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Kolumnetittel

De 27 aktive omstillingsområdene 
hadde til sammen generert 1204 nye 
arbeidsplasser ved utgangen av 2015. 
518 av dem ble skapt dette året.

Sikring og generering av arbeidsplasser er 
et hovedmål for alle omstillingsområder. 
Ved utgangen av 2015 hadde landets aktive 
omstillingskommuner levert på dette målet 
for til sammen 1586 arbeidsplasser. 592 av 
dem ble sikret eller skapt i 2015.

Til sammen har de aktive 
omstillingskommunene 
gründet 78 nye bedrifter  
i 2015.

Omstillingskonferansen 
2015 samlet 75 deltakere 
på Gardermoen 21.–22. 
oktober.

Totalt i løpet av omstillings
periodene til nå, har de 27 
omstillings områdene som var 
aktive i 2015 etablert 304 nye 
bedrifter i Norge.

Til sammen 27 omstillingsområder 
over hele landet har jobbet med 
regions- og næringsutvikling i 2015. 
De har sikret og generert til 
sammen 592 arbeidsplasser i år 
og etablert 78 nye bedrifter. 
Bra jobba!
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Leder

Omstillingslandet

2015 var året da «alle» snakket om omstilling. Norge 
trenger flere bein å stå på. Olje, gass og maritim sektor 
er midt inne i en tøff omstilling. Dette rammer særlig 
hardt på Sør og Vestlandet, men også i resten av landet 
og i andre bransjer omstiller små og store bedrifter seg 
i møte med digitalisering, Internet of things og andre 
teknologier som endrer samspillet i verdikjeden. 

«Omstillingsbehovet i Lierne og andre småkommuner 
er bare et lokalt uttrykk for en nødvendig nasjonal 
omstilling Norge står overfor», poengterer Kommunal og 
moderniseringsminister Jan Tore Sanner (side 10).

Alle vi som snakker om og jobber med omstilling, 
er opptatt av én ting: arbeidsplasser. Vi må skape nye 
jobber og utvikle levedyktige næringsliv i møte med 
endringer. Det kan handle om akutte hendelser som 
nedleggelse av en hjørnesteinsbedrift, slik det var tilfelle 
med lefsebakeriet i Lierne eller REC Wafer i Meløy 
(side 16). Men vel så ofte er det langsiktige strukturelle 
prosesser som skaper behovet for omstilling. Rollag 
kommune i Numedal fikk omstillingsstatus i 2011 etter 
flere år med nedgang i folketall og antall arbeidsplasser. 
Siden da har regionen blant annet utviklet det livskraftige 
næringsnettverket Mat og Opplevelser i Numedal 
(side 4). Omstilling smaker godt i Rollag.

I 2014 besluttet hjørnesteinsbedriften i Rollag, 
Kongsberg Automotive, å avvikle virksomheten; det ga 
også nye utfordringer og en ny omstillingssituasjon i 
kommunen. 

I alt 27 kommuner eller regioner har hatt omstillings
status i 2015. Til sammen har omstillingsprogrammene 
sikret og skapt nærmere 1600 arbeidsplasser i de årene 
de har vært aktive, nesten 600 av dem i 2015. 

Disse arbeidsplassene betyr mye for familiene til de 
som fyller dem, til lokalsamfunnene de er skapt i, og 
for fremtiden til menneskene, bedriftene, bransjene og 
kommunene der de er. Noen av dem skal kanskje også få 
betydning for omstillingen i Norge. Det vet vi ikke. Men 
vi vet at omstilling kan by på muligheter. Og vi skal gripe 
dem i 2016 også.

Mona Skaret

Divisjon vekstkraftige  
bedrifter og klynger
Innovasjon Norge

Foto: A
gnete Brun



Rollag kommune

Made in
Numedal
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Næringsnettverk

Numedal er en 
tradisjonell jordbruks-
region. Her har lokale 
krefter gått sammen for å 
skape nye vekst næringer 
gjennom satsing på 
lokal produsert mat. 
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Kolumnetittel
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01 Lammerull lages på tradisjonelt vis av MIN 

02 I butikken på Rollag stasjon selger MIN en lang 
rekke egenprodusert mat 

03 Rollag er en tradisjonell landbrukskommune

Omstilling i Rollag
Periode: 2011–2017
Utfordring: Nedgang i arbeidsplasser og folketall 
Mål: 25 nye arbeidsplasser og ti nyinnflyttede 
familier i perioden

Nettverket Matopplevelser i Numedal – 
MIN – har hovedsete i Rollag og er et av 
omstillingsprogrammets satsinger.

01
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Alle foto: Trond Isaksen
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Næringsnettverk

L angs togskinnene til den nedlagte Numedalsbanen 
ligger Rollag stasjon. Her, i det gamle stasjons
bygget, er samlingspunktet til regionens nærings

nettverk Matopplevelser i Numedal (MIN) – et nettverk 
av lokale matprodusenter og aktører som jobber for økt 
verdiskaping innen lokalmat og grønt reiseliv. MIN driver 
markeds føring og salg for sine 37 medlemsbedrifter og 
drifter caféen og butikken på Rollag stasjon. 

– Kundene våre er først og fremst de 6000 innbyggerne 
og nær 8000 hyttebeboerne, sier daglig leder i MIN, Liv 
Berven.

– For bønder og produsenter i omstillingskommunen 
Rollag betyr en satsing på lokalprodusert mat at de får 
delta i hele produksjonsprosessen, det er motiverende.  
Og så bidrar jo satsingen til en verdiøkning i kommunen, 
på flere måter. 

Nettverket ble formelt stiftet med 22 andelseiere 
i november 2012 med støtte fra Innovasjon Norge og 
Fylkesmannen i Buskerud. Det har bidratt til positiv 
nærings utvikling, og gitt en ny gnist for lokalmat i 
regionen. 

– Nettverksarbeidet har økt omsetningen til de som 
allerede produserte lokalmat, drastisk. I tillegg ser vi at det 
er flere som tar steget og satser på lokalmat. MIN tar seg 
av salg og markedsføring for dem som produserer maten, 
og det gjør at prosessen blir mye enklere for den enkelte 
produsenten. Dermed får vi realisert prosjekter som neppe 
hadde blitt noe av uten MIN, forteller Berven.

Produserer bredt
MIN selger både medlemmenes og egne produkter, som 
er basert på råvarer som gris, fisk og sau. For å utnytte 
lokale ressurser startet MIN også felles produksjon av 
Spælsau fra Numedal under eget merke høsten 2014. 

– I høst foredlet MIN 230 lam av Spælsau fra Numedal 
på det lille foredlingsanlegget vi leier i Uvdal. Dette ble til 
4600 kilo spælsaukjøtt.  

– Spælsau er flokkdyr som går på utmarksbeite og 
benyttes av MIN i produkter som for eksempel pinnekjøtt, 
lammeburgere, pølser og lammerull, forteller Berven. 

Produktene selger de til restauranter, hoteller, forhand
lere og privatpersoner. Hele produksjonen på 700 kilo 
stabburstørka og badstu røkt pinnekjøtt ble bortbestilt og 
solgt i god tid før jul. Fordelingen er i dag cirka 60 prosent 
til privatpersoner og 40 prosent til videresalg. 

Gull
Da idéen om et matnettverk i Numedal oppstod, bodde Liv 
Berven i Lommedalen i Bærum. Men Berven hadde nær til
knytning til Numedal, og det at hun kom utenfra og kunne 
se dalen i nytt perspektiv, viste seg å bli en stor fordel. 

– Numedal er en av Norges best bevarte hemmelig
heter! Her i dalen vasser folk rundt i gull uten å vite at det 
er der. Innenfor grønt reiseliv baseres næringsutviklingen 
på de ressursene man faktisk har, og på videreutvikling 
av lokale ressurser. Dette var midt i blinken for Numedal, 
mente Berven.

«Grønt reiseliv 
er midt i blinken 
for Numedal!» 
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Rollag kommune

Liv Berven tok med seg mannen og flyttet fra Bærum til 
Numedal for å jobbe fulltid som daglig leder for MIN. 
I september 2015 åpnet butikken og caféen dørene for 
kunder og cafégjester.

Rakfiskbonden
Et steinkast unna Rollag stasjon ligger Hov gård. Her 
bor bonde Ola Hov, en av produsentene som har satset 
på lokalprodusert mat. Han er en av nettverkets største 
leverandører av Spælsau, men produserer også rakfisk og 
ørretrogn fra villfisk fra Hardangervidda, med støtte fra 
Innovasjon Norge. 

– Da jeg meldte meg inn i nettverket, hadde jeg noen 
idéer om å utvikle ørretrogn som produkt. Rognen blir 
ellers kastet når man produserer rakfisk. Jeg fikk stor 
drahjelp fra nettverket i utviklingsprosessen, det hadde 
nok ikke blitt noe av uten det. 

I dag selges ørretrognen blant annet til restauranten 
Maaemo i Oslo, som i 2016 fikk sin tredje stjerne i 
Michelinguiden. 

– Det hadde ikke blitt noe nettverk hvis ikke sånne 
som Ola hadde kommet med ønsker og idéer heller, sier 
Berven. Enkeltaktørenes initiativ er utgangspunkt for 
mange prosjekter og viktige kontakter.

Viktige støttespillere
Uten støtte fra Innovasjon Norge og omstillingsprogram
met tror ikke Berven at nettverket hadde sett dagens lys. 

– Innovasjon Norge og kommunen har vært utrolig vik

tige støttespillere hele veien, sier Berven. Også deltakelsen 
i Innovasjon Norges FRAMprogram for lokalmatnett
verkene på Østlandet har betydd veldig mye for oss. 

Kokkene i Numedalsgruppen, med Chef Jonas 
Lagerström (kokkelandslaget, Sverige) i spissen, har også 
bidratt til lokalmatsatsingen i Numedal. De er med og 
organiserer matfestival i dalen. I 2014 gav MIN også ut 
koke og kulturboken Mat fra Numedal. Begge deler er 
viktige tiltak som setter Numedal på kartet.

– Vi trengte å gjøre maten fra Numedal bedre kjent, 
både her i dalen og utenfor. Nå ser vi en økende interesse 
for lokalprodusert mat både blant kunder og produsenter, 
forteller Berven.

Spennende tider i vente
Markedsføring hjemme og ute blir viktige oppgaver for 
MINnettverket fremover også.

– Det blir spennende å se hvordan salget går. Det er 
klart det er vanskelig å selge tilstrekkelig til at driften skal 
gå rundt. Volum og stabilitet i salg er vanskelig, men vi 
håper på mye gjenkjøp, sier rakfiskbonden på Hov. 

Berven ser lyst på nettverkets fremtid. 
– Vi har planer om å utvide! Særlig vil vi satse mer på 

hyttefolket. Det er et viktig marked for oss. 
Det er bare å glede seg for den som har hytte i 

Numedal. Innflytteren fra Bærum har funnet gull, og 
gleder seg til å tilby dalens gjester stadig flere lokale 
matskatter. God apetitt – og lykke til!

«Vi ser en økende 
interesse for 
lokalprodusert mat.»



09

Næringsnettverk

01 Daglig leder i MIN, Liv Berven
besøker bonde Ola Hov

02 Fornøyde nettverksdamer

01

02

Begge foto: Trond Isaksen



Omstillings-
ministeren

Intervju
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Det var med blandede 
følelser kommunal- og 
moderniseringsminister  
Jan Tore Sanner reiste til 
Lierne i Nord-Trøndelag sist 
høst. Selv en statsråd kan  
føle seg nokså hjelpeløs i 
møte med et lokalsamfunn 
som har mistet en femtedel av 
arbeidsplassene over natta. 

Jan Tore Sanner
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Intervju

Ja, jeg hadde en litt vond klump i magen da jeg reiste 
oppover til Lierne, innrømmer Sanner. Han hadde 
riktignok gode nyheter med seg i bagasjen, for det 

var ingen tvil om at Lierne kvalifiserte til omstillingsstøtte. 
Men hva hjelper millioner hvis folk har mistet motet?

– Heldigvis møtte jeg et lokalsamfunn som var preget 
av optimisme, et samfunn hvor det var mye vilje til om
stilling, sier Sanner. – Folk hadde et oppriktig ønske om 
å satse og se fremover, og flere nye virksomheter hadde 
allerede kommet i gang. Derfor har jeg tro på at Lierne 
skal få det til.

Ikke lettvint
Lierne fikk noen millioner kroner i støtte både fra staten 
og fylkeskommunen, og grunnen var at de var i en ekstra
ordinært krevende situasjon. Omstillingsmillionene sitter 
ikke løst. Det stilles store krav til de som skal få støtte. 

– Når vi går inn med tiltak i et sted som Lierne, 
er det ikke for å gi kunstig åndedrett til eksisterende 
bedrifter eller finansiere dyre konsulentrapporter, sier 
Sanner. – Omstillingsmidler er et målrettet virkemiddel 
for å skape reell omstilling og nye arbeidsplasser i privat 
sektor. Vi gjør det heller ikke hvis det er snakk om en 
mindre nedgang i sysselsettingen. Det skal være et tap av 
arbeidsplasser på minst 15 prosent over tre år.

I Lierne forsvant 120 jobber, noe som tilsvarer omtrent 
20 prosent av arbeidsplassene. Det er ikke vanskelig å 
forestille seg hvilken krise det er for et lokalsamfunn med 
1400 innbyggere. 

– Tenk deg at det var Oslo, sier Sanner. – Da snakker 
vi om kanskje 45 000 arbeidsplasser. Jeg tror nok folk her 
ville ha opplevd det som ganske dramatisk, og det ville 
ikke vært vanskelig å få forståelse for at vi måtte gjøre noe. 

Bedre rammebetingelser
Hvordan Lierne skal bruke pengene, og hva slags jobber 
de bør satse på i kommunen, vil ikke Sanner mene noe om.

– Det er ikke vår oppgave som politikere å mene 
noe om det. Her stoler jeg på at Innovasjon Norge med 

sin rådgivning og kompetanse vil bistå kommunen og 
lokalsamfunnet, sier han. – I tillegg kan vi jo håpe på at 
noen gründere med kapital og tilknytning til kommunen 
ville kjenne sin besøkelsestid. 

Det Sanner mener politikere kan og bør gjøre noe 
med, er å skape gode rammebetingelser for et levedyktig 
næringsliv, enten det er i Lierne eller andre steder. 

– Støtte til forskning og utvikling er viktig. Vi må 
også ha et forutsigbart skattesystem som gjør at de 
med kapital vil investere i Norge. I tillegg må vi ha god 
infrastruktur, og her har regjeringen gjort et viktig løft,  
sier han. – I vår digitale verden trenger du ikke å være 
verken i Bergen, Trondheim eller Oslo for å drive lønnsom 
næringsutvikling, men du trenger god infrastruktur, både 
i form av veier og bredbånd, for å bringe produkter og 
tjenester ut i markedet.

Nødvendig omstilling
Jan Tore Sanner mener omstillingsbehovet i Lierne og 
andre småkommuner bare er et lokalt uttrykk for en 
nødvendig nasjonal omstilling Norge står overfor. 

– Olje og gass vil være viktig i flere tiår fremover, 
men det vil ikke være den motoren i økonomien de har 
vært tidligere. Vi trenger flere bein å stå på, og derfor 
må vi både se på hvordan vi kan forsterke veksten 
innenfor enkeltnæringer, og de generelle virkemidlene 
som kan skape ny vekst og nye virksomheter, sier 
Sanner. Ikke overraskende ser han kunnskap som en 
forløsende faktor.

– Jeg er veldig opptatt av at vi får til et godt sam
arbeid mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene 
i regionene, for det er ingen tvil om at de fleste nye 
jobber må være kunnskapsbaserte. Og skal du få de 
unge med utdanning til å flytte til hjemkommunen, må 
du skape store nok virksomheter, med tilstrekkelig store 
fagmiljøer, og bredde nok i næringslivet til å kunne tilby 
både mor og far jobb, sier Sanner. Han mener en logisk 
konsekvens er at vi også trenger større kommuner. 

– Vi må i det hele tatt tenke større i dette landet.

12



Jan Tore Sanner

Kommunal og moderniseringsministeren har ansvar for 
boligpolitikk, plan og bygningsloven, kommuneøkonomi 
og lokalforvaltning, IKT og forvaltningspolitikk, 
regional og distriktspolitikk, valggjennomføring, statlig 
arbeidsgiverpolitikk, samer og nasjonale minoriteter,  
kart og geodatapolitikken. 

13

Foto: Trond Isaksen



14

PANDA

PANDA for 
Regional omstilling

Styrket konsekvensanalyse og 
et fagseminar for fylkeskommu-
nene sto på ønskelisten etter 
Kontaktkonferansen på tampen 
av 2014. Begge er på gang.
Konsekvensanalysen i omstillingsarbeidets første fase 
legger grunnlaget for viktige valg og strategier for hele 
omstillingsperioden. Ved Kommunal og modernise
ringsdepartementets kontaktkonferanse for fylkeskom
munene i 2014 ble det avdekket et behov for å støtte og 
styrke arbeidet med denne viktige analysen. I 2015 har 
det vært jobbet med å svare på det behovet, og svaret 
heter PANDA for Regional omstilling (PANDARO). 

PANDA-modellen
PANDA er en økonomiskdemografisk modell for regionale 
analyser, som er utviklet ved SINTEF og benyttes i 17 av 
landets fylkeskommuner i dag.  

– Men det varierer hvor mye verktøyet brukes til kon
sekvensanalyser i forbindelse med regional omstilling, 
sier Stian Skår Ludvigsen fra Hordaland fylkeskommune 
og representant for PANDAgruppen i arbeidet med 
PANDARO.

– Målet er at alle fylkeskommunene skal jobbe 
mer likt og bedre med konsekvensanalyser; en måte å 
realisere det målet på er å tilby et mer egnet verktøy som 
både gjør jobben bedre og mer presist, og dessuten er 
attraktivt å bruke.

Dette verktøyet har SINTEF jobbet med å utvikle i 
2015, på oppdrag fra PANDA. Innovasjon Norge med
finansierer prosjektet. 

Endringer og konsekvenser
Verktøyet er en egen PANDAmodul spesialutviklet for 
Regional omstilling for å gi fylkeskommunene relevant 
informasjon og godt grunnlag for å svare på to sentrale 
spørsmål for sine kommuner:

1) Hvor godt rustet er kommunen for endringer i 
fremtiden når vi ser særlig på indikatorer som arbeids
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SmåsakerPANDA

markedsintegrasjon, arbeidsplasser, næringsstruktur og 
kompetansenivå i kommunen? 

2) Hva blir konsekvensene hvis en bestemt hendelse 
inntreffer (for eksempel en hjørnesteinsbedrift legges 
ned)?

– Dette er viktige spørsmål i avklaringsfasen, sier 
spesialrådgiver Johannes Skaar, Innovasjon Norges 
representant i arbeidet med PANDARO. 

– Men PANDAmodulen kan også bli nyttig i senere 
faser av omstillingsarbeidet. Målet er å utvikle et evidens
basert og intuitivt verktøy for anvendelse i ulike faser av 
omstillingsprosessen.  

Den tekniske utviklingen av PANDARO er ferdigstilt i 
2015, nå gjenstår en del på kommunikasjon og bruker
opplevelse før verktøyet skal stå lanseringsklart i løpet av 
første halvår 2016. 

INTRO for fylkeskommunene

Innovasjon Norge, Kommunal og regional
departementet og representanter fra to fylkes
kommuner (FK) jobber sammen for å utvikle et 
fagseminar for alle som jobber med omstilling 
i fylkeskommunene. Målet for seminaret er å 
utstyre fylkeskommunene med nyttige verktøy 
og rutiner for å følge opp og bidra til å skape 
gode resultater i omstillingskommunene.

På nyåret 2016 gjennomføres brukerintervjuer 
med flere fylkeskommuner for å sikre at innhol
det på INTROseminaret blir nyttig og relevant 
for dem det gjelder. En innføring i nye PANDA for 
regional omstilling vil inngå i seminaret. Planen 
er å gjennomføre pilotseminarer og evaluere 
disse første halvår 2016.

Kompetanseprogrammet

Innovasjon Norge har videreutviklet verktøyet 
Kompetanseprogram for handels og service
næringen i omstillingsområder. Verktøyet består 
av tre samlinger med forelesninger og gruppe
arbeid over til sammen fem dager. Deltakerne får 
i tillegg oppfølging mellom samlingene.

I 2015 har vi gjennomført en pilot med to samlin
ger i Gratangen og Ibestad. Den siste samlingen 
blir på våren 2016, hvor vi skal se på resultatene 
av gjennomførte tiltak.

Formålet med programmet er å styrke deltaker
bedriftenes lønnsomhet gjennom å arbeide med 
egen forretningsmodell og øke samarbeidet i 
regionen. For å ha utbytte av programmet må 
deltakerne være motivert og ha evne til omstil
ling og utvikling.

Regional omstilling dekker 50 prosent av 
eksterne kostnader til programmet som leveres 
gjennom omstillingsorganisasjonen.

Illustrasjon: Fete typer / Frode A
. H

ansen
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Meløy kommune

Styrker seg
for fremtiden

Foto: Trond Isaksen
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Velferd

Nordtun HelseRehab 
rehabiliterer ikke bare 
pasienter i vakre Meløy; 
også kommunens  
næringsstruktur er  
betydelig styrket  
gjennom senterets  
positive utvikling.
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Meløy kommune

01 Naturvakre omgivelser betyr mye 
for pasientene på Nordtun

02 Nordtun er kjent for den gode maten
 
03 Daglig leder Sverre Monsen og 
folkehelserådgiver Anette Myrvang

0201

03

Omstilling i Meløy
Periode: 2012–2018
Utfordring: Tap av 650 arbeidsplasser etter nedleggelse av 
hjørnesteinsbedriften REC Wafer. 
Mål: Etablere 570 arbeidsplasser og bli et kraftsenter i Saltenregionen. 

Kommunen har fått ekstraordinær bevilgning fra Stortinget, og Nordtun 
HelseRehab er en av hovedsatsingene til omstillingsprogrammet. 

Alle foto: Trond Isaksen
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Velferd

Ute på Helgelandskysten ligger kraftkommunen Meløy. 
Etter nedleggelsen av hjørnestensbedriften REC i 
2012, hvor 650 Meløyfjæringer mistet jobben, ble det 
åpenbart at kommunen måtte ha flere bein å stå på. 
Kraftkommunen med totalt 6400 innbyggere trengte et 
mer variert og robust nærings og arbeidsliv. I årene som 
fulgte, ble rehabiliteringssenteret Nordtun HelseRehab 
viktig i dette arbeidet. Nå har Nordtun kapret en stor 
kontrakt med HelseNord, som sikrer driften av senteret 
de neste fire årene og gir opsjon for enda fire år til. 

Ringvirkninger
Nordtun HelseRehab driver med spesialisert rehabili
tering for en lang rekke pasientgrupper. Årlig benytter 
rundt 600 pasienter senterets 55 rom. Dette skaper 
arbeidsplasser. I 2014 ble Nordtun kåret til årets bedrift 
av Meløy Næringsforum, blant annet fordi senteret klarer 
å beholde fagpersonell og skape kompetansearbeidsplas
ser – i distriktskommunen Meløy. Senteret blir hyllet for å 
være en nøkkelbedrift i lokalsamfunnet og er svært viktig 
for bosetting og sysselsetting – som igjen skaper positive 
ringvirkninger. 

– Våre 45 ansatte er i hovedsak tilflyttere. De har flyt
tet til Meløy med partnere, fått barn som går i barnehage 
og skole her, og de handler på butikkene våre. Alt henger 
veldig tett sammen i et lite samfunn, forteller daglig leder 
Sverre Monsen, som selv startet som fysioterapeut på 
Nordtun HelseRehab for 20 år siden. 

Midler for nytenking
En av de som har flyttet tilbake til hjembygda med 
ektemann og barn, er Nordtun HelseRehabs folkehelse
rådgiver, Anette Myrvang. Hun har vært en nøkkelperson 

i utviklingen av Nordtun. Senteret fikk omstillingsmidler 
i 2014 og har gjennomført verktøyet SMButvikling (se 
faktaboks side 21). Disse utviklingsverktøyene har vært 
helt uvurderlige, mener Myrvang. 

– Omstillingsmidlene ga oss mulighet til å tenke 
innovativt og omstille oss for en ny fremtid, samtidig 
som vi kunne jobbe med å etablere oss i nye markeder. 
Vi satte spesielt pris på rådgivningen vi fikk. Ved hjelp av 
prosjektmidlene har vi blant annet utviklet tilbudet vårt 
slik at det passer langt flere brukergrupper. Vi sikter mot 
nye markedsområder, økt omsetning og økt sysselsetting.

Helse Nord er fremdeles den viktigste kilden til pasi
enter for Nordtun, men målet er å skape produkter for et 
bredere publikum. Også for privatmarkedet. 

– Vi ser at antallet privatbetalende har vokst i løpet 
av de siste årene, og vi tror utviklingen vil fortsette. Folk 
blir stadig blir mer villig til å bruke penger på egen helse. 
Samtidig jobber vi også med å få til nye avtaler med ulike 
private og offentlige aktører. 

Vender tilbake 
Pasient Ragnar Pettersen slutter seg til den positive 
vurderingen av Nordtun. Pettersen kommer fra Bodø, og 
har hatt kortere opphold på Nordtun rundt én gang i året 
på grunn av muskel og skjelettsmerter, i over ti år. 

– Nordtun er en fantastisk plass. Du får ikke bedre 
rehabilitering enn det tilbudet de har her. Uten Nordtun 
hadde jeg sittet i rullestol i dag. 

Behandlingen gjør at han kan være smertefri over 
lengre perioder. 

– Etter behandling kan jeg gå opp til et halvt år uten å 
merke smerter, forteller han.

«Alt henger veldig 
tett sammen i 
et lite samfunn.»
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Meløy kommune

«Uten Nordtun 
hadde jeg sittet 
i rullestol i dag.»

Foto: Trond Isaksen
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Tettere på verden
Nordtun har 30årsjubileum i år – og feirer med omset
ningsrekord og modernisering av fasilitetene. Jubilanten 
har fått et helt nytt videokonferansesystem som bringer 
de ansatte tettere på verden. Det er viktig for spesialist
kompetansen i distriktskommunen Meløy. 

– Ved bare to tastetrykk kan vi nå hvem som helst. Vi 
kan delta på kurs, internasjonale konferanser, vi kan ha 
møter med samarbeidspartnere eller få legekonsultasjo
ner med spesialister i Bodø. Det er en unik mulighet for 
oss til kompetanseheving som vi ellers ikke hadde hatt 
innenfor rekkevidde, forteller Monsen. 

– Nå har alle sykehus, NAVkontor og lærings og 
mestringssentre konferansesystemer. Det er disse aktøre
ne som driver fagkompetansen fremover, og nå kan også 
vi koble oss på og bli med på læringen, sier Myrvang. 

Tett på naturen
Senterets beliggenhet i distriktskommunen Meløy byr 
på noen utfordringer, men også fantastisk natur. Fra 
møterommet har senteret panoramautsikt hvor man kan 
skimte Svartisen hele året. Pasientene ved Nordtun har 
unikt gode muligheter til å bruke naturen, både til fots, 
på sykkel, spark, ski, eller med rullestol. 

– Naturen er avgjørende for pasientenes trivsel. 
Beliggenhet er helt klart en av våre styrker. Vi har 
pasienter som kommer tilbake igjen og igjen på grunn av 
beliggenheten og på grunn av fiske og turmulighetene vi 
tilbyr rullestolbrukere. 

Legger planer for fremtiden
I 2014 fikk Nordtun, som eneste helseaktør i Nordland, 
utendørs treningspark som benyttes både av pasienter og 
innbyggere. Nå legger senteret flere planer. 

– Vi vil rette oss mot en yngre målgruppe gjennom å 
fokusere på folkehelse og friskliv. Det vil vi blant annet 
gjøre gjennom en satsing på mestringskurs, oppgrade
ring av uteområdet og andre lavterskeltilbud som turer i 
naturen, smertelindringsyoga og opplæring i oppmerk
somt nærvær og mindfulness. Det er viktig at pasientene 
våre får styrke til å klare seg selv, også når de forlater 
Nordtun, avslutter Myrvang. 

SMB-utvikling
I 2015 har Nordtun gjennomført 
bedriftsutviklingsverktøyet SMB- 
utvikling i regi av omstillings-
programmet Meløy Utvikling KF 
og Innovasjon Norge. 

Stine Estensen, daglig leder av omstillings-
arbeidet, er fornøyd med samarbeidet med 
Nordtun og utviklingen av bedriften.    
– Nordtun er en spesielt viktig privat aktør 
i kommunen fordi de skaper kompetanse-
arbeidsplasser, noe vi har et stort behov for i 
Meløy.   

Nordtun har i tillegg fått 335 000 kroner 
i omstillingsmidler for å gjennomføre et 
utviklingsprosjekt rettet mot nye markeder 
og produktutvikling i bedriften. For senteret 
har omstillingsmidlene og deltakelsen i SMB 
utviklingsprogrammet vært helt avgjørende 
for strategiarbeidet.

– SMB-utvikling holdt et høyt faglig nivå og 
gikk som hånd i hanske med vårt strategi-
arbeid. Vi fikk også et godt nettverk av bedrif-
ter i lignende situasjon vi kunne utveksle erfa-
ringer med, sier daglig leder Sverre Monsen. 

Velferd
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– Skal vi stoppe fraflyttingen, må 
vi satse på næringsutvikling, sa 
omstillingsleder Joakim Systaddal 
i 2013. Det har de gjort i Hyllestad. 
Se hvordan det gikk.

En artikkel i Tilbakeblikk 2013 løftet frem tre konkrete oms
tillingstiltak og virksomheter i Hyllestad i Sogn og Fjordane: 
Gründerselskapet MultiVolt, Næringsparken Hyllestad 
Utviklingspark og Den omreisende Grenda pub. Det er gått 
to år – hvor står de nå? Vi tar dem etter tur.

Multivolt – en vestlandsk suksesshistorie
Bedriften Multivolt leverer tjenester knyttet til elektro
installasjoner, samt ulike kontroll og vedlikeholdssystemer. 
Selskapet ble etablert i 2012, og hadde sju ansatte i 2013.

– Multivolt er en suksesshistorie, forteller Jokaim 
Systaddal i november 2015. – De har jobbet i tråd med 
planene sine og har vært involvert i mange av omstillings
programmets aktiviteter. I dag er de cirka 30 ansatte fordelt 
på flere selskaper. 

Hyllestad Utviklingspark – mye god læring
Målene for den nye næringsparken i Hyllestad var fem 
bedrifter med minimum 30 nye arbeidsplasser.

– Utviklingsparken er en av de prosessene vi har lært 
veldig mye av. I starten prøvde vi å få inn eksterne bedrifter; 
men senere endret vi fokus. Vi innså at det var eksisterende 
bedrifter i kommunen, som hadde behov for slike arealer 
som næringsparken kunne tilby. Nå har et par av disse 
bedriftene signert intensjonsavtale, og bygging i parken 
starter etter planen opp neste år. 

Slik ble Hyllestad Utviklingspark et eksempel på det 
Systaddal trekker frem som den viktigste suksessoppskrif
ten i Hyllestad:

– Å jobbe bevisst med de ressursene som er her. Vi 
har hatt en nedenfraogopptilnærming hele veien: La 
bedriftene og innbyggerne definere utfordringene! Hjelp til 
å legge planer og tilrettelegge, men la de involverte utføre 
selv, er Systaddals råd til nye omstillingskommuner. 

Grenda pub og grendami.no
Nedenfra og opp gir god forankring på mottakernes 
premisser. Tiltaket Grenda pub kan stå som et eksempel på 
det: En omreisende bygdepub med øl og quiz – hvor mange 
av spørsmålene var hentet fra omstillingsplanen, og slik 
bidro til å gjøre den kjent blant innbyggerne i bygda.

– Puben ble starten på samfunnsarbeidet vårt, smiler 
Systaddal. Denne delen av omstillingsarbeidet kjører nå 
helt for egen maskin, organisert i seks grendelag som 
jobber med kompetanseutvikling og egenutvikling av kultur 
og miljø i bygda. Tilbudene er samlet på en felles nettside 
grendami.no, avslutter Systaddal.

Næring og 
læring i 
Hyllestad

Joakim Systaddal, 
omstillingsleder i Hyllestad

Foto: D
avid Zadig
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2014 var «mot normalt» i Lærdal: 
storbrann og flom gjorde 
omstillingsarbeidet ekstra 
krevende. 2015 har vært mer 
innenfor normalen.

I fjorårets tilbakeblikk besøkte vi Lærdal. 
Omstillingsarbeidet hadde virkelig begynt å finne formen 
ved inngangen til 2014 – så kom storbrannen, og noen 
måneder senere ble bygda rammet av flom.

– 2015 har vært et mer normalt år, slår Arve 
Tokvam, hovedprosjektleder for omstillingsarbeidet 
i Lærdal, fast. Samfunnet her kom raskt på beina 
igjen. Ringvirkningene er heller ikke bare negative: 
Hendelsene har bidratt til å sette Lærdal på kartet, alle 
har et forhold til Lærdal. 

Mye har gått bra i Lærdal. 
– Vi har hatt en vekst på 72 arbeidsplasser i 2014. Med 
det ligger vi faktisk 22 foran målet, så her reviderer og 
øker vi målsetningene. De nye jobbene er godt fordelt på 
ulike bransjer, og mange er innenfor omstillingsprogram
mets satsingsområder. Vi har hatt ti bedrifter i SMB
utvikling over to år i 2014 og 2015, og tror dette også vil gi 
positiv effekt.

Bygdas mål om 100 nye innbyggere har vist seg 
vanskeligere å nå. Men Tokvam tror ikke det kommer av 
at hendelsene i 2014 har skremt folk fra å flytte til Lærdal.

– Boligsituasjonen fikk seg en knekk med brannen i 
fjor. Vi mangler boliger som er tilpasset moderne folk, og 
særlig målgruppen 20–40 år. Det jobber vi med. Det er 
gjennomført en større studie for utvikling av tettstedet 
Lærdalsøyri i år. Tettstedutviklingsprosjektet omfatter 
leve, bosteds og næringsutvikling.

Og det finnes muligheter:
– Lærdal har noen sterke geografiske konkurransefor
trinn, påpeker Tokvam. 

– Bygda er et knutepunkt mellom øst, vest og nord. 
Det er gunstig for mange typer næringsliv og gjør 
Lærdal til en sentral pendlerkommune i alle retninger. 
Bostedsutvikling er utfordrende, men med godt trøkk skal 
vi få til det også!

Det er det visst grunn til å tro på, når det kommer fra 
en lærdøling.

Godt jobbet 
i Lærdal

Arve Tokvam, hovedprosjektleder for 
omstillingsarbeidet i Lærdal

Foto: O
dd H

elge Brugrand
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namdalinger
I 2015 passerte Ytre Namdalsregionen 
10 000 innbyggere for første gang. 
På drøyt fem år har regionen vokst 
med nesten 3,5 %.

arbeidsplasser
Ved inngangen til 2015 kunne 
Hyllestad notere 50 nye 
arbeidsplasser i kommunen. Det var 
en overoppnåelse av målet på 40. 
I løpet av 2015 førte imidlertid 
nedskjæringer ved Hayvard Ship 
Technology til at tallet gikk ned.

arbeidsplasser
Omstillingsarbeidet i Ytre Namdal 
nådde kommunenes mål om å 
skape og sikre 250 arbeidsplasser i 
regionen, i 2015.

innovasjonsløft
Ringeriksregionen satser på inno
vasjon. Målet er at 70 virksomheter 
skal gjennomføre et kompetanseløft 
innen innovasjon. De første 
resultatene noteres for 2015.
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