykket, samtidig som det var en svakhet at det manglet en
tydelig eier, og det ikke var definert en sluttleveranse fra prosjektet. Dermed ble det satt i gang ulike
tiltak i bedriftene basert på avdekkede behov og muligheter, men uten at disse ble fulgt opp i den grad
det kunne være ønskelig.
BioTofte
Hensikten med prosjektet er å etablere en næringsklynge og bio-orientert kunnskapspark på Tofte, i
tilknytning til Statskraft og Sødras aktiviteter og prosjekter. En mulighetsstudie ble gjennomført i 2016,
og denne viste at det var grunnlag for samarbeidsprosjekter innenfor bioøkonomien på Tofte. Arbeidet ble videreført i prosjektet BioTofte, som har utviklet seg til et samarbeid med regionalt omfang.
Nettverksbygging er et sentralt aspekt ved prosjektet, og en rekke relevante aktører i regionen er koblet
på. Dette gjelder både næringsaktører, offentlige institusjoner og akademia. Prosjektet støtter opp om
innsatsområdet «tilrettelegging for næringslivet». Improve AS er engasjert som prosjektleder. Buskerud fylkeskommune har støttet prosjektet med 100 000,- kroner.
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Næringsvennlig kommune
Hensikten med prosjektet var å utrede hvordan kommunen kan bli en bedre samarbeidspartner for
næringslivet, og gjennomføre tiltak på forbedringspunktene. En forstudie ble gjennomført i perioden
desember 2015 til februar 2016, med innleid prosjektleder fra Ifo - Institutt for organisasjonsutvikling.
Forstudien avdekket flere forbedringspunkter, blant annet ble det avdekket uklarheter om hvor ansvaret for næringsutvikling i kommunen er plassert, og noen forbedringstiltak ble gjennomført på
grunnlag av forstudierapporten. Grunnet pågående arbeid med kommunesammenslåing ønsket ikke
rådmannen å videreføre prosjektet i en forprosjektfase, og omstillingsprogrammet har dermed avsluttet prosjektet. Prosjektet støtter opp om innsatsområdet «tilrettelegging for næringslivet», og har mottatt 77 000,- kroner i finansiering fra Innovasjon Norge.
Partnerskap NCE Smart Energy Markets
Hensikten med partnerskapet med næringsklyngeprosjektet NCE Smart Energy Markets er å knytte
til seg nettverk og kompetanse innen smart city løsninger. Hurum kommunes medlemskap i NCEprosjektet ble inngått i januar 2016 og videreført i en utvidet samarbeidsavtale i 2017. Kommunen og
omstillingsprogrammet har finansiert (totalt 500 000,- kroner) en deltidsstilling i NCE Smart Energy
Markets som skal arbeide med prosjekter i Hurum kommune. Prosjektet støtter opp om innsatsområdene «grønn vekst» og «bedriftsutvikling».
Idékonkurranse Grønne lure Huringer
Hensikten med prosjektet var å skape oppmerksomhet om omstillingsprogrammet og satsingen på
grønn vekst. Idékonkurransen ble gjennomført våren 2016, og genererte 23 prosjektforslag. Prosjektet
medførte fire prosjektsøknader til programmet, og betydelig omtale i media, etc. Prosjektet støtter opp
om innsatsområdet «grønn vekst».

2.4

Programmets forankring

En omforent forståelse og god forankring av et omstillingsprograms målstruktur og innretting tilrettelegger for god gjennomføring. Både kommunen og næringslivet bør ideelt sett ha eierskap til og være
involvert i gjennomføringen av satsingen.
2.4.1

Forankring i kommuneorganisasjonen

I programstatusvurderinger og rapporteringer fremgår det at programmets forankring i kommuneorganisasjonen ikke var så god som ønskelig, og at koordineringen mellom programmet og administrativt og politisk nivå i kommunen var noe svak i tidlig fase av programmet. Samtidig er programmet
forankret i kommuneorganisasjonen ved at ordfører er leder for styringsgruppen, og rådmannen er
observatør i styringsgruppen. Programlederen for omstillingsprogrammet er dessuten fysisk lokalisert
på rådhuset. Omstillingsplan og handlingsplaner vedtas i kommunestyret, og programleder har regelmessig informert kommunestyret om programmets innhold og fremdrift. Informanter rapporterer at
den reelle forankringen nedover i administrasjonen og i kommunestyret kan bli sterkere. Kommunen
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forbereder sammenslåing med Asker og Røyken kommuner fra 2020, og denne prosessen påvirker i
noen grad beslutninger som kan tangere omstillingsprogrammets virkeområde.
2.4.2

Forankring i næringslivet

Omstillingsprogrammet er godt forankret i næringslivet i kommunen. Det er gitt tilsagn til 24 næringsaktører, og en rekke andre bedrifter har deltatt blant annet i prosjektene Teknologibasert innovasjon
og SMB-utvikling. Forankringen skjer også i form av næringslivsrepresentanter i styringsgruppen. Hurum Næringsråd er representert i styringsgruppen og er også på andre måter en sentral samarbeidspartner for programmet. Næringsrådet informerer om omstillingsprogrammet og henviser bedrifter
og etablerere til programmet når det er relevant, og fungerer på denne måten som et bindeledd mellom
næringslivet og omstillingsprogrammet.

2.5

Samarbeid med andre utviklingsaktører

Hurum Næringsråd er en viktig samarbeidspartner for programmet, og er også representert i styringsgruppen. Næringsrådet har vært engasjert som prosjektansvarlig for ett av prosjektene i omstillingsprogrammets portefølje, og har på oppdrag fra kommunen ansvaret for oppfølging av etablerere og
gründere.
Papirbredden Innovasjon er koblet på programmet som deltaker i BioTofte, og SINTEF Raufoss
Manufacturing var teknisk rådgiver på prosjektet Teknologibasert innovasjon. Omstillingsprogrammet ble i 2015 koblet på klyngeprosjektet NCE Smart Energy Markets.
Buskerud fylkeskommune har etablert et samarbeid mellom de tre omstillingsprogrammene i fylket,
og det er blant annet arrangert en felles erfaringskonferanse. Omstillingsorganisasjonen betegner dette
samarbeidet som nyttig, samtidig som det har begrenset utstrekning.

2.6

Resultater og måloppnåelse

Målsetningene for omstillingsprogrammet i Hurum er knyttet til utviklingen i befolkning og arbeidsplasser i kommunen. Den faktiske utviklingen i kommunen viser svak befolkningsvekst og betydelig
bortfall av arbeidsplasser. Befolkningen i kommunen har økt fra 9 330 1. januar 2014 til 9 462 1. januar
2017. Dette er en økning på 1,4 prosent (132 personer), hvilket er betydelig lavere enn måltallet. I
henhold til måltavlen skulle kommunen ha 9 550 innbyggere ved inngangen til 2017. Dette ville krevd
220 flere innbyggere, hvilket utgjør en befolkningsøkning på 2,4 prosent. Antall arbeidsplasser i kommunen har sunket betydelig de seneste årene, fra 2 858 i 2011 til 2 525 i 2015. Dette er en nedgang på
11,7 prosent (333 arbeidsplasser). 110 av disse arbeidsplassene ble borte fra 2014 til 2015.
Evalueringen er imidlertid primært opptatt av resultater og effekter av selve omstillingsprogrammet,
det vil si av de prosjekter og tiltak som gjennomføres med ressursene som disponeres av programmet.
Omstillingsprogrammet har etablert et rapporteringsverktøy for å registrere resultater i form av arbeidsplasser i bedriftsprosjektene og i de egeninitierte prosjektene. Verktøyet er et Excel-dokument
der skapte/sikrede arbeidsplasser registreres på prosjekt og innsatsområde, og kom på plass høsten
2016 samtidig som resultater i form av arbeidsplasser begynte å bli realisert. Tallene er hentet inn i
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stor grad gjennom dialog med bedrifter. Programmet benytter verktøyet «Prosjektlederrapporten», og
denne vil fungere som en datakilde etter hvert som prosjekter avsluttes og sluttrapporteres.
Det rapporteres fra programmet at det kan være utfordrende å avgjøre hvordan arbeidsplasser skal
måles, og hvilke arbeidsplasser som skal inkluderes i resultatrapporteringen. Omstillingsprogrammet i
Hurum har lagt seg på en nøktern linje i arbeidet med å telle arbeidsplasser som programmet har
bidratt til å sikre eller skape.
Ved utgangen av 2016 var det registrert 18 sikrede eller skapte arbeidsplasser, hvorav 17 i bedriftsprosjektene og én i de egeninitierte prosjektene. Dette er noe bak måltallet på 25 for dette tidspunktet.
De fleste av de 18 arbeidsplassene betegnes av omstillingsprogrammet som «sikrede» arbeidsplasser.
Tabell 4: Skapte arbeidsplasser fordelt på innsatsområder og prosjekttype
Innsatsområde

Søknader

H2020

Reiseliv/opplevelser

6

Bedriftsutvikling

8

Tilrettelegging næringslivet

3

Totalt
6
1

9
3

Grønn vekst
Omdømme og bomiljø
Totalt

17

1

18

Kilde: Omstillingsprogrammet i Hurum

Fra informantene opplyses det at de ulike tiltakene i programmet har medført økt samarbeid mellom
bedrifter i kommunen, noe programmet har arbeidet med å tilrettelegge for.
Når det gjelder utviklingen i befolkningstall så vil denne i noen grad påvirkes av utviklingen i antall
arbeidsplasser som omstillingsprogrammet bidrar til å skape. Ellers har programmet i liten grad prioritert aktivitet tilknyttet innsatsområdet omdømme og bomiljø, som spesifikt er innrettet mot målsettingen om økt befolkningstall. For øvrig vil befolkningstallet i all hovedsak påvirkes av forhold som
ligger utenfor omstillingsprogrammets virkeområde.
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3. Evaluators oppsummering og vurdering
Dette kapittelet inneholder Oxford Researchs oppsummering og vurderinger av omstillingsprogrammet i Hurum, basert på data presentert i det foregående kapittelet.

3.1

Bakgrunn

Behovet for omstilling i Hurum kommune hadde utviklet seg over flere år. Hurum kommune opplevde en nedgang i antall arbeidsplasser på 10,2 prosent i perioden 2000-13, blant annet grunnet bortfall av industriarbeidsplasser. Den direkte foranledningen til etableringen av omstillingsprogrammet
var nedleggelsen av Södra Cell Tofte AS i 2013, hvilket innebar bortfall av 295 arbeidsplasser.

3.2

Organisering og drift

Omstillingsprogrammet har en god organisering, med en velfungerende organisasjon og en kompetent
styringsgruppe. Styringsdokumentene er konkrete og tydelige, og omstillingsplanen er revidert og spisset i løpet av programmets første tre år. Tiltak og prosjekter er forankret i handlingsplanen og innsatsområdene som denne prioriterer. Det er etablert gode verktøy for løpende registrering av resultater.
Oxford Research mener måltallene satt for programmet er urealistiske, i det minste dersom man begrenser seg til å telle skapte og sikrede arbeidsplasser som ikke ville eksistert uten bistanden fra programmet. Den manglende realismen i måltallene svekker omstillingsplanen og handlingsplanen som
gode arbeidsredskaper for programmets styringsgruppe.

3.3

Innretting og måloppnåelse

Oxford Research mener omstillingsprogrammet har en hensiktsmessig innretting, som kan forventes
å medføre resultater i form av nye arbeidsplasser, styrket utviklingskompetanse og en mer differensiert
næringsstruktur i Hurum. Programmet støtter delvis opp om utviklingsprosjekter i enkeltbedrifter
gjennom en søknadsordning, og gjennomfører delvis prosjekter med egne eller innleide prosjektlederressurser. Den sistnevnte kategorien prosjekter involverer i noen grad næringslivet direkte (SMB-utvikling, Teknologibasert innovasjon), og er i andre tilfeller mer tilretteleggende (Næringsvennlig kommune, mulighetsstudier) og tenkt å medføre resultater i næringslivet på noe lengere sikt. Gjennomføringen av programmet ligger tett opp mot anbefalingene fra Innovasjon Norge, som har funksjonen
som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid.
Reelt sett har befolkningsveksten vært svak i kommunen, og arbeidsplassutviklingen har vært negativ.
Evalueringen er imidlertid primært opptatt av merverdien av selve programmet, og de finansielle og
kompetansemessige ressursene som inngår i dette. Programmet dokumenterer 18 skapte arbeidsplasser i løpet av to og et halvt års drift. Sett i forhold til ressursinnsatsen og tidsdimensjonen, og sammenlignet med andre omstillingsprogrammer Oxford Research har evaluert, er dette et godt resultat.
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3.4

Overordnet vurdering

Oxford Research mener omstillingsprogrammet i Hurum er veldrevet, tydelig innrettet og godt forankret i kommuneorganisasjonen og i næringslivet. Resultatene på dette stadiet i programgjennomføringen, i form av arbeidsplasser skapt med bidrag fra programmet, vurderes som gode. Det er dokumentert 18 sikrede eller skapte arbeidsplasser, hvilket er et godt resultat sammenlignet med om lag et
dusin andre omstillingsprogrammer Oxford Research har evaluert.
Programmet har kommet godt i gang, og er nå rigget med verktøy, rutiner og målstruktur som tilrettelegger for god gjennomføring og resultatoppnåelse i en eventuell videreføring i tre nye år. Programmet har lagt seg tett opp til Innovasjon Norges anbefalinger for organisering og innretting av omstillingsprogrammer, hvilket Oxford Research vurderer som positivt. Det er også arbeidet meget strategisk og grundig for å inkludere bærekraft og grønn vekst som grunnleggende premisser for aktiviteter
og tiltak i programmet.
Fremdriften i programmet frem til nå er svakere enn forutsatt, og det har vært et etterslep i omsettingen av økonomiske ressurser til prosjekter og tiltak. Det bør arbeides aktivt for å øke aktiviteten i
programmet i form av en utvidet prosjektportefølje, gjerne ved å styrke omstillingsorganisasjonen med
hjelp av innleide prosjektledere.
Oxford Research vurderer måltallet for antall arbeidsplasser som programmet skal bidra til å skape
som svært urealistisk, i det minste dersom man begrenser seg til å telle arbeidsplasser som ikke ville
eksistert uten støtten fra programmet. Dersom måltallene skal være funksjonelle som del av en målstruktur, er det nødvendig at disse er realistiske, om enn gjerne ambisiøse. Det er også uheldig å tilrettelegge for at et potensielt godt gjennomført omstillingsprogram blir vurdert ut fra urealistiske måltall.
Oxford Research anbefaler derfor at måltallet for programmet nedjusteres betydelig.
Omstillingsprogrammet har lyktes med å få en god inngripen med næringslivet i kommunen. Programmet og de muligheter det fører med seg er blitt kommunisert til næringslivet, blant annet på
grunnlag av en spisset kommunikasjonsplan. Det er derfor grunn til å anta at kjennskapen til programmet blant bedriftene i kommunen er god, og at det kan forventes et godt søknadstilfang også fremover.
Prosjektene SMB-utvikling og Kompetanseprogrammet for handels- og servicenæringen, som er eller
vil bli iverksatt i 2017, vil også stimulere til utviklingsaktivitet i næringslivet. Oxford Research mener
at det derfor kan forventes vesentlige resultater av en eventuell videreføring av programmet i tre nye
år.
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