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Forord

Asplan Viak har vært engasjert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjennomføre 
en evaluering av Fjellprogrammet, en femårig tilskuddsordning for å styrke grunnlaget for 
verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.  

Evalueringen er gjennomført av Steinar Onarheim, Taryn Ann Galloway og Ingvild Nordtveit, med 
sistnevnte som oppdragsleder. May Britt Hernes har vært kvalitetssikrer.

Evalueringen er basert på dokumentgjennomgang, intervju av sentrale aktører fra Oppland 
fylkeskommune, KMD og referansegruppen samt en gjennomgang av syv av prosjektene som har 
mottatt støtte fra tilskuddsordningen med intervju av prosjekteier. 

Hovedkontakt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har vært Ellinor Kristiansen. Gerd 
Slinning og Judith Kortgård fra KMD og Bjørn Richard Jensen fra Distriktssenteret har også bidratt 
med informasjon og innspill til arbeidet med evalueringen. Fra tidligere Oppland fylkeskommune har 
Trond Carlson og Ingvill Helset bidratt med å finne fram relevant dokumentasjon.

Alle vurderinger som er gitt i rapporten er gjort av Asplan Viak.

 

Bergen, 11.05.2020

Ingvild Nordtveit May Britt Hernes
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG

Kort om Fjellprogrammet
I 2013 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i gang en satsing for å styrke 
grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene, der midlene skulle brukes for å møte 
noen av de særegne utfordringene for fjellområdene og gi grunnlag for verdiskaping basert på 
naturgitte ressurser. 

Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet eller Fjellsatsinga var å bidra til å styrke 
grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene gjennom å satse på kompetanse- 
og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet. Det var også et mål at større og 
mer regionalt rettede tiltak skulle prioriteres framfor små prosjekt med lokal effekt.

På oppdrag for KMD fikk Oppland fylkeskommune ansvaret for å forvalte midlene i Fjellprogrammet 
på vegne av fjellområdene i Sør-Norge. Programmet har hatt en årlig ramme på 10 millioner kroner i 
årene 2013-2017. 

Arbeidet med Fjellprogrammet ble startet opp sommeren 2013, og i løpet av perioden 2013 til 2017 
er det gjennomført fire runder med utlysninger og tildeling av midler til totalt 44 ulike prosjekt. I 
arbeidet har administrasjonen i Oppland fylkeskommune hatt ansvar for gjennomføringen, der 
teamleder for næring og samfunn har vært prosjektansvarlig og har hatt med seg en intern 
prosjektleder. I tillegg har det vært en bredt sammensatt referansegruppe som har bidratt med 
vurderinger og innspill til utforming av utlysninger og vurdering av prosjektsøknader. 
Beslutningsmyndighet har lagt hos Oppland fylkeskommune.

Utlysningene ble gjennomført med ulik tematisk avgrensing. I 2013 ble det gjennomført en åpen 
utlysning der det kun var rammene for Fjellprogrammet som var førende, men det ble seinere valgt å 
tildele midler til ti prosjekt innenfor tema Fjellmat. Tema for utlysninger i henholdsvis 2015, 2016, og 
2017 var Fjellet som fritidsarena, Ungdom og entreprenørskap og Fremtidens byggeløsninger.

Formål med evalueringen
Formålet med denne evalueringen har vært å gi kunnskap som kan brukes i videre utvikling av 
arbeidet med verdiskaping basert på natur- og kulturressurser, og gi anbefalinger til hvordan 
kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med verdiskaping i fjellområdene for å styrke grunnlaget 
for verdiskaping. Det er derfor fokusert på hvordan det er arbeidet med Fjellprogrammet, hvordan 
utlysninger er utformet og gjennomført, samt hvilke prosjekt som er tildelt midler. Det er altså ikke 
en evaluering av de enkelte prosjektene i Fjellprogrammet, men en samlet vurdering av 
måloppnåelse av programmet. 

Den overordnede problemstillingen i evalueringen har dermed vært å vurdere i hvilken grad 
Fjellprogrammet har bidratt til å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i 
fjellområdene, herunder om valg av arbeidsmåte og valg av satsingsområder og prosjekt har bidratt 
til måloppnåelse.

Ved vurderinger av i hvilken grad valgt arbeidsmåte har bidratt til måloppnåelse er det sett nærmere 
på hvordan arbeidet med Fjellprogrammet vært organisert, hvordan beslutninger er fattet, hvordan 
den regionale tilknytningen samt organisering av felles læringsarenaer kan ha bidratt til å styrke eller 
svekke graden av måloppnåelse. Under regional forankring er også en drøfting av mulige styrker og 
svakheter ved å delegere forvaltning av midler til én fylkeskommune, og da implisitt om man kunne 
fått en bedre uttelling ved å velge en annen form for forvaltning av midlene.

I tillegg til en evaluering av forvaltningen av Fjellprogrammet er det gjort en vurdering av syv utvalgte 
prosjekt. Dette for å se nærmere på 1) i hvilken grad støtten har vært utløsende for realisering, 
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prosjektets volum og utforming, 2) hvilke kritiske suksessfaktorer som er utslagsgivende for om 
enkeltprosjekt skal lykkes (mtp mål for programmet), og 3) i hvilken grad enkeltprosjekt har bidratt til 
måloppnåelse for programmet.

Kunnskapsgrunnlag
Det er i arbeidet med evalueringen gjennomført en omfattende dokumentgjennomgang samt 
dybdeintervju av totalt 16 informanter. 

På grunn av tiden som har gått siden programmet startet opp i 2013 er det naturlig nok enkelte tema 
og detaljer respondentene ikke har kunnet svare på fordi de ikke husker. I tillegg er det naturlig å 
vurdere det som skjedde da med dagens erfaringer og kunnskap. Dokumentgjennomgangen har 
derfor vært sentral når det gjelder tidfesting og enkelte detaljer rundt utlysninger, vurdering av 
søknader og møter i referansegruppen. 

Hovedfunn
I arbeidet med evalueringen er det fremkommet flere styrker ved gjennomføringen av 
Fjellprogrammet, men også noen sentrale mangler som kan ha svekket den samlede måloppnåelsen 
av Fjellprogrammet. 

En referansegruppe, som samlet har en bred kompetanse og erfaring innenfor relevante fagområder, 
er blitt involvert gjennom hele perioden, og den kompetanse og erfaring som har vært samlet er 
aktivt brukt i arbeid med å utforme utlysninger samt vurdere søknader. Basert på diskusjoner og 
innspill fra referansegruppen har Oppland fylkeskommune tildelt midler til de prosjekt man har hatt 
størst tro på gjennomførbarhet og mulige ringvirkninger av prosjektene.

Sentralt i funnene fra evalueringen er betydningen av et godt forankret kunnskapsgrunnlag som 
utgangspunkt for valg og prioriteringer, samt en strategi som tydeliggjør valg av satsingsområder, 
definerte delmål og hvordan erfaringer og kunnskap. Som en del av tildelingene i 2013 ble det gitt 
midler til utarbeidelsen av en sammenstilling av områder der det er behov for mer kunnskap om 
fjellområdene og det ble seinere utarbeidet et strategidokument, men disse synes ikke å ha vært 
fulgt aktivt opp i det videre arbeidet med programmet, og heller ikke godt forankret i 
prosjektorganisasjonen.

Valg av satsingsområder eller tema for utlysningene ligger innenfor den nasjonale politikken på 
tidspunktet programmet startet opp, og er rettet mot bruk av natur og naturressurser i 
fjellområdene og eksisterende næringer i fjellområdene. I gjennomgang av prosjektporteføljen – 
basert på hvordan prosjektene er beskrevet i søknadene – er det flere eksempler på gode prosjekt 
som man kunne vente ville bidra til å styrke grunnlaget for verdiskaping i fjellområdene. 

Det er likevel vurdert at en tydeligere og mer spisset satsing fra oppstarten kunne gitt en høyere 
måloppnåelse, og at en tydelig strategi med kriterier for prioritering av prosjekt kunne bidratt til mer 
transparens og bedre dokumentasjon av tildelinger som er gjennomført. Det er i hovedsak tre 
områder vi mener det foreligger et klart forbedringspotensial for å styrke uttellingen av denne typen 
tilskuddsordninger:

1. En tettere kobling mellom prosjektene som er tildelt midler i programmet 
2. En tettere kobling til andre satsinger og andre regionale midler
3. En tydeligere prioritering av de større, regionale prosjektene

Anbefalinger
Formålet med evalueringen har vært å samle kunnskap som kan bidra til å styrke arbeid med 
verdiskaping i fjellområdene. Med utgangspunkt i funnene fra evalueringen er det pekt på noen 
konkrete læringspunkt for framtidige satsinger. Disse handler blant annet om rigging av 
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prosjektorganisasjonen for å sikre god forankring og tilstrekkelige ressurser i gjennomføring, men 
også oppfølging av den kompetanse og erfaring som opparbeides i de ulike prosjektene.
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1. INNLEDNING
I 2013 satte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i gang en satsing for å styrke 
grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene, der midlene skulle brukes for å møte 
noen av de særegne utfordringene for fjellområdene og utnytte naturgitte ressurser (se tekstboks).

Tilskuddsordningen er både kalt 
«Fjellprogrammet» og «Fjellsatsinga». I 
denne rapporten brukes 
«Fjellprogrammet» som betegnelse for 
denne ordningen. 

Oppland fylkeskommune fikk ansvaret 
med å forvalte midlene på vegne av 
KMD for alle de 8 fylkeskommunene i 
Sør-Norge med fjellkommuner, og som 
dermed er dekket av programmet. 

Fjellprogrammet omfatter alle 
fjellkommuner i Sør-Norge1 og det var 
derfor lagt opp til en bredt sammensatt 
referansegruppe som skulle være 
involvert og ha en rådgivende funksjon i 
arbeidet med Fjellprogrammet. 

Det har tildelt midler gjennom 
ordningen fra 2013 til 2017.

1.1.Formål med evalueringen
Formålet med evalueringen er å gi kunnskap som kan brukes i videre utvikling av arbeidet med 
verdiskaping basert på natur- og kulturressurser, og gi anbefalinger til hvordan kommuner og 
fylkeskommuner kan arbeide med verdiskaping i fjellområdene for å styrke grunnlaget for 
verdiskaping.

Det er Fjellprogrammet som evalueres, og ikke de ulike enkeltprosjektene som har mottatt støtte. 

1.2.Problemstillinger
Den overordnede problemstillingen som skal besvares i arbeidet er i hvilken grad Fjellprogrammet 
har bidratt til å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Med dette 
som utgangspunkt er det vurdert om:

 Valg av arbeidsmåte har bidratt til måloppnåelse

 Valg av innsatsområder og prosjekt har bidratt til måloppnåelse

Ved vurderinger av i hvilken grad valgt arbeidsmåte har bidratt til måloppnåelse er det sett nærmere 
på hvordan arbeidet med Fjellprogrammet vært organisert, hvordan beslutninger er fattet, eventuell 
regional forankring, informasjon ut for å sikre en god søkermasse og organisering av ulike 
læringsarenaer2 kan ha bidratt til å styrke eller svekke graden av måloppnåelse. 

Som en del av vurderinger av den regionale forankringen av Fjellprogrammet er det også drøftet 
hvilke styrker og svakheter det er ved å delegere forvaltning av midler til én fylkeskommune, og da 
implisitt om man kunne fått en bedre uttelling ved å velge en annen form for forvaltning av midlene.

1 Se kapittel 2.2 for definisjon og avgrensing av fjellområdene.
2 Aktiviteter som legger til rette for erfaringsoverføring og kunnskapsdeling.

Meld St. 13 (2012-2013)

«Fjellområda i Sør-Noreg er ein sentral del av det 
distriktspolitiske verkeområdet og blir dermed 
omfatta av dei særskilde distriktspolitiske 
ordningane. Dei naturgjevne tilhøva gjev samstundes 
fjellområda ein del særeigne utfordringar og 
potensial når det gjeld utvikling. Kommunal- og 
regionaldepartementet vil utvikle ein spesiell innsats 
for å byggje opp kompetanse og nettverk, 
entreprenørskap og innovasjon i næringslivet i 
fjellområda. Det er sett av 10 millionar kroner i 2013. 
Satsinga er lagt opp til å vare i fem år.» (s. 13)
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Vurderinger av hvordan valg av innsatsområder og prosjekt har bidratt til måloppnåelse er det sett 
nærmere på bakgrunnen for de valg og prioriteringer som er gjort. Disse er vurdert på bakgrunn av 
gjeldende politikk og kunnskap om regionaløkonomisk utvikling. Ved forvaltning av satsinger som 
Fjellprogrammet er det rimelig å anta at man ved å tenke «sakte», dvs. systematisk og velbegrunnet3, 
vil kunne sikre bedre måloppnåelse for programmet. Dette forutsetter et kunnskapsgrunnlag som gir 
nødvendig kunnskap til å definere og avgrense utlysninger og vurdere prosjektsøknader opp mot 
hverandre. Som en del av vurderingen av hvordan valg av innsatsområder og prosjekt kan ha påvirket 
grad måloppnåelse er det derfor fokusert på hvilke kunnskapsgrunnlag som er lagt til grunn for de 
prioriteringer som er gjort.

I tillegg til en evaluering av forvaltningen av Fjellprogrammet er det gjort en vurdering av syv utvalgte 
prosjekt. Dette for å se nærmere på 1) i hvilken grad støtten har vært utløsende for realisering, 
prosjektets volum og utforming, 2) hvilke kritiske suksessfaktorer som er utslagsgivende for om 
enkeltprosjekt skal lykkes (mtp mål for programmet), og 3) i hvilken grad enkeltprosjekt har bidratt til 
måloppnåelse for programmet

1.3.Disposisjon
I neste kapittel gis en kort oversikt over Fjellprogrammet, hvilke målsettinger og rammer som har 
vært for tilskuddsordningen og hvordan arbeidet med Fjellprogrammet har vært organisert. 

I kapittel 3 gis en tidslinje for Fjellprogrammet med en kronologisk gjennomgang av viktige 
milepæler, sentral dokumentasjon og det gis en kort beskrivelse av den samlede prosjektporteføljen. 

I kapittel 4 presenteres relevant kunnskapsgrunnlag for å kunne drøfte virkningen av ulike 
tilskuddsordninger for verdiskaping i fjellområdene. Der presenteres også gjeldende politikk innenfor 
distrikts- og næringsutvikling da Fjellprogrammet ble startet opp.

I kapittel 5 presenteres metode og grunnlag for evalueringen.

I kapittel 6 gis en kort gjennomgang og vurdering av syv av prosjektene som er vurdert nærmere.

I kapittel 7 samles trådene fra de tidligere kapitlene, og det drøftes i hvilken grad Fjellprogrammet 
har bidratt til å styrke grunnlaget for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene.

I kapittel 8 trekkes det frem noen sentrale læringspunkt og anbefalinger for videre arbeid med 
næringsutvikling og innovasjon i fjellområdene. 

3 Se f.eks. Daniel Kahneman: Thinking fast and slow, om beslutningsteori.
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2. FJELLPROGRAMMET – EN SATSING PÅ ØKT VERDISKAPING OG 
NÆRINGSUTVIKLING I FJELLOMRÅDENE

2.1.Forvaltningsoppdraget og målsetting for Fjellprogrammet
Fjellprogrammet har vært et femårig program for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene, 
med en årlig ramme på 10 millioner kroner.

Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet har vært å:

«styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda gjennom å satse på 
kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.» 
(Oppdragsbrev fra KMD til Oppland fylkeskommune, datert 4.7.2013).

I prioritering av prosjekt var det gitt i oppdragsbrev at større og mer regionalt rettede tiltak skulle 
prioriteres framfor mindre prosjekt med lokal effekt.

Ansvaret med forvaltning av midlene i Fjellprogrammet ble i 2013 delegert til Oppland 
fylkeskommune, som da forvaltet midlene på vegne av alle fjellområdene i Sør-Norge. I årlige 
oppdragsbrev fra 2013 til 2017 er rammene for forvaltningsoppdraget fra KMD til Oppland 
fylkeskommune gitt. 

Det første oppdragsbrevet datert 4. juli 2013 viser blant annet til:

- Overordnede distrikts- og regionalpolitiske målsettinger4

- Målsetting og geografisk avgrensing for Fjellprogrammet
- Krav til forvaltning av programmet og rapportering
- Relevant forskning og utredninger
- Forholdet til andre aktører (referansegruppe)
- Andre satsinger med relevans for Fjellprogrammet
- Bidrag fra KMD til å kommunisere og spre informasjon om programmet

2.2.Geografisk avgrensing for Fjellprogrammet
I føringene fra KMD er det lagt til grunn Østlandsforskning sin definisjon av fjellområder og 
fjellkommuner. Denne er beskrevet i rapporten «Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge». Der gis 
en definisjon, avgrensing og karakterisering av fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge (til og med 
tidligere Nord-Trøndelag). Deres avgrensing har vært lagt til grunn for hvilke geografiske områder 
som kunne motta støtte gjennom Fjellprogrammet. 

Definisjonen som lå til grunn for fjellområde var at arealet lå minst 600 meter over havet (moh) i 
Nord-Trøndelag og minst 700 moh ellers i Sør-Norge. Områder lavere enn 600/700 moh, men 
omsluttet av områder over 600/700 moh er inkludert i fjellområdet. Fjellområdet slik definert utgjør 
42 prosent av landarealet i Sør-Norge.5 

Fjellkommuner er definert som kommuner hvor minst 50 prosent av kommunens areal er definert 
som fjellområde. Med denne avgrensning ble 77 kommuner identifisert som fjellkommuner lokalisert 
i fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland, Hordaland, 
Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Disse vises i Figur 2-1 og er 
listet opp fylkesvis i en tabell i vedlegg.

4 Se kapittel 4.6.
5 Metodikken som lå til grunn i denne avgrensningen er kompatibel med framgangsmåten i en internasjonal 
analyse i regi av FN og en europeisk analyse i regi av EU, men med terskelverdier tilpasset norske forhold. 
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Figur 2-1 Fjellkommuner definert som kommuner med minst 50 % av arealet minst 700 moh. (600 moh for 
Nord-Trøndelag).
Kilde: Arnesen et al (2010) Fjellområder og fjellkommuner i Sør-Norge ØF-rapport 08/2010
Kart: Østlandsforskning 
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Figur 2-2: Kart over kommuner etter 
sentralitetsindeks. Hentet fra Høydahl 
(2017, s. 23).

Det samlede folketallet i fjellkommunene i Sør-Norge ved inngangen til 2013 var 255 363, og utgjorde 
da fem prosent av landets befolkning. Det største fjellfylket målt i antall innbyggere var Oppland med 
nær 62.000 innbyggere i sine fjellkommuner. Deretter følger Sogn og Fjordane og Hordaland, med 
henholdsvis 38.000 og 32.000 innbyggere i fjellkommuner. 

I perioden 2013 til 2017 var økte folketallet i fjellkommunene med 225 totalt, men med en ulike 
utvikling i fjellområdene i de ulike fylkene (se Tabell 2-1).  

Tabell 2-1: Folketall per 1.1.2013 i fjellkommunene summert per fylke. Kilde: Pandamodellen/Statistisk 
sentralbyrå
Fylke Befolkning i 

fjellkommunene, 
2013

Andel av befolkning i 
fjellkommunene totalt, 

2013

Endring i folketall 
2013-2017

Hedmark 19316 8 % -469
Oppland 61897 24 % -557
Buskerud 24471 10 % 204
Telemark 17882 7 % -143
Aust-Agder 3413 1 % -15
Vest-Agder 1831 1 % 5
Rogaland 9844 4 % 14
Hordaland 32078 13 % 504
Sogn og Fjordane 38435 15 % 575
Møre og Romsdal 23970 9 % -92
Sør-Trøndelag 17812 7 % 247
Nord-Trøndelag 4414 2 % -48

Sum 255 363 100 % 225

Den demografiske utviklingen i landet forventes å være 
preget av fortsatt sentralisering samtidig som andelen eldre 
blir stadig større (Leknes m.fl., 2018). Denne utviklingen 
fører til ulik demografisk utvikling i ulike deler av landet, der 
mer sentrale kommuner forventes å oppleve sterkere 
befolkningsvekst og en høyere andel unge, mens mindre 
sentrale kommuner forventes å få en svakere 
befolkningsvekst og en høyere andel eldre (ibid.) Mål på 
sentralitet (se kart til høyre) og avgrensingen av 
fjellområdene for kommuner i Sør-Norge er ikke helt 
sammenfallende, men store deler av fjellområdene defineres 
også som lite sentrale. Fraflytting og/eller manglende 
tilflytting av unge voksne forventes altså å være en 
utfordring for flere fjellkommuner i lang tid framover. 

Noen hovedtrekk ved de nasjonale 
befolkningsframskrivingene fra Statistisk Sentralbyrå har 
endret seg over tid (som nettoinnvandring og samlet 
befolkningsvekst), men sentraliseringstrenden og 
eldrebølgen var også en kjent utfordring for mange 
kommuner ved oppstarten av Fjellprogrammet i 2013 
(Brunborg m.fl., 2012).
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2.3.Prosjektorganisasjon
Ansvaret for Fjellprogrammet ble i Oppland fylkeskommune delegert av Fylkesutvalget til 
administrasjonen. I administrasjonen er det teamleder for næring og samfunnsutvikling som har hatt 
rollen som prosjektansvarlig.6 Internt i Oppland fylkeskommune har det vært en prosjektleder med 
det løpende ansvaret for å følge opp Fjellprogrammet og de ulike prosjektene som er tildelt midler. 
Det har ikke vært utpekt noen formell styringsgruppe. Gitt at beslutningsmyndighet har vært plassert 
hos Oppland fylkeskommune kan man si at det i praksis har vært teamleder som har fungert som 
både prosjektansvarlig og styringsgruppe.7 

Oppland fylkeskommune har hatt støtte i arbeidet fra en ekstern referansegruppe sammensatt av 
ulike representanter for ulike aktører og sektorer. Referansegruppen har hatt en veiledende rolle og 
all beslutningsmyndighet har lagt til administrasjonen i Oppland fylkeskommune.

I perioden fra 2013 til i dag har det vært tre ulike prosjektledere/saksbehandlere fra Oppland 
fylkeskommune, hvorav to har hatt ansvar for gjennomføring av utlysninger og vurdere søknader. 
Nåværende prosjektleder kom inn etter siste utlysning var gjennomført og har derfor kun hatt ansvar 
for oppfølging av pågående prosjekter og rapportering.

Prosjektorganisasjonen slik den ser ut til å ha vært praktisert er illustrert i figuren nedenfor.

Figur 2-3: Illustrasjon av organiseringen. Utarbeidet i arbeidet med evalueringen basert på den informasjon om 
organiseringen som er gitt i kunnskapsgrunnlaget (se kapittel 5).

6 «Prosjektansvarlig er den som initierer, endrer retning på eller avbryter prosjektet dersom målene ikke nås, 
eller hvis forutsetningene endrer seg. Det er prosjektansvarliges ansvar at prosjektplanen er i overensstemmelse 
med prosjektets mål og at ressursdimensjoneringen er realistisk i forhold til fremdrift etc. Prosjektansvarlig er 
den økonomisk ansvarlige og har det overordna ansvaret for framdrift og resultater. Prosjektansvarlig er 
prosjektlederens overordnede i prosjektorganisasjonen» (Oppland fylkeskommune, 2012)
7 En styringsgruppe har typisk ansvar for å sikre tilgang til nødvendige ressurser, støtte prosjektleder, ta 
beslutninger og godkjenne planer og mandat. 
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3. TIDSLINJE OG OVERSIKT OVER PROSJEKTENE I 
FJELLPROGRAMMET

I dette kapittelet gis en oversikt over viktige milepæler og framdrift i arbeidet med Fjellprogrammet, 
samt en enkel oversikt over de prosjektene som er tildelt støtte gjennom Fjellprogrammet. Det er her 
ikke tatt inn informasjon fra dybdeintervju, men forhold ved programmet og gjennomføringen er her 
framstilt med utgangspunkt i tilgjengelig dokumentasjon. Det er ikke gjort noen vurderinger her, men 
innholdet i kapittelet er ment å gi en oversikt som utgangspunkt for vurderinger og drøfting seinere i 
rapporten.

I løpet av perioden 2013 til 2017 er det gitt tilsagn til 44 prosjekter innenfor følgende fire tema:

1. Fjellmat (i utgangspunktet utlysning uten tematisk avgrensing) - 2013
2. Fjellet som fritidsarena - 2015
3. Ungdom og entreprenørskap - 2016
4. Framtidens byggeløsninger i fjellområdene - 2017

Totalt er det tildelt 47 780 000 kr i støtte fordelt på de 44 prosjektene.8 Resterende 2 220 000 kr er 
blant annet gått til å dekke administrasjons- og gjennomføringskostnader hos Oppland 
fylkeskommune, herunder gjennomføring av seminarer og referansegruppemøter.

Ved prosjektslutt i desember 2019 ble det inndratt midler fra prosjekt som ikke var gjennomført 
og/eller ferdigstilt. En del av dette er brukt til å styrke prosjekter knyttet til videre forskning og noe er 
brukt til utvidet satsing på fellestiltak knyttet til mat fra fjellområdene i regi av Fjellnettverket.

3.1.Tidslinje – forvaltningsoppdraget og rapportering
I Figur 3-1 er det satt opp en enkel tidslinje for å vise noen viktige milepæler i arbeidet med 
Fjellprogrammet, avgrenset til delegering av forvaltningsoppdraget og rapportering. 

Figur 3-1: Tidslinje som viser noen sentrale milepæler i og dokumentasjon av prosessen
 

I brev om tilskudd til Oppland fylkeskommune for regional utvikling sendt fra KMD 22. januar 2013 er 
Fjellprogrammet nevnt. Der er det oppgitt at departementet er i dialog med flere fylkeskommuner 
om innretningen på programmet og vil komme tilbake med mer informasjon i eget brev. 

8 Jf. sluttrapport fra Oppland fylkeskommune til KMD datert 25.4.2018.
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Formell tildeling av forvaltningsansvar skjer først i det første oppdragsbrevet fra KMD til Oppland 
fylkeskommune sendt 4. juli 2013. Oppdragsbrevet gir føringer og rammer for Fjellprogrammet.9 
Tilsvarende brev med tildeling av midler for 2014-2017 er sendt desember 2013, desember 2014, 
januar 2016 og januar 2017. I mars 2015 ble det i tillegg sendt et tilleggsbrev til oppdragsbrevet fra 
2014, der rammene for forvaltningsoppdraget utdypes: om forventninger til rapportering fra 
fylkeskommunen og oppfordring til bruk av søknadsmodul og saksbehandlermodul i 
saksbehandlingsverktøyet regionalforvaltning.no.

Det er sendt årsrapporter fra Oppland fylkeskommune til KMD med orientering om status og hva 
som er gjort i tilknytning til Fjellprogrammet. I april 2018 er det sendt en sluttrapport, som også 
inkluderer en oversikt over utlysninger og tildelinger for 2017, og det er derfor ikke en egen 
årsrapport for 2017. Innholdet i de enkelte årsrapportene og sluttrapporten er oppsummert 
nedenfor.

3.2.Tidslinje – referansegruppen, utlysninger og tildeling av prosjekt

3.2.1. Referansegruppen, retningslinjer og mandat
Formålet med referansegruppen var ifølge første oppdragsbrev å sikre kobling mot andre aktører og 
eventuelle samarbeid. Som et minimum ønsket departementet at Fjellnettverket (da kalt 
Fjellregionsamarbeidet), en fylkeskommune utenfor Fjellnettverket, en representant fra 
fylkesmannen, en fjellkommune fra Utmarkskommunenes sammenslutning, Miljødirektoratet (den 
gang Direktoratet for naturforvaltning), Innovasjon Norge og et forskningsinstitutt skulle utgjøre 
referansegruppen.

Ved oppstart av Fjellprogrammet ble det sendt invitasjon (19.08.2013) til deltakelse i 
referansegruppen til følgende aktører:

 Fylkesmannen i Telemark
 Fjellnettverket 
 Østlandsforskning
 Innovasjon Norge
 Nord-Trøndelag fylkeskommune
 Utmarkskommunenes sammenslutning

På første møte i referansegruppen (19.9.2013) deltok Fjellnettverket med to representanter, 
Østlandsforskning, Nord-Trøndelag fylkeskommune, og i tillegg en representant fra Miljødirektoratet. 
Innovasjon Norge, Utmarkskommunenes sammenslutning og Fylkesmannen i Telemark stilte ikke. 

Seinere har referansegruppen blitt utvidet og har bestått av representanter for10:

 Fylkesmannen i Telemark
 Fjellnettverket (2 representanter)
 Østlandsforskning
 Innovasjon Norge
 Nord-Trøndelag fylkeskommune (fylkeskommune utenfor Fjellnettverket)
 Utmarkskommunenes sammenslutning (2 representanter, Rollag og Vinje kommuner)
 Miljødirektoratet/NINA11 
 Buskerud fylkeskommune
 Telemark fylkeskommune

9 Se kapittel 2.1 for mer utdypende om forvaltningsoppdraget.
10 KMD har også deltatt på minst ett møte i referansegruppen, november 2014.
11 I utgangspunktet Miljødirektoratet, men dette ble endret til NINA da representanten skiftet arbeidssted
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Referansegruppen har da totalt hatt 11 medlemmer, i tillegg til prosjektleder og teamleder fra 
Oppland fylkeskommune. Ifølge møtereferat er sammensetningen av referansegruppen bestemt ut 
fra føringer i oppdragsbrev fra KMD og «videre satt sammen i forhold til andre satsingsprogrammer 
som fjellsatsingen naturlig bør samarbeide med».12

Det har variert en del hvem som har deltatt på ulike møter. Med utgangspunkt i det åtte referatene 
som er tilgjengelig har det i snitt halvparten vært tilstede på de ulike referansegruppemøtene, i 
tillegg til prosjektleder og teamleder fra Oppland fylkeskommune. 

Det har også vært noen endringer i sammensetningen av referansegruppen som delvis fulgt personer 
og delvis organisasjon (eksempelvis har representant for Miljødirektoratet skiftet arbeidsplass til 
NINA men fortsatt deltatt i referansegruppen, mens det for Østlandsforskning og Fjellnettverket har 
vært skifte i personer på grunn av jobbskifter).

En oversikt over framdriften i møter i referansegruppen og utlysninger er vist i tidslinjen nedenfor. 

Figur 3-2: Figur 3-3: Tidslinje som viser noen sentrale milepæler i og dokumentasjon av prosessen

I tillegg til møter i referansegruppen har det vært gjennomført møter med KMD og flere ulike 
seminarer. Her har vi imidlertid ikke referat eller annen dokumentasjon om når det er gjennomført 
eller innhold i disse. Dette er derfor ikke tatt inn i tidslinjen. Det er også mulig at det er gjennomført 
referansegruppemøter utover det som er dokumentert her.13

I oppstarten av Fjellprogrammet har Oppland fylkeskommune ved prosjektleder utarbeidet forslag til 
retningslinjer for tildeling av midler og mandat for referansegruppen. Dette er dokumentert gjennom 
saksframstilling til fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune i september 2013. Forslaget ble vedtatt 
med noen endringer, og er gjengitt i tekstboksene nedenfor. 

12 Jf. møtereferat fra møte i referansegruppen 20.09.2013.
13 Gjennomføring av møter og samlinger samt innhold i disse har vært tema i intervju med informanter, men i 
den grad de husker innhold er det ikke detaljert og heller ikke mulig å tidfeste.
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Vedtatte retningslinjer, Oppland fylkeskommune:

1. Tilskudd kan gis til større regionale prosjekt ellet satsinger innenfor «fjellområda» jmf. def. av 
Østlandsforskning. Det legges vekt på at ordningen skal prioritere store framfor små satsinger. 
Prioriterte grupper i distrikts- og regionalpolitikken, kvinner, unge og innvandrere, vil også prioriteres i 
dette prosjektet. 

2. Midlene prioriteres til prosjekt som er nytenkende og samarbeidende i sin karakter. Det ekskluderer 
ikke eksisterende satsinger og produksjoner. 

3. Prosjektene skal ha mål om å øke kompetansen for nettverk, ved tilrettelegging og/eller økt 
produksjon eller utvikling av nye produkt eller ny produksjon. 

4. Prosjektene skal inneholde tydelige mål om konkrete resultater og definere tidsramme med delmål 
for prosjektet og egen mal for prosjektsøknad skal benyttes. 

5. Midlene skal brukes ihht. prosjektbeskrivelse eller plan. Tilskudd skal som hovedregel ikke utdeles før 
utgifter kan dokumenteres ihht. KRD sine retningslinjer. 

6. Rapportering må følge KRD sine gjeldene rutiner for tildeling av tilskudd. 

7. Midlene kan brukes til å prøve ut alternativ forvaltning og utfordre ulike regelverk som begrenser 
satsing i fjellområdene. Dette krever dispensasjoner fra ulike statlige regelverk. Jfr. Østlandsforskning 
og Kjell Overvåg som forsker på begrensninger for næringsutvikling i fjellbygdene.

Midlene for verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene skal ses i sammenheng med andre 
relevante virkemiddel i fjellområdene.

Vedtatt mandat for referansegruppen, Oppland fylkeskommune:

«1. Referansegruppa oppnevnes av Oppland fylkeskommune etter retningslinjer gitt i oppdragsbrev fra 
KRD. 

2. Referansegruppa ledes av Oppland fylkeskommune. 

3. Referansegruppa skal drøfte tema og prioritering av satsinger for hver enkelt søknadsomgang. 

4. Referansegruppa skal være et viktig forum for diskusjon for oppfølging av oppdraget og 
retningslinjer. 

5. Referansegruppa gir innstilling til saksframlegg og tildeling av tilskudd»

[…] «Saksbehandlingen skal ivaretas av OFK alene og det er også OFK som har endelig 
beslutningsmyndighet.»

3.2.2. Utlysning i 2013: Åpen (Fjellmat)
Utlysningen i 2013 ble diskutert i første referansegruppemøte 20. september. Her deltok 
representanter for Nord-Trøndelag fylkeskommune, Miljødirektoratet, Østlandsforskning og to 
representanter for Fjellnettverket, i tillegg til prosjektleder og teamleder fra Oppland 
fylkeskommune. Ifølge møtereferat er det enighet i referansegruppen om å lyse ut midler ila samme 
måned, samt å utfordre Østlandsforskning, Telemarksforskning, Bygdeforskning og 
Vestlandsforskning (Fjell-forsk-nett) til å se på muligheter i fjellområdene, et prosjekt som planlegges 
fullfinansiert gjennom Fjellprogrammet. Begrunnelsen for fullfinansiering er gitt ved at oppdraget til 
forskningsmiljøer anses som et samarbeid med referansegruppen.
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I møtet er det også gjennomgått oppdragsbrev fra KMD, og mandat og retningslinjer vedtatt i 
fylkesutvalget. Det vises også til en oppstartssamling i Jølster, et møte i regi av Fjellnettverket og et 
notat om Fjellprogrammet utarbeidet av sekretariatet i Fjellnettverket.14 

Deretter ble det lyst ut midler gjennom Fjellprogrammet med søknadsfrist i oktober 2013. Det har 
altså vært svært kort tid fra utlysning til søknadsfrist, som ifølge møtereferat fra 20.9. er satt til 
15.10.2013. Utlysningen ble ikke gjort tilgjengelig gjennom saksbehandlingsverktøyet 
regionalforvaltning.no. Selve utlysningsteksten har derfor ikke vært mulig å hente fram. Hvilke 
rammer og føringer som ble gitt i utlysningen er derfor ikke kjent fra dokumentgjennomgangen. I 
møtereferat fra 20. september 2013 er det imidlertid konkludert med at prosjektene blant annet ikke 
skal overlappe områder med andre gode finansieringsordninger og skal videre bygge på etablerte 
strukturer, nettverk og samarbeidsløsninger.  

Til sammen kom det inn 70 søknader/prosjektskisser i denne utlysningsrunden. Oppland 
fylkeskommune har kategorisert skissene og pekt på aktuelle tema, som er vurdert til å ligge innenfor 
kriteriene i programmet og er vurdert å ha best kvalitet. 

Basert på kategorisering av de ulike prosjektskissene er det av Oppland fylkeskommune vurdert at 
fire tema har potensial til verdiskaping og vekst for fjellregionene, og anbefales å satses på: Mat, 
villrein, hytter og aktivitetsturisme/reiseliv. I tillegg til de fire satsingsområdene var også kompetanse 
og kunnskap foreslått prioritert gjennom et tilskudd for oppstart av fjellfagskolen (idé-skisse fra 
Buskerud fylkeskommune og Trondheim fagskole).15 I utgangspunktet ble det foreslått å gjennomføre 
fire oppstartsmøter for de ulike satsingsområdene. Ifølge møtereferat fra møte 13. november 2013 
er videre bevilgninger til Fjellprogrammet i Statsbudsjettet imidlertid vurdert som usikker, og det er 
blant argumentene for å satse på ett tema i 2013.

Prosessen med søknader og tildelinger av midler fra 2013 er beskrevet i årsrapporten. Basert på 
søknadsmassen ble tema for 2013 Fjellmat.16 Dette var altså ikke tema i utlysningen, men ble 
definert i arbeidet med å vurdere innkomne søknader. Ni prosjektskisser som var kategorisert under 
tema Fjellmat ble så invitert til et oppstartsseminar gjennomført 10-11 februar 2014. Der deltok også 
representanter fra KMD. Deretter ble samtlige deltakere oppfordret til å sende søknad om midler 
basert på arbeid og konklusjoner på oppstartsseminaret.17 

I tillegg til de ni prosjektene ble Østlandsforskning, Telemarksforskning, Bygdeforskning og 
Vestlandsforskning (Fjell-forsk-nett) engasjert for å se på muligheter i fjellområdene.18

I referansegruppemøte 26. mars 2014 ble vurderinger av endelige søknader innenfor Fjellmat 
diskutert, men referatet gir ikke informasjon om hvordan vurderingene ble gjort eller om det var 
eventuelle diskusjoner rundt prioritering av søknader/prosjekt. Samtlige prosjekt som hadde levert 
søknad i denne runden ble da tildelt midler. 

De ni prosjektene i kategorien Fjellmat ble tildelt beløp fra 120 000 kroner til 2 millioner kroner. I 
tillegg ble det tildelt 460.000 kr til prosjekt ledet av Østlandsforskning som ikke er rettet direkte mot 
fjellmat. Den samlede summen for tildelinger i 2013 var på 8,4 millioner kroner. 

14 Jf. møtereferat referansegruppen 19.09.2013, samt møtereferat og handlingsplan 2013-2014 fra 
Fjellnettverket: 
http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/R%C3%A5dsm%C3%B8te/Protokoll%20R%C3%A5dsm%C3%B8t
e%202013.pdf og http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/Handlingsplaner/Handlingsplan%202013-
2014.pdf
15 Jf. innkalling til møte i referansegruppen etter søknadsfristens utløp i 2013. De øvrige prosjektskissene var 
kategorisert under tema nasjonalparker – utvikling/verdiskaping, utdanning – kompetanse, landbruk, reiseliv 
og andre områder.
16 Jf. årsrapport for 2013 fra Oppland fylkeskommune til KMD, datert 21.3.2014
17 Jf. årsrapport for 2013 fra Oppland fylkeskommune til KMD, datert 21.3.2014
18 Jf. årsrapport for 2014 fra Oppland fylkeskommune til KMD, datert 7.4.2015

http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/R%C3%A5dsm%C3%B8te/Protokoll%20R%C3%A5dsm%C3%B8te%202013.pdf
http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/R%C3%A5dsm%C3%B8te/Protokoll%20R%C3%A5dsm%C3%B8te%202013.pdf
http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/Handlingsplaner/Handlingsplan%202013-2014.pdf
http://www.bfk.no/Documents/Fjellnettverket/Handlingsplaner/Handlingsplan%202013-2014.pdf
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Tabell 3-1: Oversikt over prosjekt som ble tildelt midler i 2013 (Kilde: Årsrapporter 2013 og 2014, og 
sluttrapport, Oppland fylkeskommune) 

Søker Tittel Målsetting19 Tildelt 
beløp

1 Fjellnettverket Nettverksbygging og satsing på fjellmat Arbeide for å gjøre produkter og tjenester 
fra fjellområdene mer tilgjengelig for 
markedet. 

2 000 
000

2 Gudbrandsdalmat 
SA

Nettverkssatsing og merkevarebygging Videreføring av Gudbrandsdalmat sitt 
verdiskapingsprosjekt

1 500 
000

3 Rørosmat AS Forsterke merkevaren Røros Mat Øke forståelsen for merkevarebygging, 
produktmerke osv. blant medlemmene

1 500 
000

4 Østlandsforskning 
AS

Øl- og øltradisjoner i fjell Økt verdiskaping med tilgang på nye lokale 
drikkevarer for fjellregionen. Inkl. bønder, 
små og store bryggerier, reiselivsbedrifter 
mm.

800 000

5 Trondheim fagskole Modulbasert utdanning vdr. råvarer Stimulere til økt verdiskaping basert på 
råvarer fra landbruket i fjellregionene.

500 000

6 Hallingdal 
Næringshage AS

Fårefestivalen - "Heile året", samarbeid 
Valdres

Øke verdiskapingen, med utgangspunkt i 
sauen, i alle ledd for hele fjellregionen

500 000

7 Opplæringskontoret 
Brimi kjøken

Kompetansebygging i kokkefaget Skape større interesse for kokkefaget. 500 000

8 Valdres Natur-og 
Kulturpark20

Valdreskurv og matarrangement, og 
samarbeid Hallingdal

Akselerator for utvikling og salg av produkt 
fra fjellregionen

500 000

9 Norsk seterkultur Merkeordning for produkter Styrke markedet for matvarer fra 
fjellregionen 

120 000

10 Østlandsforskning/ 
Fjell-forsk-nett

Etablere nettverk for kunnskapsutvikling Lage en plattform med viktige tema for 
kunnskapsutvikling i fjellområdene 

460 000

Sum 8 380 
000

  

19 Målsetting er hentet fra årsrapport fra Oppland fylkeskommune for 2014.
20 Midler ble søkt av Kosa seg AS, men er seinere videreført av Valdres Natur- og kulturpark som “Fjellmat og 
Valdresgildet”
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3.2.3. 2014: Oppfølging av utlysning fra 2013
Det neste møtet i referansegruppen som er kjent, ble gjennomført 23. september 2014. Her ble det 
orientert om status for Fjellprogrammet. Der var det også planlagt framlegging av grunnlag for videre 
satsing i Fjellprogrammet med utgangspunkt i Østlandsforskning/Fjellforsknett sitt forskningsprosjekt 
fra 2013 (På Norges tak). Det er også planlagt orientering fra Fjellandbrukssatsingen. 

Møtet ble gjennomført i kombinasjon med Fjellkonferansen på Norefjell i november samme år. Ifølge 
møtereferat var det i tillegg en presentasjon av prosjektet Røros mat (tildelt i 2013), og en 
gjennomgang av tildelte prosjekt. Planen videre var at Oppland fylkeskommune skulle utarbeide en 
strategi for videre prosess og prioriteringer med forankring i gjeldende distriktspolitikk og 
regionalmelding, og rapport fra Fjell-forsk-nett: «På Norges tak. Kunnskap for utvikling av 
fjellområdene i Norge».

Det ble ikke gjennomført noen utlysning av midler i 2014. I årsrapporten for 2013 (21.3.2014) er det 
uttrykt usikkerhet knyttet til om programmet skal videreføres etter regjeringsskifte høsten 2013, og 
derfor oppgitt at Oppland fylkeskommune og referansegruppen ønsket å avvente utlysning av 
eventuelle midler for 2014. Det førte til at den økonomiske rammen for utlysningen i 2015 ble 
doblet, med totalt 20 millioner kroner.

3.2.4. «På Norges tak Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge»
Som en del av tildelingene i 2013 valgte Oppland fylkeskommune i samråd med referansegruppen å 
fullfinansiere et samarbeidsprosjekt mellom ulike forskningsmiljø (Fjell-forsk-nett). Arbeidet 
resulterte i et strategidokument med tittelen «På Norges tak. Kunnskap for utvikling av fjellområdene 
i Norge» (desember 2014). Dette dokumentet skulle utgjøre et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid 
og er referert til som grunnlag for strategidokumentet (se kapittel 3.2.5), og er derfor kort 
oppsummert her. 

Rapporten er en sammenstilling av de tema fjell-forsk-nett mener er de viktigste områdene det må 
samles kunnskap om for å styrke samfunnsutviklingen i fjellområdene i Norge (Fjell-forsk-nett, 2014).

De fem områder som er prioritert er: 

1. Den nye økonomien: Behov for kunnskap om hvordan tradisjonelle næringer kan bidra til 
utvikling av den nye økonomien og samtidig ta vare på ressursgrunnlaget.’

2. Friluftsliv, folkehelse og naturalhushold: Kunnskap om hvordan utmarksressursene i større 
grad kan utnyttes kommersielt innen landbruk og reiseliv?

3. Mobilitet og demografi: Kunnskap om hvordan tjenesteproduksjonen i fjellregionene bedre 
kan tilpasses den demografiske utviklingen, og gi grunnlag for verdiskaping og vekst basert på 
deltidsbosetting.

4. Arealforvaltning og konflikthåndtering: Kunnskap om hvordan man lokalt, regionalt og 
nasjonalt kan bidra til å forebygge og løse konflikter mellom ulike former for bruk og mellom 
vern og bruk.

5. Klimaendringer: kunnskap om hvordan utnytting av utmarksressurser bør tilpasses 
konsekvenser av klimaendringene.

3.2.5. Strategi for Fjellprogrammet
Høsten 2014 utarbeidet Oppland fylkeskommune et strategidokument. Det refererer til «kvit boka» 
fra Fjell-forsk-nett21 som et viktig kunnskapsgrunnlag. Formålet med prosjektet er beskrevet som 
«Lage en plattform med viktige tema for kunnskapsutvikling i fjellområdene» (jf. Tabell 3-1). 

21 Fjell-forsk-nett (2014): «På Norges tak Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge». Desember 2014.
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Det er i strategidokumentet, utarbeidet av Oppland fylkeskommune, konkludert med at «Samfunnets 
behov for kunnskap om hvordan tradisjonelle næringer kan bidra til utvikling av en ny økonomi og 
muligheter og utfordringer med ny teknologi og infrastruktur mhp arealforvaltning og 
konflikthåndtering kan være de mest interessante tema å følge opp gjennom dette programmet.»

Det er likevel løftet fram flere forskjellige satsingsområder, fra naturbasert adrenalinturisme til 
industri, forskningsprosjekt og verdiskaping i tilknytning til fritidseiendommer. 

Som i andre dokumenter er det også her lagt opp til at videreføring av programmet over flere år gir 
muligheter for «å bringe inn nye tema og satsingsområder», slik at de ulike utlysningene vil ha ulike 
satsingsområder. 

Strategidokumentet gir en oversikt over status ved utgangen av 2014 og peker på mulige 
satsingsområder videre, i tillegg til oppfølging av fjellmat-prosjektene. Det er imidlertid ikke satt 
delmål som underbygger hovedmål for programmet, handlingsplan eller vurdert hvordan de ulike 
satsingsområder eller tema kan bidra til å nå programmets mål om økt verdiskaping.

3.2.6. Utlysning i 2015: Fjellet som fritidsarena
I slutten av januar 2015 holdes et nytt møte i referansegruppen. Denne gangen med diskusjon om 
mulig satsingsområde og utforming av neste utlysning, men det er ikke henvisning til 
strategidokument i referatet. Det kommer ikke tydelig fram hvilke alternativer som er diskutert, men 
det konkluderes med at hytter og fritidseiendommer har potensial, og det er også vurdert at andre 
satsingsområder som fjellmat, arrangement, friluftsliv og folkehelse kan kobles opp mot tema 
hytter/fritidseiendommer.

Utlysningen i 2015 ble lagt ut via regionalforvaltning.no med søknadsfrist 1. juli 2015. Tema for 
utlysningen var «Fjellet som fritidsarena», og var beskrevet som gjengitt fra utlysningsteksten i 
tekstboksen nedenfor. 

Tema for utlysningen: Fjellet som fritidsarena
Beskrivelse av tema for årets utlysning hentet fra utlysningsteksten i regionalforvaltning:

I tillegg til den tematiske avgrensingen som er gjengitt over er følgende rammer og føringer for 
søknader gitt i utlysningsteksten:



side 23 av 82

1. Overordnet målsetting: «[…] prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og 
innovasjon i næringslivet»

2. Samlet ramme i utlysningen: 20 millioner kroner.
3. Større regionale prosjekt prioriteres foran mindre prosjekt med lokal effekt.
4. Tilrettelegging for overføring av resultater og kompetanse til andre områder eller prosjekter vil telle 

positivt i vurderingen.
5. Enkeltbedrifter kan ikke motta støtte alene, men kan inngå i nettverk som mottar støtte.
6. Koblinger mellom privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø vil telle positivt i vurderingen.
7. Geografisk avgrenset til fjellområdene (jf. Østlandsforskning, 2010).
8. Krav om 50 prosent egenfinansiering enten fra andre kilder eller gjennom egeninnsats (arbeidstimer).
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Totalt kom det inn 90 søknader i 2015, og det ble tildelt midler til 11 ulike prosjekt. Tildelte midler 
per prosjekt varierte fra 600.000 kroner til 3,7 millioner kroner. Den samlede summen for tildelinger i 
2015 var på vel 20 millioner.

Tabell 3-2: Oversikt over prosjekt som ble tildelt midler i 2015. Kilder: Regionalforvaltning.no korrigert med 
informasjon fra sluttrapport fra Oppland fylkeskommune.  

Tittel Søker Målsetting22 Tildelt beløp
1 Terrengsykling som 

verdiskaper i 
fjellregionen

Visit Geilo AS Øke regionenes attraktivitet som 
helårsdestinasjoner gjennom utvikling 
av bærekraftige terrengsykkeltilbud.

3 700 000

2 Fritidsboliger som 
vekstimpuls*

Østlandsforskning AS Svar på oppfordring fra 
referansegruppa og Oppland 
fylkeskommune om en samlet 
tilnærming til ett forskningsprosjekt 
innen dette temaet

3 000 000

3 Fisketurismens potensial 
for 
verdiskaping

Fishspot SA Utvikle og markedsføre Innlandet som 
en totalopplevelse av fiske, aktiviteter, 
natur og mat.

2 650 000

4 Fjell-Norges 
verdiskapingssenter for 
hytteturisme

Valdres Natur- og 
Kulturpark

Etablere Fjell-Norges 
verdiskapingssenter for hytteturisme.

2 350 000

5 Tøffe opplevelser for hytte 
og 
fritidsmarkedet

Skåppå kunnskapspark Videreutvikle eksisterende, og utvikle 
nye unike og attraktive 
adrenalinopplevelser, og gjøre de 
lettere tilgjengelig for hytte- og 
fritidsmarkedet gjennom 
innovasjonssamarbeid i tre regionale 
klynger.

2 000 000

6 HØGE SPRANG - Kreative 
næringer

Ål 
kommune/Innovangsjon 
SA

Styrke og utvikle kreative næringer 
(design, web, foto, film, musikk m.fl) i 
Hallingdal og Valdres.

1 650 000

7 Snøkompetansesenter på 
Beitostølen

Øystre Slidre Idrettsarr 
AS

Etablere et nasjonalt 
snøkompetansesenter på Beitostølen 
som skal være ledende på testing, 
utvikling og kunnskapsformidling innen 
snøproduksjon, snølagring, 
snøkonservering og grunnpreparering 
for langrenn og skiløyper.

1 500 000

8 SECOND HOMES - Samspill 
mellom 
by og land

Hallingdal Næringshage 
AS

Styrke forretningssamarbeidet mellom 
Hallingdal og Asker/ Drammen, der 
hytteeiere i Hallingdal som har fast 
bosted et annet sted vil være prioritert 
målgruppe.

920 000

9 Næringsutviklingsprosjektet 
Lysefjorden Rundt

Lysefjorden Utvikling AS «Lysefjorden Rundt» skal bli en 
vandreopplevelse i ypperste klasse, 
tilrettelagt med ulike opplevelser, og 
salgsklart for internasjonal 
markedsføring.

900 000

10 Modell for finansiering av 
utleigekapasitet

Vinje kommune Utarbeide og kvalitetssikre en modell 
for økt tilgang til overnatting for 
besøkende i Vinje kommune.

750 000

11 Lokale matopplevelser i 
fjellbutikken

Merkur-programmet Økt verdiskapning og vekst hos lokale 
matprodusenter, ved at hytteeiere 
handler mer lokale matvarer i den 
lokale butikken.

600 000

Sum 20 020 000

* Dette prosjektet ligger i regionalforvaltning som en del av tildelingene i 2016. Sannsynligvis fordi denne ikke 
har inngått i søknadene i 2015, men er gjennomført «på oppdrag for» Oppland fylkeskommune.

22 Målsetting er hentet fra årsrapport fra Oppland fylkeskommune for 2015.
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3.2.7. Utlysning i 2016: Ungdom og entreprenørskap
Neste møte med møtereferat ble gjennomført 10. desember 2015, og da med diskusjon av neste 
utlysning og satsingsområde. Det konkluderes med at «Det bør lages en brei utlysning, men med 
fokus på prioriterte kriterier som vektlegges i utlysningen. For eksempel kan nettverk/samarbeid og 
ungdom være slike kriterier. Det bør legges til rette for at for eksempel regionråd kan lage arenaer for 
å få fram ideer til søknader. Referansegruppa gis mulighet til å komme med ytterligere og konkrete 
innspill til utlysningen.» 
Utlysningen i 2016 ble lagt ut via regionalforvaltning.no med søknadsfrist 10. april 2016.

Nytt møte i referansegruppen ble gjennomført 3. mai 2016, men det foreligger ikke noe referat fra 
dette møtet.

I 2016 var tema for utlysningen «Ungdom og entreprenørskap». I figuren nedenfor er det satt inn 
tekst fra utlysningen med beskrivelse av tema. 

Tema for utlysningen: Ungdom og entreprenørskap
Beskrivelse av tema for årets utlysning hentet fra utlysningsteksten i regionalforvaltning:

I utlysningsteksten i 2016 kom det også inn en beskrivelse av hvordan søknadene vurderes samt frist 
for tilbakemelding på søknadene:

«Oppland fylkeskommune er ansvarlige for utvelgelse av prosjekter og treffer vedtak om tildeling 
av midler. Søknadene vil bla vurderes etter hvor relevant det aktuelle tema er for 
næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene, muligheter for å oppnå den aktuelle 
målsettingen, geografisk omfang og overføringsverdi. […] Oppland Fylkeskommune vil være 
oppdragsgiver og ha løpende kontakt med prosjektledelsen for hvert enkelt prosjekt, samt ha 
ansvaret for kobling mellom tiltak og kompetanseheving på tvers av prosjektene.» 
(Utlysningstekst fra 2016, hentet fra regionalforvaltning.no)
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I tillegg til den tematiske avgrensingen som er gjengitt over er følgende rammer og føringer for 
søknader gitt i utlysningsteksten:

1. Overordnet målsetting: «[…] prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og 
innovasjon i næringslivet»

2. Samlet ramme i utlysningen: 10 millioner kroner.
3. Større regionale prosjekt prioriteres foran mindre prosjekt med lokal effekt.
4. Tilrettelegging for overføring av resultater og kompetanse til andre områder eller prosjekter vil telle 

positivt i vurderingen.
5. Enkeltbedrifter kan ikke motta støtte alene, men kan inngå i nettverk som mottar støtte.
6. Koblinger mellom privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø vil telle positivt i vurderingen.
7. Geografisk avgrenset til fjellområdene (jf. Østlandsforskning, 2010).
8. Krav om 50 prosent egenfinansiering enten fra andre kilder eller gjennom egeninnsats (arbeidstimer).
9. Prosjektene må kunne starte opp i 2016.
10. Det kan søkes om midler for planlegging og tilrettelegging, men ikke fysiske investeringer. Som 

hovedregel skal ikke fysiske investeringer utgjøre mer enn 10 % av totale prosjektkostnader.
11. Tiltak til ren tilrettelegging av turstier, skilting og tiltak i primærlandbruket støttes ikke. 
12. Ved tiltak som handler om tilrettelegging, er det viktig at grunneiere, forvaltning, og næringsliv er med 

i prosjektet, evt. som samarbeidspartnere

Totalt kom det inn 28 søknader i 2016, og det ble tildelt midler til 10 ulike prosjekt. Tildelte midler 
per prosjekt varierte fra 450.000 kroner til 2 millioner kroner. Den samlede summen for tildelinger i 
2016 var på 10,4 millioner kroner. Oversikt over prosjektene som fikk tildelt støtte i 2016 er gitt i 
Tabell 3-3.
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Tabell 3-3: Oversikt over prosjekt som ble tildelt midler i 2016. Kilde: Regionalforvaltning.no korrigert med 
informasjon fra sluttrapport fra Oppland fylkeskommune.  

Tittel Søker Målsetting23 Tildelt 
beløp

1 Klyngesamarbeid for 
ungdom og entreprenørskap

Østlandsforskning AS Etablere en velfungerende klynge for 
fjellområdenes arbeid med ungdom og 
entreprenørskap, med særlig fokus på hvordan 
en styrker entreprenørskap i skolene.

2 000 000

2 Setesdal "Åhoi" - Ung 
drivkraft

Setesdal regionråd Motivere og mobilisere yngre folk til å ta en mer 
aktiv del i samfunns- og næringsutviklingen i 
Setesdal.

1 800 000

3 «Grønne» jobber med unge 
ideer og 
ny kunnskap

Regionrådet for 
Fjellregionen

Utvikle kunnskap og ideer rundt bioøkonomiens 
muligheter i Fjellregionen, vil blant annet SUM 
videreutvikles til å koble bedrifter, 
vitenskapsmiljøer og ungdom. Målet er økt 
kunnskap og flere grønne arbeidsplasser.

1 600 000

4 Naturguide – ny 
vekstnæring i 
fjellområdene

Turapp AS Skape gode naturguider og økt forretning for 
naturguider i fjellregionen i Sør-Norge. 
Prosjektet skal bidra til at mange studerende 
naturguider velger å etablere eget selskap i løpet 
av prosjektperioden

1 000 000

5 Bedriftsnettverk for 
Bygningsvern i 
Telemark

Telemark Næringshage 
AS

Etablere en næringsklynge og bedriftsnettverk 
for håndverk innen kompetanseområdene tre, 
mur/betong og maling/overflatebehandling. 
Målet er at bedriftsnettverket skal brukes for å 
øke kompetansen på tradisjonelle handverksfag 
blant ungdom i fjellkommunene og å øke 
etterspørselen etter denne typen 
håndverkstjenester

1 000 000

6 Morgendagens lokalmat - 
fra 
fjellandbruket

Buskerud Næringshage Utvikle nye produkter med basis i fjellmatens 
særegne kvaliteter og produksjonsfortrinn, som 
blir solgt og distribuert med moderne og 
nyskapende hjelpemidler og teknologi.

800 000

7 Ungdom som ressurs for 
gründere i 
fjellregionen

Hallingdal 
Etablerersenter

Gi ungdom en inngangsport til lokalt arbeidsliv 
og skape en arena for å bygge selvtillit og øke 
kompetansen i entreprenørskap, og samtidig gi 
gründerbedrifter en utviklingsmulighet gjennom 
tilgang på motiverte og engasjerte ungdommer i 
et avgrenset tidsrom i en viktig fase i 
oppbyggingen av virksomheten, samt skape 
nettverk mellom unge og mellom 
gründerbedrifter med entreprenørskap i fokus.

750 000

8 Ungdom som fornyelse av 
reiselivet i fjellområdene

Norsk Turistutvikling 
AS

Prosjektet skal skape arbeidsplasser og 
nyetableringer av naturbaserte aktiviteter og 
opplevelser i fjellområdene som igjen kan føre til 
økt tilflytting av ungdom i fjellkommunene.

500 000

9 Fjellgründer Skåppa kunnskapspark 
AS

Stimulere unge gründere til å flytte til 
Gudbrandsdalen eller Valdres og skape sin egen 
arbeidsplass ved å starte egen bedrift.

480 000

10 Skåbu oppvekst - 
Entreprenørskap 
reiseliv

Nord-Fron kommune Skape en unik entreprenørskapsplan som gir 
fortrinn for både skolen og reiselivs- og 
opplevelsesnæringen i Skåbu og omegn.

450 000

Sum 10 380 000

I møtet i referansegruppen i slutten av desember 2016 diskuteres også planlegging av en samling før 
sommeren for kunnskapsdeling og oppstart av nye prosjekter. Referat eller dokumentasjon av 
gjennomføring og innhold er ikke tilgjengelig. 

23 Målsetting er hentet fra årsrapport fra Oppland fylkeskommune for 2016.
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3.2.8. Utlysning i 2017: Fremtidens byggeløsninger
Møte i referansegruppen 31.1.2017 er første møte med ny prosjektleder for Fjellprogrammet. I 
møtet var tema for siste utlysning diskutert. Det er igjen vurdert om man skulle ha en åpen utlysning, 
men landet på et tema rundt økt bevissthet og bruk av lokale byggematerialer i fremtiden 
byggeprosjekter i fjellområdene. En del av diskusjonen handlet om hvordan man skulle unngå å gå 
«ovenpå» andre satsinger og virkemidler. 

Basert på referatet kan det se ut til at man gikk bort fra ideen om åpen utlysning som følge av innspill 
fra KMD om å forsøke å binde sammen innsatsen i programmet for å forsøke å skape en merverdi av 
tidligere prosjekter.

Det ble lagt opp til en framdrift der Oppland fylkeskommune skulle utarbeide forslag til 
utlysningstekst innen 3. februar, som referansegruppen kunne komme med innspill til innen en uke. 
Deretter ble utlysningen for 2017 publisert på regionalforvaltning.no. Det ble også planlagt nytt møte 
i referansegruppen, med diskusjon av tildelinger, 4. mai samme år. Det er ikke tilgjengelig referat fra 
et slikt møte, så gjennomføring og eventuelt innhold i møtet er ikke kjent.

Utlysningen i 2017 ble lagt ut via regionalforvaltning.no med søknadsfrist 7. april 2017, med 
«Fremtidens byggeløsninger» som tema. I figuren nedenfor er det satt inn tekst fra utlysningen med 
beskrivelse av tema. 

Tema for utlysningen: Fremtidens byggeløsninger
Beskrivelse av tema for årets utlysning hentet fra utlysningsteksten i regionalforvaltning:
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I tillegg til den tematiske avgrensingen som er gjengitt over er følgende rammer og føringer for 
søknader gitt i utlysningsteksten:

1. Overordnet målsetting: «[…] prosjektene skal styrke grunnlaget for økonomisk verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellområdene ved å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og 
innovasjon i næringslivet»

2. Samlet ramme i utlysningen: 10 millioner kroner.
3. Større regionale prosjekt prioriteres foran mindre prosjekt med lokal effekt.
4. Tilrettelegging for overføring av resultater og kompetanse til andre områder eller prosjekter vil telle 

positivt i vurderingen.
5. Enkeltbedrifter kan ikke motta støtte alene, men kan inngå i nettverk som mottar støtte.
6. Koblinger mellom privat sektor, offentlig sektor og kompetansemiljø vil telle positivt i vurderingen.
7. Geografisk avgrenset til fjellområdene (jf. Østlandsforskning, 2010).
8. Krav om 50 prosent egenfinansiering enten fra andre kilder eller gjennom egeninnsats (arbeidstimer).
9. Prosjektene må kunne starte opp i 2017 og være fullført innen 2019.
10. Det kan søkes om midler for planlegging og tilrettelegging, men ikke fysiske investeringer. Som 

hovedregel skal ikke fysiske investeringer utgjøre mer enn 10 % av totale prosjektkostnader.

Totalt kom det inn 30 søknader i 2017, og det ble tildelt midler til 13 ulike prosjekt. Tildelte midler 
per prosjekt varierte fra 300.000 kroner til 1,9 millioner kroner. Den samlede summen for tildelinger i 
2017 var på 9 millioner kroner. Oversikt over prosjektene som fikk tildelt støtte i 2017 er gitt i Tabell 
3-4.

Tabell 3-4: Oversikt over prosjekt som ble tildelt midler i 2017. Kilde: Regionalforvaltning.no 
Tittel Søker Målsetting24 Tildelt 

beløp
1 FjellHeimen 4.0 NTNU - Institutt 

for Arkitektur 
og Teknologi

Finne helhetlige, bærekraftige og 
klimavennlige byggeløsninger av 
fritidsboliger som til sammen tilrettelegger 
for økt lokal verdiskapning og sunnere 
kommuneøkonomi.

1 900 000

2 Videreutvikling av 
driftsbygninger 
i tømmer

Alvdal Skurlag 
AS

Sette fokus på innovative løsninger i 
husdyrholdet basert på tradisjonell 
byggeskikk, men med utvikling av 
funksjonelle, estetisk tiltalende og 
klimavennlige trebygg som ivaretar 
dyrevelferd, dyrehelse og bondens 
arbeidsmiljø i framtida.

1 000 000

3 Framtidas hyttegrender Stiv kuling as Prosjektere framtidas hyttegrender i tre ulike 
fylker. De tre hyttegrendene skal 
representere noe nytt både med tanke på 
arkitektur, materialbruk, arealbruk, 
energibruk og verdiskaping.

790 000

4 Nord-Østerdalshytta - 
tilbake til 
fremtiden

Rørosregionen 
Næringshage

Samle kompetanse for å utvikle et nytt og 
unikt produkt - Nord-Østerdalshytta.

750 000

5 Økt konkurransekraft i 
hytte- og husproduksjon

Buskerud 
Næringshage

Møte fremtidens krav til konkurransekraft 
gjennom økt kompetanse om fremtidens 
byggeløsninger tuftet på historisk kvalitet og 
ny metodikk.

700 000

6 Ny fjelldestinasjon med 
fremtidens byggeløsninger

Høgevarde AS Gjennom konkrete case utvikle fremtidsbygg 
i fjellet som utformes miljøvennlig og 
universelt, med bruk av lokale 

700 000

24 Målsetting er hentet fra sluttrapport fra Oppland fylkeskommune.
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byggematerialer og leverandører, og 
ivaretakelse av fjellområdenes særpreg.

7 Anno 2017 - Berekraftig 
byggeri 
Setesdal

Setesdal 
regionråd

Utvikle modeller for miljøvennlig byggeri 
som gir lite klimaavtrykk og ny lokal 
verdiskaping.

600 000

8 Forprosjekt Grønn 
Fjellhageby

Nasjonalparken 
Næringshage AS

Design av en "Grønn Fjellhageby" med fokus 
på klimavennlige løsninger, og design og 
videreutvikling av laftehytter som er gir 
lavest mulig klimafotavtrykk, for eksempel 
med fokus på vindtetting og nye 
fundamentløsninger.

500 000

9 Bærekraftsertifisering av 
verdikjede hyttebygging

Valdres natur- 
og kulturpark

Skape lokal, bærekraftig verdiskaping 
gjennom å bærekrafts-sertifisere verdikjeden 
fra skog til ferdig oppsatt bygg.

500 000

10 Restaureringsløsninger for 
kulturlandskapsbebyggelse

Buskerud 
Næringshage

Skape bærekraftige og klimavennlige 
eksempler på hvordan man kan restaurere 
setrene som i sin tid var bygd for jordbrukets 
historiske bruk av ressurser, men som i 
fremtiden har en ny bruk.

500 000

11 Arkitektkonkurranse, 
framtidas 
hytte

Regionrådet for 
Hallingdal

Målet er med arkitektkonkurransen, som tar 
utgangspunkt i det grønne skiftet, er å skape 
offentlig debatt. Prosjektet tar sikte på å 
realisere minimum vinnerutkast og følge opp 
i etterkant for både å styrke eksisterende og 
etablere ny næringsvirksomhet.

410 000

12 Materialbank i Telemark Telemark 
Næringshage AS

Avklare forutsetningene for å etablere en 
materialbank for høykvalitets trevirke, 
gjenbruk av bygningsmaterialer, samt 
restaureringsverksted for dører, vinduer og 
bygningsdetaljer. Utarbeide en 
forretningsmodell for en materialbank, samt 
rådgiving i en tidligfase for etablering av en 
materialbank på kommersielt grunnlag.

350 000

13 Eventyrlig overnatting i 
flyttbare 
"hytter"

Aanekre, Marita Møte etterspørselen etter alternative 
overnattingstilbud gjennom å produsere 
sammenleggbare og flyttbare bærekraftige 
overnattingsmoduler med komfort og grønt 
perspektiv. styrke reiselivet i 
Gudbrandsdalen gjennom at bedrifter og 
arrangementer får utvidet sin portefølje.

300 000

Sum 9 000 000
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3.3.Beskrivelse av den samlede prosjektporteføljen
Fra 2013 til 2017 er det som tidligere nevnt samlet tildelt 47 780 000 kr 44 prosjekt. I dette 
delkapittelet oppsummeres hvordan midlene er fordelt på ulike typer prosjekt og i ulike deler av 
fjellområdene.

Tabell 3-5: Oversikt over antall søknader og tildelte prosjekt, samt samlet beløp tildelt per år.
Søknader Tildelt Samlet beløp 

tildelt (kr)
2013 70 10 8 380 000
2014 0 0 0
2015 90 11 20 020 000
2016 28 10 10 380 000
2017 30 13 9 000 000
Sum 218 44 47 780 000

En del av midlene i Fjellprogrammet har dekket administrasjons- og gjennomføringskostnader for 
Oppland fylkeskommune. 

Det er varierende størrelse på prosjektene, der syv av prosjektene er relativt små (finansiering på 
under 500.000 kr) og syv av prosjektene er på 2 millioner eller mer i finansiering fra 
Fjellprogrammet.25 Fordeling av prosjekt etter størrelsen på tildelt beløp er vist i Figur 3-4. 

Figur 3-4: Tildelte midler fordelt på ulike intervall etter størrelsen på tildelt beløp. Kilder: 
Regionalforvaltning.no korrigert med informasjon fra sluttrapport fra Oppland fylkeskommune. 

En viktig dimensjon for diskusjonen om delegering av ansvaret til én fylkeskommune er den 
geografiske fordelingen av midlene. En utfordring med å presentere den geografiske fordelingen av 
midler er at en del av prosjektene har partnere fra ulike fjellkommuner og ulike fylker. Dette er også 
en av fordelene ved å ikke fordele midlene jevnt over fylker – at man i større grad kan få til 
samarbeid på tvers av administrative grenser. Ser vi på prosjekteier (det vil si den som står som søker 

25 Den totale størrelsen vil være minimum det dobbelte, da det er krav om minimum 50 % egenfinansiering i 
prosjektene
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av midler) er det en klar overvekt av søkere som har fått tildelt midler som er lokalisert i Oppland, 
men også i Buskerud. Her er kun de fylker der det er tildelt midler til prosjekteier presentert.26

Figur 3-5: Fordeling av tildelte midler basert på prosjekteiers lokalisering. Antall prosjekt og tildelte midler i 
1000 NOK oppgitt over hver søyle. Kilder: Regionalforvaltning.no korrigert med informasjon fra sluttrapport fra 
Oppland fylkeskommune.  

For søknader innsendt via regionalforvaltning.no27 er det oppgitt i hvilke kommuner prosjektet vil ha 
aktivitet. Av de 33 prosjektene som er tilgjengelig med denne informasjonen er det 11 som dekker 
kommuner i flere enn ett fylke. Dersom vi forutsetter at midlene tildelt fordeles likt på alle 
kommunene som inngår i prosjektene gir det en geografisk fordeling som vist nedenfor.28

Figur 3-6: Kilde: Data hentet fra regionalforvaltning.no 

26 Også Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hordaland og Vest-Agder har deler av de definerte fjellområdene i 
Sør-Norge.
27 Det vil si alle søknader i 2015-2017 med unntak av «Snøkompetansesenter på Beitostølen».
28 Sannsynligvis vil en større del av aktiviteten skje der prosjekteier er lokalisert, da det sannsynligvis vil være en 
del administrasjon og koordinering i en stor del av prosjektene. 
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Ser vi på andelen midler fordelt til fjellkommunene i de ulike fylkene (etter prosjekteiers lokalisering) 
mot andelen av innbyggere i fjellområdene (Tabell 2-1) i de ulike fylkene er det tydelig at enkelte 
fjellkommuner i liten grad har hatt nytte av midlene i Fjellprogrammet. 

Oppland fylkeskommune har selv gitt en fordeling av midlene på kategoriene kompetanseutvikling, 
nettverk og innovasjon (se Figur 3-7). Det er det ikke slik at de ulike prosjektene kun dekker en av 
kategoriene, men vil gjerne ha aktiviteter og målsettinger som dekker ulike mekanismer for økt 
verdiskaping. Her er de av Oppland fylkeskommune kategorisert etter den kategorien som er vurdert 
som mest dekkende. 

Figur 3-7: Tildelte midler fordelt på de ulike kategoriene. Kategoriene er ikke gjensidig utelukkende og alle 
prosjekt er derfor plassert i den kategorien som er vurdert som best dekkende. Kilde: Sluttrapport fra Oppland 
fylkeskommune (2018)

Som presisert i sluttrapporten fra Oppland fylkeskommune er det ikke klare skiller mellom de ulike, 
da en del prosjekt vil falle inn under flere av kategoriene. Men dette er viktig som grunnlag for å si 
noe om hvordan Oppland fylkeskommune, med innspill fra referansegruppen, har valgt å prioritere 
bruken av tilgjengelige finansieringsmidler. 

En annen inndeling som er interessant som utgangspunkt for vurdering av måloppnåelse er 
fordelingen mellom forskningsprosjekt og andre prosjekt, og den samlede fordelingen på ulike typer 
prosjekteiere. 

Figur 3-8: Tildelte midler fordelt på ulike typer prosjekteiere. Kilde: Egen kategorisering basert på data fra 
regionalforvaltning.no og sluttrapport fra Oppland fylkeskommune (2018)
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I sluttrapporten fra Oppland fylkeskommune til KMD i april 2018 er det gitt noen vurderinger av 
prosjektporteføljen samt en kort redegjørelse for valg av utlysningstema. Som grunnlag for arbeidet 
oppgis kjente utfordringer for fjellkommunene, med fraflytting og en større andel menn. 
Fritidsbebyggelse gir deltidsinnbyggere som trekkes fram som sentrale og en vekst i markedet for 
fritidsboliger. Det trekkes fram at landbruk, reiseliv, trevare og bygg- og anleggsvirksomhet er viktige 
næringer for fjellkommunene. 

Som i en del andre dokumenter begrunnes også en del av valgene som er gjort med at man «ved 
tildelingen har vært bevisst den inngangen som ligger i eksisterende virkemiddelapparat og funnet 
prosjekter som ligger på siden av dette». Det synes altså at det er forsøkt gitt tilskudd til prosjekter 
og satsingsområder som ikke er dekket av andre nasjonale satsinger og støtteordninger eller øvrige 
regionale midler.
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4. LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING
Målet for Fjellprogrammet er «å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda 
gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i 
næringslivet»29. I dette kapittelet gis en kort oppsummering av teori og gjeldende politikk da 
Fjellprogrammet ble satt i gang. Formålet med gjennomgangen er å sette programmet inn i en 
teoretisk kontekst og presentere sentralt kunnskapsgrunnlag for de vurderinger som gjøres i kapittel 
7. Det som presenteres i kapittelet er her altså et utgangspunkt for vurderinger i evalueringen, og er 
ikke en oppsummering av kunnskapsgrunnlag som ble lagt til grunn i Fjellprogrammet. 

Når programmet har pågått over mange år, er det alltid en viss fare for «etterpåklokskap», særlig når 
det er snakk om et kunnskapsfelt som er i utvikling. Vi har derfor tatt utgangspunkt i det som var 
diskusjonen rundt verdiskaping, innovasjon og næringsutvikling i fjellområdene og 
distriktskommuner generelt. 

4.1.Strukturelle endringer i økonomien

4.1.1. Næringsstruktur
Sammensetning av økonomisk aktivitet har gjennomgått store endringer i Norge de siste 100 årene. 
På et overordnet nivå har vi sett en dramatisk nedgang i andelen av sysselsatte som arbeider i 
primærnæringene (jordbruk, skogbruk, fiske- og fiskeoppdrett), jf. Figur 4-1. Størstedelen av den 
nedgangen skjedde allerede før 1970, men nedgangen fra om lag 12 prosent av arbeidsstyrken i 1970 
til noen få prosent i 2012 (og i dag) var langt fra ubetydelig. Det har også vært en klar nedgang i 
sekundærnæringer siden 1970.

Figur 4-1 Sysselsatte personer i Norge fordelt på næringsgrupper.
Primærnæringer er jordbruk, skogbruk, fiske- og fiskeoppdrett. Sekundærnæringer er oljeutvinning, 
bergverksdrift, industri, bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning. Resten er tjenesteytende 
næringer.
Kilde: Skoglund, T. (2013) Fra jordbruk til tjenester, Økonomiske analyser 5/2013, SSB.

Den store dreiningen av sysselsetting mot arbeider i tjenesteytende næringer viser at store, sterke 
krefter har vært i sving og satt sitt preg på hele samfunnsutviklingen. Økning i andel som arbeider 
innenfor tjenesteyting har for eksempel vokst overalt – også i mindre sentrale strøk og i fjellområder. 
Endringene har imidlertid slått ut forskjellig og/eller i forskjellig grad i ulike regioner basert på 

29 Sitat fra tildelingsbrev fra KRD til Oppland fylkeskommune datert 4.7.2013.
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utgangspunktet gitt ved den regionale næringssammensetningen, regionale særtrekk og ulike 
komparative fortrinn i ulike regioner. Generelt kan det forventes at områder som i utgangspunktet 
har stort innslag av nedadgående næringer (som primærnæringer), vil møte større utfordringer i en 
omstilling enn områder som hadde enten en mer differensiert næringsstruktur eller stort innslag av 
framvoksende næringer. Dette er relevant for fjellområdene, der kultur- og naturressurser er et 
viktig grunnlag for verdiskapingen.

Tabell 4-1 viser endringer i sysselsetting i de ulike næringene for hele Sør-Norge samlet, i perioden 
2008-2013, det vil si perioden før oppstart av Fjellprogrammet.30 Her ser vi den klare nedgangen i 
primærnæringene og industri i hele Sør-Norge. Videre ser vi også en nedgang i samlet sysselsetting 
innenfor varehandel, restaurant og overnattingsvirksomhet. Vekst i sysselsetting har i samme 
periode vært sterkest innenfor tjenesteytende næringer samt bygge- og anleggsvirksomhet. 

Tabell 4-1. Endring i sysselsetting i Sør-Norge etter næring 2000-2013 og 2013-2018
Endring 2008-2013

Næringsgruppe Antall Prosent
Jordbruk, skogbruk og fiske -10 994 -17 %
Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport 5 089 37 %
Industri og bergverksdrift -22 415 -9 %
Bygge- og anleggsvirksomhet 14 717 9 %
Kraft- og vannforsyning 3 360 15 %
Transport og kommunikasjon 423 0 %
Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet -8 091 -2 %
Finans og forretningsmessig tjenesteyting 27 923 9 %
Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 73 439 9 %
Uoppgitt 1 367 11 %
Alle næringer 84 818 4 %

Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, gjenformidlet gjennom PANDA-modell 
((https://www.pandaanalyse.no/pandamodellen/)

Figur 4-2 viser utviklingen i næringsstrukturen i fjellkommunene sammenlignet med hele Sør-Norge 
uten Oslo og Akershus. Her er det presentert næringsfordelt sysselsetting for årene 2008 og 2013, 
det vil si i tiden før oppstart av Fjellprogrammet. Næringsfordelt sysselsetting kan ikke sammenlignes 
direkte lenger tilbake i tid som følge av overgangen til nye NACE-koder fra 2007 til 2008. 
Næringsfordelt sysselsetting kan dermed ikke sammenlignes før og etter 2007.31 

30 På grunn av overgang fra aa-registeret til a-ordningen er ikke tall for årene fra og med 2015 sammenlignbare 
med sysselsettingstall fra 2008-2013. Se mer informasjon om endring i datagrunnlag fra 2015 til 2016 her: 
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
31 Se https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/naeringsstandard-og-naeringskoder for nærmere 
informasjon om NACE-koder fra 2007 (SN2007). 

https://www.pandaanalyse.no/pandamodellen/
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar
https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/naeringsstandard-og-naeringskoder
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Figur 4-2 Næringssammensetning i fjellkommunene, Oslo og Akershus og Sør-Norge uten Oslo og Akershus. 
2008 og 2013. Kilde: Egne beregninger basert på sysselsettingsstatistikk fra SSB tilrettelagt i PANDA-modellen 
(https://www.pandaanalyse.no/pandamodellen/).

Samlet gikk sysselsettingen i fjellkommunene ned med 1,9 prosent mellom 2008 og 2013. I samme 
periode økte samlet sysselsetting i Oslo og Akershus med 5,3 prosent og i Sør-Norge utenom Oslo og 
Akershus med 3,1 prosent.32 

Næringsstrukturen i fjellkommunene skiller seg fra næringsstrukturen for Sør-Norge samlet ved at 
det er en høyere andel sysselsatte innenfor primærnæringene og en lavere andel innenfor finans og 
forretningsmessig tjenesteyting. Denne forskjellen er sterkest ved sammenligning med Oslo og 
Akershus, men også dersom fjellområdene sammenlignes med Sør-Norge utenom Oslo og Akershus. 
Forskjellen er tydelig både i 2008 og 2013, selv om utviklingen med en lavere andel sysselsetting i 
primærnæringene også er tydelig for fjellkommunene. Det var også en noe lavere andel sysselsatte 
innenfor bygge- og anleggsvirksomhet i fjellkommunene.

Ser vi på næringsfordelt sysselsetting innenfor det definerte fjellområdet er også en vesentlig 
forskjell innenfor to næringsgrupper: Jordbruk, skogbruk og fiske, og industri og bergverksdrift. Både 
i 2008 og 2013 hadde fjellkommunene på Vestlandet og i Trøndelag en sterkere sysselsetting 
innenfor industri og bergverksdrift, mens fjellkommunene i Trøndelag og Innlandet har en relativt 
høyere sysselsetting innenfor jordbruk, skogbruk og fiske.

I tillegg er det noe ulike sysselsettingsandeler innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, som relativt 
sett er noe sterkere fjellkommunene i Innlandet og Sør-Østlandet, og varehandel, hotell- og 
restaurantvirksomhet, som relativt sett er noe sterkere fjellkommunene i Trøndelag, Sør-Østlandet 
og Innlandet.

32 Egne beregninger basert på sysselsettingsstatistikk fra SSB tilrettelagt i PANDA-modellen 
(https://www.pandaanalyse.no/pandamodellen/).
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Figur 4-3: Næringsfordelt sysselsetting i fjellkommuner i ulike deler av landet. Kilde: Egne beregninger basert på 
sysselsettingsstatistikk fra SSB tilrettelagt i PANDA-modellen (https://www.pandaanalyse.no/pandamodellen/).
 

4.1.2. Omstillingsevne
Et annet viktig skille for å forstå endringer i næringsstruktur og hvordan det kan påvirke 
næringsutvikling i fjellområder, handler ikke bare om næringstilhørighet, men om innhold i jobbene 
som utføres i økonomien. Det innholdet kan endre seg både innenfor ulike typer yrker eller ved at 
nye typer arbeidsplasser vokser fram. Det vesentlige skillet her går til dels på tvers av 
næringstilhørighet og handler om mer enn bare krav til utdanning- eller kompetansenivå. Her gjøres 
et grovt skille mellom ulike arbeidsplasser langs to dimensjoner: graden av kognitiv kompleksitet i 
arbeidets typiske innhold og i hvilken grad arbeidsoppgaver er rutinepreget. Det er nå en rekke 
studier som viser at særlig de rutinepregede oppgavene og arbeidsplassene sakte forsvinner eller blir 
«automatisert» bort i den moderne økonomien, og dette gjelder ikke bare arbeidsplasser for folk 
med lav utdanning. Mange av de rutinepregede arbeidsplassene som det nå blir mindre av, har vært 
utført av folk med et middels eller til og med høyt utdanningsnivå. Det handler om mange typiske 
kontoryrker, men også om noen typer tekniske arbeider som nå kan gjøres lettere og raskere med 
datamaskin eller andre «roboter». Mange tradisjonelle industriarbeidsplasser befinner seg i denne 
kategorien.  

Når denne omstillingen ikke har ført til massearbeidsledighet, henger det sammen med at nye 
arbeidsplasser har vokst fram eller noen typer arbeidsplasser har økt i omfang. Det henger også 
sammen med at utviklingen har pågått forholdvis sakte. Mange av de «nye» eller framvoksende 
arbeidsplasser har vært i tjenesteyting, slik Figur 4-1 skulle tilsi, men slik det framgår av denne 
diskusjonen, er ikke alle tjenester like. Mange av arbeidsplassene har vokst fram i tjenesteyting med 
lave krav til utdanning eller formelle kvalifikasjoner, som handel og servering, personlig tjenesteyting 
osv. Slike arbeidsplasser vil ikke nødvendigvis gi stor verdiskaping og dermed store ringvirkninger i 
lokaløkonomien, jf. omtalen i avsnitt 4.2

Når det i Fjellprogrammet handler om å styrke grunnlag for næringsutvikling i fjellområdene, kan det 
dermed være viktig å ha et bevisst forhold både til hvilke næringer som er aktuelle for fjellområder, 
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men også hvordan jobbinnhold og krav til kvalifikasjoner for jobbinnhold på tvers av næringer kan ha 
endret seg og kan dermed påvirke muligheter for vekst og næringsutvikling.

4.2.Betydningen av mulige ringvirkninger
Verdiskapingen i lokalt næringsliv gir ikke bare direkte effekter i de bedriftene som oppstår eller 
vokser. Verdiskaping i nye eller voksende bedrifter gir videre impulser som omtales vanligvis som 
«ringvirkninger» i lokal økonomien. Her er det vanlig å skille mellom fire typer virkninger, jf. Figur 3-
3: direkte, indirekte, induserte og katalytiske. 
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Verdiskaping er et mål på merverdien en verdikjede, virksomhet eller aktivitet bidrar til i omforming 
av innsatsfaktorer til varer eller tjenester. Bruttonasjonalprodukt er da summen av verdiskaping i en 
nasjon. Verdiskaping kan for private virksomheter beregnes som summen av lønn og overskudd eller 
omsetning fratrukket innkjøp av varer og tjenester.

De direkte virkningene av et tiltak er effekten på verdiskaping i bedriften eller aktiviteten hvor det 
først inntreffer. De indirekte ringvirkningene i den lokale eller regionale økonomien kommer når det 
etterspørres varer eller tjenester av lokale underleverandører, som dermed også får økt sin 
verdiskaping. De indirekte ringvirkningene vil da være større hvis det er flere lokale 
underleverandører og/eller det ellers etterspørres mer i lokaløkonomien. Dette kan være et viktig 
moment i vurdering av hvilke prosjekter som skal støttes gjennom satsinger som Fjellprogrammet, da 
det vil kunne forventes større samlede virkinger hvis prosjektet kan tenkes å også bidra til større 
innkjøp av varer og tjenester fra andre lokale leverandører, alt annet likt. En utforming av 
programmet og prioritering av prosjekter i ulike ledd i den samme verdikjeden vil slik kunne forsterke 
effektene av programmets midler for den lokale og regionale økonomien.

Induserte virkninger oppstår når (økt) verdiskaping gir økte inntekter som i sin tur gir økt (privat eller 
offentlig) konsum i lokaløkonomien, dvs. at det etterspørres mer av konsumvarer og -tjenester i 
lokaløkonomien. I all hovedsak vil en økning i sysselsetting eller aktivitet i næringer som er forbundet 
med høye lønnsinntekter, dermed genererer større induserte (ring-)virkninger for lokaløkonomien. 

Den siste type ringvirkning omtales som «katalytiske» effekter. Disse er vanskelig å anslå, da det 
handler om nettverks-, samlokaliserings- eller samspillseffekter som ikke kan tilskrives en bestemt 
bedrift eller aktivitet. Det kan for eksempel handle om at nærhet til andre bedrifter innenfor samme 
næring gir andre muligheter for å rekruttere arbeidstakere med en bestemt type kompetanse eller at 
det er lettere å få bygd ut visse typer infrastruktur når det er flere som kan benytte seg av det (og 
dele på kostnadene). 

4.3.Fjellområdets manglede muligheter for å få til agglomerasjonseffekter
Forståelse av fjellområders mulige utfordring innenfor næringsutvikling handler vel så mye om hva 
fjellområder og andre mindre sentrale områder i hovedsak mangler, og som ser ut til å ha blitt 
viktigere og viktigere i den moderne økonomien. Det mest vanlige har vært å snakke om byene eller 
byregioners fortrinn – som går under navnet «agglomerasjonseffekter». Byenes og byregionenes 
fortrinn handler som oftest om at konsentrasjonen av eller nærheten til andre mennesker gjør at 
visse typer (økonomiske) transaksjoner «glir» lettere og at det dermed blir mulig å skape mer.33 

33 Jf. for eksempel Glaeser, E. (2011) Triumph of the City, New York: The Penguin Press. 

Figur 4-4: Illustrasjon av ulike typer ringvirkninger. 
Illustrasjon: Asplan Viak/Helene Helland



side 41 av 82

Agglomerasjonseffekter er i så fall en positiv eksternalitet som forbindes særlig med ansamling av 
mange økonomiske aktører i samme region. 

Agglomerasjonseffekter sies å gi «kobling, deling og læring».34 Med «kobling» menes det enklere 
kobling mellom arbeidsgivere og (kvalifiserte) arbeidstakere, bedrifter og underleverandører, 
bedrifter og kunder, entreprenører og finansieringskilder osv. Det handler da ikke bare at det går an 
å finne én aktuell partner, men at det som oftest vil være mange kandidater å velge mellom og at 
man dermed har mulighet å få en god match. «Deling» henviser til at visse typer infrastruktur eller 
offentlige goder lettere lar seg finansiere og bygge opp når det er flere som kan dele på kostnadene. 
Til slutt vil det som oftest være lettere å få til «læring» og derigjennom også innovasjon når det er 
mange økonomiske aktører som kan lære av hverandre.

Altså vil tiltak som bedrer tilgangen til kvalifisert arbeidskraft eller legger til rette for felles 
infrastruktur kunne gi positive virkninger.

Samlokalisering av flere bedrifter i samme region eller framvekst av regionale «klynger» kan gi noe av 
de samme effektene som vi ser for byer. En vesentlig forskjell mellom samlokaliserings- eller 
klyngeeffekter og by- eller agglomerasjonseffekter handler om at samlokaliseringseffektene i en 
byregion gjelder samtidig for mange næringer og bedrifter og i mange tilfeller også mellom svært 
ulike næringer: I byer og byregioner klarer man med andre ord høste av fordelene fra både 
spesialisering/samlokalisering og mangfold/differensiering. Differensiering har også sine fordeler, da 
en mer differensiert regional økonomi vil ha flere bein å stå på når den ene eller andre næring 
opplever nedgang eller vanskelige kår. Arbeidstakere eller kapitel som frigjøres ved nedgang i den 
ene næringen, vil fort kunne flyttes til en annen, trolig beslektet næring i en differensiert 
lokaløkonomi. Mangfold og differensiering i byer kan også gi større muligheter for læring, kobling og 
deling på tvers av næringer eller yrker og dermed støtter opp under spredning av viktige 
innovasjoner gjennom hele økonomien. 

Agglomerasjonseffekter ser ut til å være særlig framtredende i tjenesteytende næringer (Glaeser, 
2011), det vil si i næringene som har blitt stadig viktigere i økonomien de siste 50 årene. Det betyr at 
utfordringene som mindre sentrale områder – inkludert fjellområder – opplever med utgangspunkt i 
kraft av å være spredtbygd, har blitt større over tid. Fraflytting og nedgang i befolkningen kan 
dermed være med å skape en ond sirkel som gjør det mer og mer vanskelig for mindre sentrale 
områder å vokse innenfor nettopp de næringene som har blitt de viktigste for sysselsettingen i den 
moderne økonomien. Å snu denne utviklingen er en krevende oppgave, men noen muligheter for å 
oppnå dette diskuteres videre i kapittel 4.5.

4.4. Innovasjon og økonomisk utvikling
Produktivitet er forholdet mellom verdiskaping, det vil si hva som produseres, og samlet bruk av 
ressurser i produksjonen. Høyere produktivitet i en økonomi betyr at samfunnet får mer ut at 
ressursene som brukes. Produktivitetsvekst forekommer når økningen i verdiskaping/produksjon er 
større enn økningen i ressursene som brukes i verdiskapingen.

Produktivitetsvekst gir grunnlag for vekst, men også økt velstand og levestandard i befolkningen. 
Innovasjon tilskrives en sentral rolle i produktivitetsveksten, men er langt fra den eneste faktoren 
som teller for et lands eller en regions produktivitetsvekst. Innovasjon kan dermed anses å være en 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig faktor for å sikre produktivitetsvekst i økonomien. 

For at produktivitetsvekst kan skje, må «teknologifronten» flyttes (Acemoglu m.fl. 2006), det vil si at 
det må komme nye og mer effektive måter å gjøre ting på. Å sikre et tilstrekkelig høyt nivå på 
innovasjonsaktivitet vil dermed være med å øke sannsynligheten for at nye, gode løsninger vil 
oppdages og kan være med på å flytte teknologifronten på sikt. I dagens samfunn kreves det som 

34 Jf. kap. 7 i NOU2015:1 Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd.
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oftest omfattende spisskompetanse for å delta effektivt i innovasjonsaktiviteter som kan være med å 
flytte teknologifronten. Et lite land eller én region innenfor et land vil dermed ikke kunne forventes å 
ha tilstrekkelig spisskompetanse til å bidra til å flytte teknologifronten på alle områder i økonomien, 
men et lite land eller en region kan likevel ha slik spisskompetanse på utvalgte områder. 

Agglomerasjonseffekter, jf. 4.3, viser seg å være særlig framtredende blant annet innenfor 
innovasjonsaktiviteter som kan være med på å flytte teknologifronten. Det er ikke utelukket at 
mindre regioner eller kompetansesentre kan forekomme utenfor byregioner, men det er likevel mer 
unntak enn regelen. 

Et land eller en region som ikke er med på å flytte teknologifronten kan likevel oppnå høy 
produktivitetsvekst gjennom evnen til å få vite om og ta i bruk nyvinninger som oppdages andre 
steder, dvs. å ha god evne til teknologiadopsjon. I tillegg er det viktig at overflytting av aktivitet fra 
lavproduktiv til høyproduktiv aktivitet glir lett, det vil si at en region viser god omstillingsevne.

Evnen til teknologiadopsjon kalles «absorpsjonskapasitet» og bestemmes i stor grad av den samlede 
kunnskapen og kompetansen i befolkningen. Det henger dermed sammen med utdanningsnivå, men 
utdanning i formelle utdanningsinstitusjoner er ikke den eneste måten kompetansen og 
absorpsjonskapasitet kan økes. Yrkeserfaring og læringen som tilegnes på jobb kan være vel så viktig 
i den sammenhengen. 

Fjellprogrammet var tenkt å skape grunnlag for regional verdiskaping gjennom fire kanaler: 
kompetansebygging, nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon. I en regional sammenheng 
utenfor de store byregionene vil det under vanlige omstendigheter være vanskelig å skape og 
opprettholde et stort omfang av innovasjonsaktiviteter som kan være med på å flytte 
teknologifronten. Det kan imidlertid være mer realistisk å skape gode vilkår for å støtte opp under 
adopsjonen, herunder også tilpasninger av nyvinninger til lokale forhold eller lokale behov. Slik 
aktivitet kan oppfattes å høre til under begrepet «innovasjon».  

De tre andre kanalene som er ført opp som aktuelle for Fjellprogrammet – kompetansebygging, 
nettverksbygging og entreprenørskap – kan alle tolkes å være aktiviteter som kan være med på å øke 
«absorpsjonskapasitet» og/eller omstillingsevne. Det er også naturlig å forvente at mindre sentrale 
regioner som fjellregioner vil ha mest å hente med slike aktiviteter med tanke på å sikre innhenting 
av teknologifronten og dermed god (produktivitets-)vekst i den regionale økonomien. 

4.5.Tilpasninger av satsinger til regionale behov
Enhver satsing innenfor regional næringsutvikling står overfor en rekke mulige satsingsområder eller 
valg av mulige innretninger og prioriteringer. Slik drøftingene i de forutgående avsnittene tilsier, vil 
satsingen i én region kunne være annerledes skrudd sammen enn satsingen i en annen region, ut ifra 
for eksempel nærings- og kompetansesammensetningen i befolkningen og/eller ut ifra for eksempel 
regionens innovasjons-, absorpsjons- og omstillingsevne. 

OECD (2012) har sett nærmere på om noen typer tiltak eller satsinger skiller seg ut som særlig 
gunstige for ulike typer regioner. Rapporten er basert på analyser av 23 case-regioner35 som viser at 
det kan være vel så viktig å satse på vekst og vekstpotensial i «underutviklede» regioner36 som i 
regionene som allerede oppfattes å ha et høyt produktivitets- og inntektsnivå. I kontrast til hva som 
kunne forventes ut ifra teorien som ble omtalt i 4.3, finner OECD (2012) at høy befolkningstetthet 
ikke er en nødvendig forutsetning for høy vekst. Dette forklares til dels med at regioner med lavere 
befolkningstetthet i hovedsak har hatt et lavere verdiskapingsnivå og dermed har hatt større 

35 Landene som er inkludert i studien er Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Mexico, Nederland, Polen, Spania, 
Slovakia og Storbritannia.
36 «Underutviklet» er i denne sammenhengen relativt, da det defineres ut ifra landenes (gjennomsnittlige) 
utviklingsnivå. Regioner som defineres som «underutviklet» i Norge, vil derfor likevel kunne være godt utviklet 
sammenlignet med mange andre OECD-regioner.
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innhentingspotensial i forhold til andre regioner. Dette er en internasjonal studie fra ulike OECD-land, 
og det er ikke gitt at alle resultatene er direkte overførbare til Norge og fjellområdene. Det er likevel 
noen interessante funn som peker på muligheter for vekst også uten de store 
agglomerasjonseffektene. 

I analysene i OECD (2012) skilles det ikke mellom regioner ut ifra befolkningstetthet eller sentralitet, 
men etter hvor langt (over eller under) de ligger fra nasjonalt gjennomsnitt når det gjelder 
verdiskaping (BNP) per innbygger. De som ligger noe (langt) under gjennomsnittet omtales som 
regioner med noe (stort) innhentingspotensial. Mindre sentrale eller spredtbygde regioner 
overrepresentert blant regioner med noe eller stort «innhentingspotensial», dvs. ligger noe eller godt 
under nasjonalt gjennomsnitt for verdiskaping per innbygger. 

Når det gjelder regioner med det sterkeste innhentingspotensialet, tyder gjennomgangen i OECD 
(2012) på at det er særlig gunstig å rette oppmerksomhet mot dem med lav utdanning og å løfte 
utdannings- og kompetansenivået i den gruppen for å oppnå regional vekst. Dette ser ut til å være 
viktigere enn å øke andel med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. Befolkningstetthet ser 
ut til å ha lite å si for regioner i denne gruppen. 

Når det gjelder regioner med noe innhentingspotensial har andel med høyere utdanning i 
befolkningen mer å si for den regionale veksten samtidig som å minske andel med laveste utdanning 
også spiller inn. For denne gruppen er det tegn til at innovasjonsrettede aktiviteter kan ha noe å si for 
vekst.  

Aktiviteter og indikatorer knyttet opp mot innovasjonsrettede aktiviteter var viktige for de mer 
avanserte regioner, dvs. regioner med høy BNP per innbygger. Styrking av utdanning var imidlertid 
også viktig i slike regioner.

Samlet tilsier OECD (2012) at de viktigste faktorene som fremmer regional vekst, er ulike for regioner 
på ulike utviklingsnivåer. Det kan dermed være et behov for å tilpasse satsingen for å fremme 
næringsutvikling til en regions utviklingsnivå, og tiltak som er aktuelle for en gruppe kommuner er 
ikke nødvendigvis de samme som for andre regioner.  

4.6.Gjeldende politikk i 2013

4.6.1. Nasjonal politikk
Fjellprogrammet er ikke av en størrelse som gjør at den kan sette rammene for næringsutvikling i 
fjellområdene, men er midler som kan være med å bidra til den satsingen som allerede gjøres i privat 
og offentlig regi. 

Som nevnt tidligere er det gjeldende politikk og faglige diskusjoner i tiden fram mot 2013 som er 
relevant utgangspunkt for en vurdering av arbeidet som er gjort med Fjellprogrammet. For 
fjellkommunene er både regionalpolitikken og distriktspolitikken relevante kilder for å få et bilde av 
hva som var de overordnede politiske føringene og nasjonale mål på et gitt tidspunkt.37

En viktig kilde er stortingsmeldingene «Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og 
regionalpolitikken» (St. Meld. 25, 2008-2009) og «Ta heile Noreg i bruk» (Meld. St. 13, 2012-2013), 
som også er referert til i oppdragsbrev fra KMD til Oppland fylkeskommune. Det er seinere kommet 
nye stortingsmeldinger, men viktige hovedtrekk med relevans for forvaltningen av Fjellprogrammet 
har vært den samme.

I St. Meld. 25 (2008-2009) poengteres at vekstkraften kommer nedenfra, og det er en viktig oppgave 
for statlige og regionale styresmakter å legge til rette for den. For fjellområdene i landet fremheves 

37 Se forklaring til regionalpolitikken og distriktspolitikken på regjeringen.no: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/om-
regionalpolitikken/id2345452/

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/om-regionalpolitikken/id2345452/
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/om-regionalpolitikken/id2345452/
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at det må være en god balanse mellom bruk og vern av kultur- og naturlandskap, for å ta vare på 
verdiene samtidig som det er mulig for lokalsamfunnene å utnytte potensial for verdiskaping. Noen 
satsingsområder som da hadde særlig relevans for utvikling i fjellområdene er løftet fram i St. Meld. 
25 (2008-2009):

«Den nasjonale reiselivsstrategien og Handlingsplan for kultur og næring […] Andre nasjonale 
verdiskapingsprogram og satsingar som er relevante for fjellområda, er knytte til grønt reiseliv, 
innlandsfisk, matspesialitetar, verna nemningar, utmarksbaserte næringar som jakt, vilt og 
fisketurisme, reindrift, bioenergi, små-kraft, satsinga på økologisk landbruk og 
verdiska-pingsprogrammet for kulturminne.» (s. 96).

Det presiseres også i «Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken» at de 
distriktspolitiske virkemidlene ikke skal kompensere for svak lønnsomhet i enkeltbedrifter eller 
næringer. Midlene innenfor denne kategorien skal i stedet gi tilgang til kapital som kan supplere og 
eventuelt utløse tilgang til midler fra private kapitalmarkeder (Meld. St. 25, s. 109). Med andre ord 
skal midlene bidra til å redusere barrierer som følge av begrenset tilgang på privat kapital for prosjekt 
eller næringer der det er potensial for lønnsom næringsvirksomhet.  

Melding til Stortinget «Ta heile Noreg i bruk» gir en beskrivelse av endringer i næringsstruktur og 
arbeidsmarked, samt sentraliseringstrenden (jf. diskusjonen i kapittel 4.1). Over lang tid har det vært 
et flyttemønster der stadig flere flytter til de store byregionene i landet. I samme periode har 
andelen sysselsetting i tertiærnæringer økt og kompetansearbeidsplasser blitt stadig viktigere. 
Samtidig er naturressursene viktig for landet, som forutsetter at vi også klarer å utvikle næringslivet 
utenfor byene: 

«Kompetansearbeidsplassutvalet har vist at dersom sentraliseringa av 
kompetansearbeidsplassar held fram, kan det gje store samfunnsøkonomiske kostnader fordi 
andre tilgjengelege ressursar då ikkje blir nytta fullt ut.

I eit historisk perspektiv har vi levd av naturressursane våre, og dei kjem framleis til å vere 
viktige. Dette er ressursar som betyr svært mykje for verdiskaping og busetjing, særleg utanfor 
dei store byane. Men kunnskap, kompetanse, og slik sett den menneskelege faktoren, blir stadig 
viktigare i den internasjonale konkurransen som Noreg er ein del av. Humankapitalen er i dag 
den aller viktigaste kjelda til velstand og økonomisk vekst i Noreg. Dette gjer at både næringslivet 
og offentleg sektor i heile landet må bli meir kunnskapsbasert.» (Meld. St. 13 (2012-2013), 
kapittel 2).

Med dette som utgangspunkt er Fjellprogrammet en av flere tilskuddsordninger som skal bidra til å 
styrke bosetting og næringsutvikling i distriktene. 

Seinere er det kommet nye stortingsmeldinger. Meld. St. 18 (2016-2017) følger opp endringer i 
regionalpolitikken etter Sundvollen-erklæringen. Denne gir et bilde av regionalpolitikken mot slutten 
av Fjellprogrammet. Stortingsmeldingens kapittel 6 beskriver mål for vekstkraft og likeverdige vilkår i 
distriktene. Også her er natur- og kulturressurser trukket fram som utgangspunkt for verdiskaping og 
sysselsetting i distriktene. Der er også et mål om å legge til rette for større kompetansemiljø i hele 
landet, for å styrke tilgangen til rett kompetanse. 

4.6.2. Andre satsinger med relevans for Fjellprogrammet
Det har vært flere andre lignende ordninger som er delvis overlappende med Fjellprogrammet, der 
erfaringsutveksling og eventuelt samordning av satsingsområder kunne være aktuelt. 

Særlig relevant er satsingen på fjellandbruket fra 2014 til 2016. Dette var en satsing gjennomført i 
regi av Landbruks- og matdepartementet, som konkret nevnes i oppdragsbrev for Fjellprogrammet: 
«Midlane må sjåast i samanheng med andre relevante verkemiddel i fjellområda. Spesielt relevant er 
Landbruks- og matdepartementet si nye satsing på fjellandbruket.» (brev fra KMD til Oppland 
fylkeskommune 4.7.2013). 
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Fjellandbrukssatsing 2014-2016
Fjellandbrukssatsingen har noe overlappende målsetting med Fjellprogrammet, men målrettet mot 
landbruket og bygdenæringer. I 2014 ble det satt av 6 millioner kroner til satsing på fjellandbruket, 
fordelt på 4 millioner i de fire fylkene Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oppland, og 2 
millioner til Buskerud og Telemark. Det er altså en geografisk avgrensing av midlene som skiller seg 
fra Fjellprogrammet ved at Agderfylkene og Vestlandet ikke var omfattet av satsingen, men for de 
øvrige fylkene er det kun fjellkommunene som er omfattet.38 Midlene bevilget skulle fordeles over 
tre år, fra 2014 til 2016.

Målsettingen for fjellandbrukssatsingen var å «styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i 
fjellområdene, gjennom økt vare- og tjenesteproduksjon med basis i ressursene fra landbruket, både 
innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer.» (Landbruks- og matdepartementet, pressemelding 
14.10.2013).

Fylkesmannen i Oppland, Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i 
Nord-Trøndelag utarbeidet et strategidokument som lå til grunn for det regionale arbeidet med 
satsingen. Der er status beskrevet samt en plan for disponering av midlene. I strategidokumentet var 
det lagt opp til å sette av en andel på 20 prosent til forskning og utvikling, fem prosent til forvaltning 
av midlene, og en lik fordeling av de øvrige midlene til de fire fylkeskommunene. Der er også sagt at 
man, der det er formålstjenlig, skal tilstrebe et samarbeid med Fjellprogrammet.

Bolyst 2010-2013
Bolyst-programmet gikk fra 2009 til 2013. Distriktssenteret har publisert en rapport der de 
sammenstiller resultater og erfaringer fra Bolyst-programmet (Distriktssenteret, 2015), og 
beskrivelsen her er basert på Distriktssenterets rapport.

Bolyst-programmet var forankret i St.meld. nr. 25 (2008—2009) Lokal vekstkraft og framtidstru, og 
hadde som mål å bidra til at norske distriktskommuner skulle bli mer attraktive som 
bostedskommuner, og å stabilisere og/eller øke bosettingen. Gjennom tiltak og prosjekter finansiert 
av Bolyst-programmet skulle man bidra til lokal samfunnsutvikling, og dermed steders kvaliteter og 
fortrinn. Selv om det ikke var et hovedmål i programmet var næringsutvikling og arbeidsmarked også 
en del av målsettingene i ulike prosjekt.

Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker 2012-2014
Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker var et treårig program i regi av KMD. 
Målsettingen for programmet var «økt verdiskaping og næringsutvikling i områder i Norge med 
spesielle natur- og kulturverdier. Verdiskapingen vil i denne sammenheng være på ulike felt, slik som 
sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskapning».39

4.6.3. Regionale planer for fjellområdene
Fjellområdene dekket i 2013 12 fylker (7 fylker med dagens fylkesgrenser). De økonomiske rammene 
for Fjellprogrammet var slik at tilskuddsordningen alene ikke kunne definere egne satsingsområder 
innenfor næringsutvikling, men var ment som økonomisk støtte utover andre regionale midler. For 
de enkelte regionene var det derfor et poeng at støtten tildelt gjennom Fjellprogrammet støttet 
oppunder andre pågående satsingsområder i fjellområdene.

I tillegg til overlappende nasjonale satsingsprogram er annet regionalt utviklingsarbeid relevant. 
Nedenfor er det derfor kort listet opp aktuelle regionale planer for næringsliv og næringsutvikling 

38 Et unntak er for Nord-Trøndelag der fylket ønsket å også inkludere Namsskogan, som ikke er definert som 
fjellkommune etter Østlandsforskning (2010) sin definisjon.
39 KMD (2014): https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-
innhold/redaksjonelle-artikler/2013/verdiskapingsprogrammet-for-lokale-og-re/id721652/

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelle-artikler/2013/verdiskapingsprogrammet-for-lokale-og-re/id721652/
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/krd/tema-og-redaksjonelt-innhold/redaksjonelle-artikler/2013/verdiskapingsprogrammet-for-lokale-og-re/id721652/
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med relevans for fjellområdene i 2013-2017, dvs. de som ble utarbeidet forut for- eller i tidlig fase av 
fjellprogrammet40. For hver plan er det gjort en kort oppsummering av viktigste satsing:

1. Hedmark: Regional plan for opplevelsesnæringen i Hedmark 2012-2019
 At det er utarbeidet egen plan for reiseliv og opplevelser er i seg selv et signal på at 

denne næringen har vært viktig i fylket.

2. Oppland: Innovasjonsstrategi for Oppland 201041

 Dette er et strategidokument som omhandler formål, roller og Oppland 
fylkeskommunes ansvar. Entreprenørskap i skolen, førstelinjetjenesten, finansiering 
av bedrifter/bedriftsnettverk, forskning og utvikling og kompetanse er fem 
tiltak/roller som er trukket frem. I tillegg, under kapittel «øvrige satsinger», er film og 
reiseliv nevnt.

3. Buskerud: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud 2015-2020
 Planen er uttrykt å være sektornøytral og det er ikke eksplisitt trukket frem noen 

næringer som vil satses ekstra på, men er bygd opp rundt følgende satsingsområder: 
Vertskapsattraktivitet, kompetanse, klynger og nettverk, entreprenørskap, FoU og 
innovasjon og samferdsel.

4. Telemark: Regional plan for nyskaping og næringsutvikling,2011 og Regional plan for reiseliv 
og opplevelser 2011

 De er ikke eksplisitt trukket frem noen næringer som vil satses ekstra på, men planen 
er bygd opp rundt satsingsområdene: Regional kunnskapskultur, innovasjonsmiljøer 
og samhandlingsarenaer, attraksjonskraft, næringsvennlig offentlig sektor og 
miljøteknologi og fornybar energi.

 At det er utarbeidet egen plan for reiseliv og opplevelser er i seg selv et signal på at 
denne næringen har vært viktig i fylket.

5. Agder: VINN Agder-Regional plan for innovasjon og berekraftig verdiskaping Agder 2015-
2030

 Planen er bygd opp rundt fem plantemaer: Entreprenørskap, næringsutvikling og 
nyskaping, forskning og utvikling, reiseliv, landbruk og marine næringer og 
innovasjon i offentlig sektor.

6. Rogaland: Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020
 De er ikke eksplisitt trukket frem noen næringer som det vil satses ekstra på, men 

planen er bygd opp rundt disse fem satsingsområdene: innovasjon og 
innovasjonsstruktur, kompetanse og rekruttering, internasjonalisering, 
naturressurser, infrastruktur. 

7. Hordaland: Regional næringsplan 2013-2017

40 Listen er basert på det som er oppgitt av planer i fylkene sine planstrategier. Vi har plukket ut planene som 
går direkte på næringsutvikling og verdiskaping. For noen av fylkene har vi også plukket ut planer for 
reiseliv/opplevelse fordi fylket ikke har egen nærings- eller verdiskapingsplan, eller fordi slik plan er så ny at 
den ikke var iverksatt under fjellprogrammet (f.eks har Oppland en regional plan for verdiskaping 2018-2030 og 
i Hedmark en regional plan for kompetanse og arbeidskraft 2019-2030). For alle fylker vil det også være ulike 
andre planer som er relevant for næringsutvikling, både arealplaner og temaplaner.
41 Omtale av denne planen er basert på høringsdokument 01.06.2010. 
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 Olje og gass, maritim sektor, havbruk og fiskeri og reiseliv er blant næringene som er 
nevnt som viktige. Det er lagt opp til primært å satse på de tre hovedstrategiene: 
Mer entreprenørskap og innovasjon, flere med mer relevant kompetanse, en 
velfungerende bergensregion og attraktive regionale senter.

8. Sogn og Fjordane: Regional plan for verdiskaping 2014-2025
 Planen inneholder en satsing på kunnskap, fornybar energi, sjømatnæringene, 

reiseliv og olje og gass. Målet er 500 nye arbeidsplasser hvert år. Flinke folk er 
fremhevet som den viktigste ressursen. Hovedstrategien er derfor: nyskaping basert 
på de naturgitte fortrinnene, å være attraktive for folk som vil skape arbeidsplasser 
og å legge til rette for kompetanseutvikling, basert på både tradisjoner, håndlag, 
yrkesfag og på akademisk kunnskap.

9. Trøndelag: Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 (initiert av kontaktforum Reiseliv 
Trøndelag på oppdrag fra Trøndelagsrådet)

 At det er utarbeidet egen plan for reiseliv er i seg selv et signal på at denne næringen 
har vært viktig i fylket. I denne planen står blant annet at «[…] reiselivsnæringen må 
ta steget fra å produsere tradisjonelle reiselivs-produkter til å samarbeide om å skape 
helhetlige opplevelsesprodukter som inkluderer kultur, mat, historie, natur og 
aktiviteter, i tillegg til transport og overnatting.»

Ut fra gjeldende planstrategi for Møre og Romsdal har det ikke vært avdekket at det er utarbeidet 
egne planer som går direkte på næringsutvikling eller verdiskaping, og heller ikke reiseliv eller 
opplevelse. Det er likevel flere planer som er relevant for næringsutvikling, for eksempel forsknings- 
og innovasjonsstrategi, internasjonal strategi og fylkesplan. 
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5. METODE FOR EVALUERING
Evalueringen er basert på en gjennomgang av sentral dokumentasjon og informasjon fra sentrale 
informanter innhentet gjennom 16 dybdeintervju. Evalueringen og vurderinger presentert i 
rapporten er basert på et relativt bredt kunnskapsgrunnlag, men det kan være vesentlige forhold 
som ikke er kjent. Dette er en usikkerhet som må tas hensyn til i vurderingene som gjøres i 
evalueringen.

5.1.Avgrensing 
Formålet med evalueringen er å vurdere i hvilken grad satsingen har bidratt til å styrke grunnlaget for 
verdiskaping og næringsutvikling i fjellområdene. Evalueringen er gjennomført gitt de føringer og 
rammer som er gitt fra departementet til Oppland fylkeskommune. Det er i utgangspunktet ikke 
vurdert i hvilken grad rammene for Fjellprogrammet fra KMD kan styrke eller svekke graden av 
måloppnåelse. Det er imidlertid drøftet hvorvidt delegering av forvaltningsansvaret til én 
fylkeskommune, som er gjort her, kan være en fordel eller ulempe i lignende ordninger – der målet 
er å styre den regionale økonomiske utviklingen i et avgrenset geografisk område.

Når det her er snakk om å styrke grunnlaget for næringsutvikling, kan årsakskjedene som fører fram 
til ønsket resultat (økt verdiskaping), ta mange ulike former, og det kan ta tid – mange år – før 
effektene slår ut i full styrke. Dette gjelder i enda større grad når det her er snakk om et program og 
prosjekter som har pågått over flere år. I denne evalueringen er det derfor hverken mulig eller 
hensiktsmessig å kvantifisere effektene direkte. 

Utgangspunktet for å vurdere graden av måloppnåelse er om de valg og prioriteringer gjort har vært 
fornuftige ut fra hva man den gang kunne forvente at de ulike prosjektene skulle føre til. I dette 
tilfellet vil det si i henhold til gjeldende kunnskap om hva som kan styrke grunnlaget for 
næringsutvikling.42 Samtidig må valg og prioritering av enkeltprosjekt vurderes ut fra den samlede 
søkermassen.

5.2.Dokumentgjennomgang
Dokumentgjennomgangen har vært viktig i arbeidet med å kartlegge rammer og føringer for 
Fjellprogrammet, samt hvordan arbeidet med Fjellprogrammet er gjennomført og hvilke vurderinger 
og prioriteringer som er gjort. 

Ved oppstart av prosjektet ble en del dokumenter oversendt fra KMD. Det ble også etterspurt en del 
dokumentasjon fra tidligere Oppland fylkeskommune. Det har imidlertid ikke vært mulig å innhente 
alle dokumenter som er etterspurt.43

I arbeidet med evalueringen er det gitt midlertidig tilgang til å hente ut data og informasjon fra 
Regionalforvaltning.no. Dette systemet er benyttet av Oppland fylkeskommune i utlysninger og 
søknader i 2015-2017, og det har derfor vært mulig å hente ut alle søknader fra systemet. Det er 
imidlertid ikke benyttet til saksbehandling og vurderinger av de ulike søknadene er derfor ikke 
tilgjengelig der. 

Systemet er heller ikke brukt ved utlysningen i 2013, og det har derfor ikke vært mulig å hente ut 
informasjon om søknader for det første året. Søknader fra 2013 har heller ikke vært mulig for 
Oppland fylkeskommune å hente ut fra sine arkiv. For 2013 har vi derfor kun informasjon om de 
søknader som er innvilget, samt en oversikt over alle prosjektskisser sortert etter tema av 
saksbehandler i Oppland fylkeskommune, der det gis en kort beskrivelse av prosjektskissene.

42 Noen sentrale elementer og gjeldende politikk på området er oppsummert i kapittel 4.
43 Forklaringen som er gitt for noe av den manglende dokumentasjonen er skifte av prosjektleder ved to 
anledninger. Dokumentasjon som ikke har vært arkivert har da gått tapt.
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En grov oversikt over dokumenter som har inngått som kunnskapsgrunnlag i evalueringen er gitt 
nedenfor. For en mer detaljert opplisting vises det til vedlegg B.

 Årlige oppdragsbrev fra KMD til Oppland fylkeskommune, samt tilskuddsbrev i 2013 og 
tilleggsbrev til oppdragsbrev for 2014

 Vedtak i fylkesutvalget om retningslinjer og mandat for arbeidet med Fjellprogrammet
 Invitasjon til referansegruppen
 Innkalling til ett av møtene i referansegruppen
 Referat fra syv av ni møter i referansegruppen
 Strategidokument fra høsten 2014
 Årsrapporter fra Oppland fylkeskommune til KMD
 Sluttrapport fra Oppland fylkeskommune til KMD
 Prosjektrapporter (sluttrapporter) fra et utvalg av prosjektene som har mottatt støtte (25 av 

totalt 44 prosjekt)
 Forskningsrapport «På Norges tak Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge» fra Fjell-

forsk-nett
 Oversikt over hvilke prosjekt som har mottatt støtte og midler som er overført
 Kort beskrivelse av prosjektskisser for 2013
 Felles avslagsbrev med begrunnelse i 2013
 Komplett oversikt over søknader med eventuelle vedlegg for 2015-2017
 Oversikt over bevilgninger

5.3.Utvalg case
Utgangspunktet ved valg av case har vært å belyse prosjekt som kan gi grunnlag for læring og 
erfaringsoverføringer til andre lignende programmer. Det altså ikke et representativt utvalg av alle 
prosjektene, men utvalget er gjort for å best kunne svare ut problemstillingene i evalueringen. 
Samtidig har vi valgt case slik at vi dekker alle år og temasatsinger, ulike typer prosjekt 
(forskningsprosjekt og prosjekt som skal styrke kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap 
og/eller innovasjon i næringslivet), samt prosjekt fra ulike prosjekteiere og geografi. 

Det begynner å bli lenge siden 2013, og det kan være vanskelig å huske detaljer fra 
søknadsprosesser, ulike aktiviteter som er gjennomført og videre. Vi har likevel ønsket å ha med ett 
prosjekt fra 2013. For prosjektene med oppstart i 2013 er det også gått en stund siden prosjektene 
ble sluttført og det kan være lettere å se hva prosjektet har ført til på lengre sikt. I 2015 var det flere 
store prosjekt, og den totale rammen var også det dobbelte av øvrige år. Her er det derfor valgt ut to 
store prosjekt. For 2016 er det valgt ut to prosjekt innenfor entreprenørskap. I tillegg er det da valgt 
å se nærmere på ett av forskningsprosjektene i regi av Østlandsforskning: «Klyngesamarbeid for 
ungdom og entreprenørskap» som også ble tildelt midler i 2016. Det er også tatt med ett prosjekt fra 
2017. Her er erfaringene relativt ferske, som gjør at det kan være lettere å huske detaljer. Samtidig er 
det relativt kort tid siden prosjektene skulle være sluttført44, slik at eventuelle ringvirkninger på sikt 
kan være vanskeligere å avdekke.

Det har vært en overvekt av prosjekt med prosjekteier/-leder lokalisert i Oppland, og det er derfor 
også flest caseprosjekt som var styrt fra fylket. Det er også valgt relativt mange store prosjekt 
(budsjett) sammenlignet med fordelingen i den samlede porteføljen (se kapittel 5.8). 

Alle prosjektene er vurdert med utgangspunkt i Fjellprogrammets overordnede målsetting. Det er 
derfor ikke en evaluering av enkeltprosjekt, og heller ikke gjort en vurdering av måloppnåelse ut fra 
de enkelte prosjektenes målsettinger.

44 Som vist i kapittel 3 inneholdt utlysningene fra 2015-2017 krav om at prosjektene skulle kunne startes opp 
samme år som tildelingen ble gjort og sluttføres i løpet av en periode på tre år. 



side 50 av 82

5.4.Dybdeintervju

Evaluering av Fjellprogrammet
I evalueringen av Fjellprogrammet er det gjennomført syv intervju med ulike aktører som har vært 
involvert i arbeidet med forvaltning av midlene i Fjellprogrammet, enten i Oppland fylkeskommune 
eller i referansegruppen. I tillegg er det gjennomført to intervju med aktører som ikke har vært 
direkte involvert i arbeidet med Fjellprogrammet, men med kjennskap til fjellområdene og arbeid 
ellers knyttet til verdiskaping og regional utvikling i fjellkommunene.

Intervjuguiden som er benyttet i intervjuene har dekket fem tema med spørsmål relevant for å 
besvare de fem problemstillingene presentert i kapittel 4.1. For aktører som ikke har vært involvert i 
arbeidet med programmet er intervjuguiden tilpasset deres kjennskap til arbeidet.

Intervjuene er gjennomført per telefon, som semi-strukturerte intervju. Det vil si at intervjuguiden 
har vært utgangspunkt for intervjuet, men det er også stilt oppfølgingsspørsmål avhengig av svarene 
underveis. Respondentene har i forkant av intervjuet mottatt informasjon om hovedtema for 
intervjuene per e-post, slik at de har hatt mulighet til å forberede seg. Dette var vurdert som særlig 
viktig gitt at mye av arbeidet var gjort relativt langt tilbake i tid. 

Innledningsvis i intervjuene ble det gitt informasjon om evalueringen og hvordan informasjonen vil 
brukes i arbeidet. Spørsmålene i intervjuguiden har vært sortert under følgende tema:

1. Informantens rolle i arbeidet med Fjellprogrammet og i hvilket tidsrom han/hun har vært 
involvert

2. Organisering av arbeidet med Fjellprogrammet
3. Valg og vurderinger ved utforming av utlysninger
4. Valg og vurderinger ved vurdering av søknader og fordeling av midler
5. Kunnskapsgrunnlag og vurderinger av måloppnåelse for Fjellprogrammet
6. Styrker og svakheter ved delegering av forvaltning til én fylkeskommune

Vurdering av utvalgte case
Som beskrevet i kapittel 4.3 er det valgt ut syv prosjekt som er vurdert nærmere, og det er 
gjennomført intervju med prosjekteier/-søker.

Også for prosjektene mottok respondentene informasjon om hovedtema for intervjuene i forkant. 
Det ble også bedt om eventuelle dokumenter som beskriver prosjektet (årsrapporter, sluttrapport og 
lignende).

Innledningsvis i intervjuene ble det også gitt informasjon om evalueringen og hvordan informasjonen 
vil brukes i arbeidet. Spørsmålene i intervjuguiden for prosjektene som er vurdert har vært sortert 
under følgende tema:

1. Kort oppsummering av prosjektet
2. Kjennskap til Fjellprogrammet og søknadsprosessen
3. Oppfølging fra fylkeskommunen underveis
4. Prosjektets utforming og målsetting
5. Betydningen av finansieringen og utfall av prosjektet
6. Læring, erfaringsutveksling og nettverksbygging
7. Suksessfaktorer og barrierer 
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5.5.Vurdering av grunnlaget for evalueringen
På grunn av tiden som har gått siden programmet startet opp i 2013 er det naturlig nok enkelte tema 
og detaljer informantene ikke har kunnet svare på fordi de ikke husker. I tillegg er det naturlig å 
vurdere det som skjedde da med dagens erfaringer og kunnskap, altså i etterpåklokskapens lys. Det 
har også vært en del utskifting av personer, både hos Oppland fylkeskommune og i 
referansegruppen, slik at hver informant ofte kun har erfaringer og kunnskap fra deler av perioden 
Fjellprogrammet har pågått. Dokumentgjennomgangen har derfor vært sentral når det gjelder 
tidfesting og enkelte detaljer rundt utlysninger, vurdering av søknader og møter i referansegruppen.

En svakhet ved grunnlaget for evalueringen er manglende referat fra enkelte møter i Oppland 
fylkeskommune og møter med referansegruppen, samt at vurderinger av tema og prioritering av 
prosjekt i liten grad er dokumentert underveis. Gjennomføring av seminarer og lignende er heller 
ikke dokumentert. Her er det da intervjuene som i stor grad gir informasjon om hvilke diskusjoner 
som har vært og vurderinger som er gjort. 

Når det gjelder informasjon fra intervjuene er det en styrke at samtlige gir det samme bilde av 
gjennomføring av arbeidet og faktiske forhold, men det er til dels stort sprik i vurderinger av hva som 
har fungert godt, hva som har vært utfordrende og problematisk, og hvordan arbeid med lignende 
program bør utformes og organiseres. Ulik oppfatning blant informantene har i hovedsak vært 
knyttet til behovet for et formelt kunnskapsgrunnlag og utfordringer med habilitetsspørsmål. 
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6. UTDYPENDE BESKRIVELSE AV UTVALGTE CASE
Syv caseprosjekt er vurdert nærmere for å få et bedre innblikk i hvordan finansiering fra 
Fjellprogrammet har vært utløsende for realisering, volum og utforming av prosjektene, hvilke 
kritiske suksessfaktorer som er utslagsgivende for om enkeltprosjekt skal lykkes og i hvilken grad 
enkeltprosjekt har bidratt til måloppnåelse for Fjellprogrammet. 

For alle prosjektene er det gjennomført telefonintervju med prosjekteier/-leder på 
søknadstidspunktet og eventuelt andre sentrale aktører i prosjektet. Det er gjennomført ett intervju 
per case, som beskrevet i kapittel 5.4. I tillegg til dokumentene som har vært en del av 
dokumentgjennomgangen, (se kapittel 5.2 og vedlegg) er det innhentet ytterligere dokumentasjon 
for de enkelte prosjektene, som årlig rapportering av aktiviteter og bruk av midler. 

6.1.Beskrivelse av utvalgte case
Tabell 6-1: Utvalg case-prosjekt. Se kapittel 5.3 for en begrunnelse for valg av prosjekt.

Prosjekt Prosjekteier Fylke 
(prosjekteier)

Tildelt år og tema Beløp tildelt

Forsterke merkevaren 
Røros Mat

Rørosmat AS Sør-Trøndelag 2013: 
Åpen/Fjellmat

1 500 000

Fisketurismens potensial 
for verdiskaping

Fishspot SA Hedmark 2015: Fjellet som 
fritidsarena

2 650 000

Terrengsykling som 
verdiskaper i fjellregionen

Visit Geilo AS Buskerud 2015: Fjellet som 
fritidsarena

3 700 000

Setesdal Grunder og 
Samfunnsutvikling (tidl. 
Setesdal «Åhoi» - Ung 
drivkraft)

Setesdal regionråd Aust-Agder 2016: Ungdom og 
entreprenørskap

1 800 000

Skåbu oppvekst – 
Entreprenørskap reiseliv

Nord-Fron 
kommune

Oppland 2016: Ungdom og 
entreprenørskap

450 000

Klyngesamarbeid for 
ungdom og 
entreprenørskap

Østlands-forskning 
AS

Oppland 2016: Ungdom og 
entreprenørskap

2 000 000

Framtidas hyttegrender Stiv kuling AS Sogn og Fjordane 2017: Framtidens 
byggeløsninger

790 000

Sum 12 890 000

I dette kapittelet beskrives de utvalgte casene og det gis en kort vurdering av prosjektets målsetting 
med utgangspunkt i den overordnede målsettingen for programmet, og i hvilken grad prosjektet kan 
sies å passe inn i de regionale planene for det aktuelle fylket.45 Beskrivelse av prosjektene er primært 
hentet fra prosjektbeskrivelsene og sluttrapportene, og er direkte klippet derfra Grunnlaget for 
vurderinger av caseprosjektene er informasjon fra dybdeintervju med prosjekteierne (omtalt som 
«case-informanter»), i tillegg til tilsendt materiale om casene, som søknader og sluttrapporter. 

Sentrale funn fra casegjennomgangen er oppsummert til slutt i kapittelet.

I kapittel syv drøftes de ulike problemstillingene for evalueringen, der også informasjon fra 
casegjennomgangen inngår som en del av grunnlaget for vurderingene som er gjort. 

45 Relevante regionale planer er oppsummert i kapittel 4.6.3.
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Forsterke merkevaren Røros Mat (2013)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Rørosmat SA 

Geografi oppgitt i prosjektsøknad46

- 

Økonomi
Tildelt: 1 500 000. 

Kort beskrivelse av prosjektet
Rørosmat var allerede etablert som bedrift når en 
søkte Fjellprogrammet. Midlene ble blant annet søkt 
om for å fornye og forsterke selskapets strategi, 
spesielt med tanke på merkevarebygging. 

Prosjektet gikk blant annet ut på å jobbe med 
merkevarebygging for å sikre posisjon i markedet og 
skape felles forståelse i medlemsmassen for verdien 
av at denne er viktig. Som koblingsaktør mellom 
marked og produsent, har Rørosmat erfaring med 
hva som etterspørres av produkter og innovasjon. 

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Rørosmat hadde allerede vært etablert i fire år før de søkte midler, men midlene fra Fjellprogrammet i 2013 
virker å ha hatt relativt stor betydning for videreutvikling av virksomheten. Midlene gav rom for å utvikle 
strategien og omorganisere virksomheten. Dette har bidratt til økt medlemsmasse og produktportefølje, og 
bidratt til økt omsetning både for Rørosmat og en del av deres medlemsbedrifter. Videre har en kunnet bygge 
opp en forståelse av viktigheten av denne merkevaren hos medlemsbedriftene som hører til Rørosmat. 
Nettverk er en viktig del av driften til Rørosmat (blant medlemsbedrifter), men det ser ikke ut til at det har vært 
noe nevneverdig kontakt opp mot andre prosjekt i Fjellprogrammet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger

Sør-Trøndelag:47 I 2013 hadde ikke fylket egen plan for næringsutvikling, men en reiselivsstrategi (2008-2020) 
der mat er nevnt som et opplevelsesprodukt som det fokuseres på48.

46 Søknader fra 2013 har ikke vørt tilgjengelig. For Rørosmat er derfor beskrivelser basert på informasjon i 
årsrapporten for 2013.
47 Vurderingen er gjort ut fra fylket som er oppgitt i prosjektsøknaden.
48 Strategien var initiert av kontaktforum Reiseliv Trøndelag på oppdrag fra Trøndelagsrådet.
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Fisketurismens potensial for verdiskaping (2015)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Fishspot SA. 

Prosjektpartnere: Ørretens Rike og Hooked AS. 

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
1 kommune og 4 andre fylker: Røros (Sør-
Trøndelag), Hedmark, Oppland, Buskerud og 
Telemark.

Økonomi
Det ble søkt om 1,1 MNOK over tre år, totalt 3,3 
MNOK. Det ble innvilget 2,65 MNOK. Hele summen 
er utbetalt og prosjektet er avsluttet.

Beskrivelse av prosjektet
Reiselivet er en viktig næring i Hedmark og Oppland 
(nå Innlandet), men potensialet innen naturbaserte 
opplevelser er mye større. Gjennom forskning, 
kompetanseoverføring, nettverk og 
produktutvikling, ønsker prosjektet å gjøre Innlandet 
nasjonalt ledende innen fisketurisme, med økt 
verdiskaping som målsetning.

Prosjektet skal skape en samlende paraply og portal 
for fisketurisme i Innlandet og samtidig arbeide med 
produktutvikling, kvalitetssikring og tilrettelegging, 
forvaltning, markedsføring og salg.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Fishspot var allerede et etablert prosjekt før en fikk midler fra Fjellprogrammet. Midlene har i stor grad bidratt 
til å videreutvikle og oppskalere prosjektet. Blant annet har det vært en geografisk utvidelse, noe som kan ha 
styrket muligheten for verdiskaping. Det vide geografiske nedslagsfeltet har trolig også bidratt til 
nettverksbygging på tvers av regioner, men det har vært lite erfaringsutveksling med andre prosjekt i 
Fjellprogrammet. Prosjektet har en ambisjon om å utnytte det uforløste potensialet som ligger 
turisme/opplevelse knyttet mot i innlandsfiske. 

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger49

Sør-Trøndelag og Hedmark: I 2013 hadde ikke disse fylkene egen plan for næringsutvikling. Sør-Trøndelag 
hadde i sin Reiselivsstrategi (2008-2020) nevnt mat/matkultur nevnt som et opplevelsesprodukt som det 
fokuseres på. Det samme har Hedmark i sin regionale Plan for opplevelsesnæringene (2012-2019).

Oppland: I dokumentet Innovasjonsstrategi for Oppland (2010) er ikke mat eksplisitt nevnt som tema.

Buskerud: Ved tidspunktet prosjektet fikk midler (2013) så er det ikke funnet at Buskerud har hatt noen 
næringsplaner som er relevant i forhold til prosjektet.

Telemark: I regional plan for reiseliv og opplevelser (2011) er «stedlige ressurser, lokalmat og grønt reiseliv» 
nevnt som et av ti tema med særlig potensial i fylket. Mat er ikke eksplisitt nevnt som tema i Plan for nyskaping 
og næringsutvikling (2011).

49 Vurderingen er gjort ut fra kommunen og fylkene som er oppgitt i prosjektsøknaden.
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Terrengsykling som verdiskaper i fjellregionen (2015)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Visit Geilo AS 

Prosjektpartnere: Destinasjon Trysil SA, Valdres 
Destinasjon AS, Visit Geilo AS, Hemsedal 
Turisttrafikklag SA, Gol Reisemål AS, Ål Utvikling AS, 
Nesbyen Turist- og Næringsservice AS.

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
13 kommuner i tre ulike fylker (Buskerud, Oppland, 
Hedmark): Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre 
Slidre, Øystre Slidre, Vang, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, 
Ål, Hol, Trysil.

Økonomi
Det ble søkt om 8,7 MNOK. Prosjektet ble tildelt 3,7 
MNOK. Hele summen på 3,7 MNOK er utbetalt og 
prosjektet er avsluttet.

Prosjektet var i utgangspunktet kostnadsberegnet til 
NOK 17,5 MNOK. Etter tildelingen fra KMD ble 
prosjektet nedskalert.

Beskrivelse av prosjektet
Store sesongsvingninger i reiselivsnæring, spesielt 
knyttet til alpint og langrenn, har vært en utpreget 
utfordring i flere av deltakerregionene. Følgene er 
ubalanse i inntektsstrømmene, ineffektiv utnyttelse 
av ressurser, og vanskeligheter i forhold til å 
opprettholde et bra servicetilbud året rundt. For å 
øke attraksjonskraften i sommermånedene 
og skuldersesongen, har det vært et stort behov for 
å styrke aktivitetstilbudet på denne årstiden. Målet 
for prosjektet har vært å utjevne 
sesongsvingningene gjennom utvikling av 
terrengsykling som en bærekraftig verdiskaper i 
fjellregionen. Arbeidet har hatt særlig stort fokus på 
å øke attraktiviteten for hyttefolket, ettersom dette 
er den viktigste målgruppen for destinasjonene i 
samarbeidet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Prosjektet er tydelig rettet mot å utnytte reiselivspotensialet som terrengsykling har i sommermånedene. Det 
har også en tydelig innovasjons- og kompetansebyggende profil, for eksempel ved å opparbeide 
stibyggerkompetanse. Det har vært et sterkt innslag av nettverksbygging innenfor terrengsykling på tvers av 
ulike regioner innenfor fjellområdene, men i liten grad nettverksbygging mot andre prosjekt innenfor 
Fjellprogrammet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger50

Buskerud: Ved tidspunktet prosjektet fikk midler (2013) så er det ikke funnet at Buskerud har hatt noen 
næringsplaner som er relevante i forhold til prosjektet.

Oppland: I dokumentet Innovasjonsstrategi for Oppland (2010) er ikke sykling, terrengsykling eller annen 
opplevelsesnæring nevnt eksplisitt som tema.

Hedmark: I 2013 hadde fylket en egen Regional plan for opplevelsesnæringene (2012-2019) og her er også 
sykling nevnt som et prioritert tema.

50 Vurderingen er gjort ut fra fylkene som er oppgitt i prosjektsøknaden.
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Setesdal Gründer og Samfunnsutvikling (2016)
Opprinnelig prosjekttittel var Setesdal «Åhoi» - Ung drivkraft

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Setesdal regionråd.

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
Fire kommuner er inkludert i prosjektet: Evje og 
Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Alle i Aust-Agder.

Økonomi
Det ble søkt om, og tildelt 1.8 MNOK fra 
Fjellprogrammet. Hele summen er utbetalt og 
prosjektet er avsluttet. 

Beskrivelse av prosjektet
Hovedfokus har vært å sette i gang tiltak som kan 
være med å snu en langvarig negativ utvikling med 
tanke på folketall, arbeidsplasser og ung deltaking i 
samfunnet. Prosjektet har vært myntet på, og drevet 
av ungdom og unge voksne.  Prosjektet skal 
motivere og mobilisere yngre folk til å ta mer aktiv 
del i samfunns- og næringsutviklingen. Vekke 
hjemfølelsen, lyst og tro på å skape og bo i Setesdal 
framover for flere unge og unge voksne. Prosjektet 
skal "tenne" unge til å ta i bruk egne ressurser og 
muligheter og på sin måte skap vekst og økt 
verdiskaping på viktige næringsområder i Setesdal. 
Prosjektet har mellom annet støttet unge gründere 
som starter egen næringsvirksomhet, etablering av 
festival, «landlivskoordinator» (kontaktperson for 
tilflyttere både med tanke på tilgjengelige 
hus/eiendommer, jobber, sosiale møteplasser og 
andre spørsmål) og oppretting av ungdomsråd i alle 
kommunene.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Verdiskaping gjennom entreprenørskap har vært et av hovedmålene i prosjektet, for eksempel gjennom støtte 
til å starte næringsvirksomhet og festival. Slike prosesser, sammen med det å etablere ungdomsråd og 
engasjere unge, har klare element av kompetansebygging og til dels også innovasjon. Når det gjelder 
nettverksbygging har dette vært gjort på tvers av de fire kommunene, men da innenfor prosjektet. Det virker å 
ha vært liten grad av nettverksbygging ut mot andre regioner eller andre prosjekt som er del av 
Fjellprogrammet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger51

Aust-Agder: I Regional plan for innovasjon og berekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 («VINN Agder») er 
blant annet entreprenørskap, næringsutvikling og nyskaping ett av fem plantemaer slik at prosjektet passer 
godt inn i dette.

51 Vurderingen er gjort ut fra fylket som er oppgitt i prosjektsøknaden.
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Skåbu oppvekst – Entreprenørskap reiseliv (2016)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Nord-Fron kommune v/ Skåbu 
oppvekst. 

Prosjektpartner: Lillehammer og Gudbrandsdal 
Kunnskapspark. 

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
3 kommuner, alle i Oppland fylke: Nord-Fron, Sør-
Fron, Gausdal.

Økonomi
Det er søkt om 449 300 NOK og innvilget 450 000 
NOK. Hele summen er utbetalt og prosjektet er 
avsluttet.

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet skal utvikle, teste og evaluere en helhetlig 
entreprenørskapsplan for både reiselivs- og 
opplevelsesnæringen og Skåbu skole. 
Prosjektdeltakere skal i samarbeid utforme og 
gjennomføre workshops/læringsløp innen 
tjenestedesign, design, markedsføring på sosiale 
medier, og ta imot 3 utenlandske skoleklasser for å 
både bedre reiselivs- og opplevelsesnæringen 
internasjonale markedskompetanse og skolens 
læringsgrunnlag.

Visjonen for prosjektet er å bidra til en helhetlig 
entreprenørskapsplan for skole, reiselivs- og 
opplevelsesnæringen, for å bidra til utvikling av 
bedre markeds- og kommunikasjonskanaler og nye 
produkter og tjenester rettet mot et ungt og 
internasjonalt marked.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Prosjektet dreier seg blant annet om å utvikle «entreprenørskapsånd» og er primært rettet mot 
ungdomsskoleelever. Dette gjør at en ikke kan forvente et sporbart resultat før etter lengre tid. Prosjektet har 
gitt noen ringvirkninger til det lokale næringslivet (primært reiselivet) i prosjektperioden, men det er ikke 
avdekket en tydelig effekt etter avsluttet prosjekt, for eksempel i form av nyetableringer eller utvikling av 
eksisterende næringer. Det har vært et samarbeid lokale aktører og også noe mot regionale aktører, men 
utover dette er det ikke kommet frem samarbeid med andre regioner eller med andre prosjekt i 
Fjellprogrammet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger52

Oppland: I dokumentet Innovasjonsstrategi for Oppland (2010) er entreprenørskap i skolen et av fem 
tiltak/satsinger og prosjektet passer derfor godt inn her.

52 Vurderingen er gjort ut fra fylket som er oppgitt i prosjektsøknaden.
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Klyngesamarbeid for ungdom og entreprenørskap (2016)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/Prosjekteier: Østlandsforskning 

Prosjektpartnere: Ikke avklart ved søknad 

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
23 kommuner i fem fylker (Sør-Trøndelag, Hedmark, 
Oppland, Buskerud og Telemark): Rendalen, Tolga, 
Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, 
Vågå, Sel, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Seljord, 
Fyresdal, Tokke, Vinje, Røros, Holtålen.

Økonomi
Det ble søkt om 2 MNOK. Prosjektet fikk innvilget 
hele denne summen. Hele summen er utbetalt og 
prosjektet er avsluttet.

Beskrivelse av prosjektet
Østlandsforskning har med bakgrunn i sin sterke 
posisjon på anvendt forskning innen 
«entreprenørskap i grunnopplæringen» og «regional 
utvikling i fjellområdene», tatt initiativ til å utvikle et 
klyngesamarbeid for fjellområdenes arbeid med 
entreprenørskapskompetanse hos ungdom. 

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Dette prosjektet skiller seg fra de andre casene ved at det er et rent forskningsprosjekt. Noen direkte 
ringvirkninger vil eventuelt kunne skje først på lang sikt og kan derfor vanskelig vurderes på dette tidspunkt. 
Prosjektet har derimot et svært sterkt fokus på kompetanse/kunnskapsdeling, entreprenørskap og 
nettverksbygging, og er på dette området i svært stor grad i tråd med Fjellprogrammets målsettinger. 
Prosjektet har søkt å skape nettverk på tvers av regioner, selv om ting tyder på at geografisk avstand også har 
vært en utfordring. For øvrig virker det som at prosjektet i liten grad har hatt erfaringsutveksling med andre 
prosjekt i Fjellprogrammet. 

I utgangspunktet omfattet prosjektet 4 fjellområder, men det ble redusert til tre områder: Vest-Telemark, 
Nord-Østerdal/Sør-Trøndelag og Nord-Gudbrandsdal.

Det ble ikke søkt om midler til prosjektet gjennom den ordinere utlysningen, men søknad ble sendt på 
oppfordring fra Oppland fylkeskommune.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger53

Sør-Trøndelag og Hedmark: I 2016 hadde ikke disse fylkene egen plan for næringsutvikling eller andre planer 
der ungdom eller entreprenørskap er nevnt eksplisitt.

Oppland: I dokumentet Innovasjonsstrategi for Oppland (2010) er entreprenørskap i skolen et av fem 
tiltak/satsinger og prosjektet passer derfor godt inn her.

Buskerud: Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud (2015-2020) er bygd opp rundt 
følgende seks satsingsområder: Vertskapsattraktivitet, kompetanse, klynger og nettverk, entreprenørskap, FoU 
og innovasjon og samferdsel. Prosjektet er derfor relevant for flere av disse selv om de ikke er knyttet direkte 
mot ungdom.

Telemark: Regional plan for reiseliv og opplevelser (2011) er bygd opp rundt satsingsområdene: Regional 
kunnskapskultur, innovasjonsmiljøer og samhandlingsarenaer, attraksjonskraft, næringsvennlig offentlig sektor 
og miljøteknologi og fornybar energi. Prosjektet er derfor relevant for et par av disse selv om de ikke er knyttet 
direkte mot ungdom.

53 Vurderingen er gjort ut fra kommunen og fylkene som er oppgitt i prosjektsøknaden.
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Framtidas hyttegrender (2017)

Prosjekteier/prosjektgruppe
Søker/prosjekteier: Stiv Kuling AS

Prosjektpartnere: Vestlandsforskning, JaTak 
Kaupanger, Asplan Viak54 og Ingeniørkontoret Per 
Berteig.

Geografi oppgitt i prosjektsøknad
Robølshøvda i Øystre Slidre (tidligere Oppland fylke) 
og Hallingskarvet i Hol (tidligere Buskerud fylke), 

Økonomi
Det ble søkt om og innvilget 790 000 NOK. Hele 
summen er utbetalt og prosjektet er avsluttet.

Beskrivelse av prosjektet
Prosjektet går ut på utvikling av en ny type 
hyttestruktur / hyttegrend som gir plass til flere 
hytter på et areal vesentlig mindre enn tilsvarende 
for dagens hyttetyper. Hyttene skal i større grad dele 
infrastruktur slik at kostnaden og arealbruken 
knyttet til veg og teknisk anlegg blir redusert per 
enhet. Den tettere strukturen skal i større grad 
ivareta eksisterende topografi og vegetasjon enn 
eksisterende hyttegrender. I hver hyttegrend ønskes 
det å utvikle 3-4 små hyttetyper med areal- og 
ressurseffektive løsninger som inneholder gode og 
nødvendige funksjoner med tilstrekkelig bokomfort. 

Figur 6-1: Illustrasjon av hyttefelt tegnet i prosjektet. 
Stiv Kuling arkitekter, 2019.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot Fjellprogrammets målsetting
Prosjektet har klare element av kompetansebygging, innovasjon og entreprenørskap ved å tenke nye måter å 
bygge ut hytter og hyttefelt på. Prosjektet er nylig avsluttet, men kan ha et potensial for ringvirkninger dersom 
man lykkes med gjennomføring. Det har vært noe element av nettverksbygging gjennom samarbeid mellom 
aktørene i prosjektgruppen, men ellers lite eller ingen kontakt med andre regioner eller andre prosjekt i 
Fjellprogrammet. 

Prosjektet er styrt fra Sogndal i Sogn og Fjordane/Vestland fylke. De fysiske områdene som prosjektet utvikler 
er Turtagrø i Luster og Rinden Sogndal (begge i  Sogn og Fjordane/Vestland fylke). Framtidas hyttegrender var 
egentlig utviklet for Robølshøvda i Øystre Slidre (tidligere Oppland fylke) og Hallingskarvet i Hol (tidligere 
Buskerud fylke), men den opprinnelige intensjonsavtalen, som lå til grunn i søknaden, ble ikke materialisert i en 
avtale. Turtagrø kom derfor inn etter at søknad var innvilget, og dette skjedde i samråd med prosjektledelse i 
Fjellprogrammet.

Vurdering av prosjektets utforming opp mot regionale satsinger55

Sogn og Fjordane: I Regional plan for verdiskaping 2014-2025 er to av tre hovedstrategier «nyskaping basert på 
de naturgitte fortrinnene» og «å legge til rette for kompetanseutvikling, basert på både tradisjoner, håndlag, 
yrkesfag og på akademisk kunnskap». Prosjektet kan sies å være innenfor særlig den siste av disse strategiene. 

54 Etter at utvalg av case ble gjort ble det klart at en medarbeider fra Asplan Viak var del av denne 
prosjektgruppen. Det er vurdert at dette er ikke vil ha betydning for evalueringen. Asplan Viak sin rolle var å 
gjøre enkle vurderinger av klima, livssyklus og hyttedeling for hyttebyggene, og den aktuelle medarbeideren 
har ikke kjennskap til eller vært involvert i arbeidet med evalueringen.
55 Vurderingen er gjort ut fra fylket der prosjektet har hatt sine case, dvs. Sogn og Fjordane.
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6.2.Betydningen av Fjellprogrammet for realisering, volum og utforming av enkeltprosjekt
Det varierer i hvor stor grad casene allerede var etablerte prosjekt før de ble med i Fjellprogrammet. 
Alle caseprosjektene har hatt en idé eller tidligere hatt diskusjoner om mulighetene for et slikt 
prosjekt, men modningsgraden for prosjektene har vært varierende forut for tildeling av midler. Tre 
av casene hadde allerede et pågående prosjekt, men midlene var avgjørende for at de kunne skaleres 
opp. Informantene oppgir alle at støtten fra Fjellprogrammet har vært sentral for realisering av 
prosjektene i den formen de er gjennomført. 

De fleste av informantene uttalte at utlysningen til Fjellprogrammet passet svært godt for deres 
prosjekt. For de casene som hadde liten grad av modning fra før er prosjektene selvsagt tilpasset 
kravene i utlysningen. For casene som hadde større modningsgrad eller som allerede hadde aktivitet 
fra før ble det også gjort noen tilpasninger i prosjektets utforming, og da i hovedsak geografiske 
tilpasninger og samarbeid på tvers av regioner. Fire av casene uttrykte at de hadde vært bevisst 
målet om nettverksbygging på tvers av regioner når de utformet prosjekt og søknad. Noen knyttet 
helt konkret kontakter mot andre regioner for å opprette et samarbeid utover sin region, både på 
tvers av fylker og regioner innenfor fylkene.

En styrke med Fjellprogrammet, som har vært løftet fram av flere av caseinformantene, er at det 
treffer prosjekt som ikke nødvendigvis kvalifiserer til finansiering fra kilder som Innovasjon Norge 
eller Forskningsrådet. De er i større grad avhengige av denne typen regionale midler og opplever at 
fylkeskommunene har begrensede ressurser til å støtte større prosjekt. Støtten fra Fjellprogrammet 
oppleves av prosjekteierne vi har hatt kontakt med som helt nødvendig for realisering av 
prosjektene, eller oppskalering av eksisterende prosjekt.

De fleste casene fikk tildelt mindre midler enn de søkte om, og naturlig nok så har dette påvirket 
volumet av prosjektet. Prosjektene har nedskalert på ulike måter. For eksempel skalerte det ene 
prosjektet forskningsdelen betydelig ned. Mulighetsrommet som midlene fra Fjellprogrammet gav 
ble likevel trukket frem av alle informantene. Gjennomgangstonen var at «dette ville vi aldri fått til 
om det ikke var for Fjellprogrammet». For mange av casene gjorde midlene også at lokale/regionale 
aktører turte å bli med enten gjennom finansiering og/eller som egeninnsats, slik at kravet om minst 
50 prosent egenandel kunne oppnås. Risikoen ville trolig vært for stor for mange om en ikke hadde 
hatt tryggheten fra fjellprogrammidlene i ryggen.

6.3.Kritiske suksessfaktorer
Informantene fikk spørsmål om hva som var suksessfaktorer i prosjektet deres. Her var det nevnt 
mange ulike faktorer og disse er oppsummert i kulepunktene under. Faktorene som er oftest nevnt 
er i tillegg omtalt i teksten under kulepunktene.

 Det er sentralt å ha nok midler. Dette er nødvendig både for gjennomføring i seg selv og for å 
få skaffe andre midler og samarbeidspartnere.

 Stabilitet og langsiktighet er viktig for prosjektene.
 Å ha god kompetanse og ha de riktige folkene er nødvendig for å lykkes 
 Samarbeidsvilje og tillit mellom prosjekt og tilgrensende aktører (for eksempel kommune og 

næringshage) er en nøkkel for å lykkes 
 Personlig nettverk kan være avgjørende 
 Prosjektene må ha relevans og aktualitet for de områdene de gjennomføres i, og for 

samfunnet generelt
 Medieoppmerksomhet rundt prosjektet kan være en motiverende faktor for prosjektet 
 Det må være en opplevd nytteverdi hos de aktørene som er involvert for at en skal få de med 

seg

Mange av case-informantene, peker på hvor viktig det har vært å ha tilstrekkelige midler til å 
gjennomføre på en god måte. Tilgangen på offentlige midler har også gjort det lettere å få med andre 
aktører for finansiering og/eller som samarbeidspartner på annen måte. Som en informant sa: «Det 
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er ikke sikkert de hadde turt å ta sjansen eller sett at det var et potensial om det ikke var offentlige 
midler».

Et annet poeng som nevnes som suksessfaktor er viktigheten av stabilitet og langvarighet. Mange av 
de intervjuede har pekt på viktigheten av langsiktighet for å få resultater – at effektene av noen av 
prosjektene kommer først etter lang tid. Her slår også den finansielle langsiktigheten inn; dersom 
prosjektene mister midler etter få år, så er det også vanskelig å fortsette. Dette gjelder noen av 
prosjektene, som vil være avhengig av kontinuerlig støtte for å kunne opprettholde aktiviteten.

For å lykkes er det flere som peker på betydningen av å ha god kompetanse, og en av 
nøkkelfaktorene er da å skaffe de rette folkene. Dette kan dreie seg om de som direkte skal jobbe i 
prosjektet, eller de aktørene (bedrifter, offentlig institusjoner, organisasjoner eller enkeltpersoner) 
som prosjektet knytter seg til i prosjektperioden.

Samarbeid og tillit mellom prosjektet og de aktørene som prosjektet knytter seg til er også trukket 
frem av mange. Dette kan for eksempel være mot kommunen eller mot næringsliv. Dette henger 
også sammen med et annet poeng som ble nevnt, nemlig at personlig nettverk har betydning for 
gjennomføringen og suksessen for prosjektet.

6.4.Barrierer til hinder for at enkeltprosjekt skal lykkes
Case-informantene ble også spurt om hva som har vært barrierene for å lykkes, og kan kort 
oppsummeres i følgende fem punkt:

 Noen av prosjektene er relativt små og kan derfor være sårbare, for eksempel dersom en 
viktig samarbeidspartner trekker seg ut.

 Noen av prosjektene, for eksempel innenfor forskning, involverer aktører som har geografisk 
stor spredning. Det kan gjøre det praktisk vanskelig å få til gjennomføring av aktiviteter 
(begrensede midler vil bidra til å forsterke dette).

 Mange aktører og flere ulike satsingsområder i ett prosjekt kan være enn barriere. Spesielt 
dersom mål og føringer for samarbeidet ikke har vært klare nok.

 Tilgang på flinke folk er en utfordring.
 For de som ikke er vant til å jobbe i slike prosjekt kan det være utfordrende å jobbe så 

prosjektbasert. Det er blant annet mange nye begrep og ordninger å forholde seg til.

Barrierene som er trukket frem gjenspeiler i stor grad suksessfaktorene. En del er inne på det med 
begrensende ressurser, noe som kan gjøre prosjektene mer sårbare. Dette henger også sammen med 
noen av de andre barrierene som er nevnt, blant annet utfordringen med store geografiske 
avstander og tilgang på flinke folk. Begge deler er knyttet opp mot ressurstilgangen.

Et annet poeng som er trukket fram er knyttet til kompetanse. Her er det snakk om kompetanse i 
forhold til å gjennomføre prosjektene (å få folk med rett faglig bakgrunn), men også selve 
prosjektarbeidsformen. Prosjekteierne kan ofte være folk fra helt andre yrkesgrupper, og som ikke 
kjenner terminologiene og kodene innenfor prosjektbasert arbeid. 

6.5.Enkeltprosjekters bidrag til måloppnåelse for programmet 
Målsettingen for Fjellprogrammet har vært å styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i 
fjellområdene gjennom kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap, og innovasjon i 
næringslivet.

Verdiskaping
Informantene i case-intervjuene gav uttrykk for at målet om å styrke grunnlaget for verdiskaping har 
vært viktig i prosjektet deres, og for mange av dem også selve kjernen i prosjektet. For mange har 
dette mest vært en iboende målsetting, heller enn at prosjektet konsekvent har styrt etter den 
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eksplisitte målsettingen i Fjellprogrammet. Befolkningsnedgang er en utfordring de fleste 
kommunene i fjellregionen sliter med, og nye arbeidsplasser og økt verdiskaping er en av faktorene 
som må til for å snu dette. De aller fleste prosjektene har derfor en tydelig karakter av de ønsker å 
skape noe og «få ting til å skje» i lokalmiljøet, heller enn at økonomisk gevinst i seg selv er målet. 

Noe av utfordringen med å vurdere grunnlaget for verdiskaping er også at prosjektene har pågått i 
kort tid, og at eventuelle resultatene først vil komme etter lengre tid. Særlig gjelder dette prosjekt 
innenfor opplæring og utdanning. Det vil ta flere år før en ser om innsats rettet mot ungdommer 
bidrar til økt verdiskaping regionalt. 

Som i de fleste prosjekt av denne typen er det svært vanskelig å måle ringvirkningene for 
enkeltprosjekt. Ikke alle effekter er målbare, og om man ser et enkeltprosjekt har lykkes i å skape 
merverdi utover prosjektet er det ikke gitt at dette er avhengig av støtten fra Fjellprogrammet.

For å systematisere vurderingen av ringvirkninger så vil vi for det første se på ringvirkninger i 
prosjektperioden og for det andre på om det fortsatt er aktivitet etter at prosjektstøtte fra 
Fjellprogrammet er avsluttet.

Når det gjelder selve prosjektperioden ser vi at en del av midlene har gått direkte til en eller flere 
prosjektmedarbeidere (enten til nye stillinger eller sysselsetting av eksisterende stillinger) og på 
denne måten bidratt til direkte sysselsetting, men spørsmålene er om det har vært ringvirkninger 
utover dette. I tre av de syv casene vises det til økt aktivitet for andre næringer i området, og dette 
gjelder først og fremst innenfor reiseliv, mellom annet overnatting. I to av casene som går på 
ungdom og entreprenørskap er det også vist til at ungdom har startet opp bedrifter, men volumet og 
varigheten av aktiviteten fra disse er uklar. 

Tre av caseprosjektene; Rørosmat, Fisketurismens potensial for verdiskaping og Terrengsykling som 
verdiskaper i fjellregionen, bidrar til felles infrastruktur som kan gi muligheter for reiselivs- og 
opplevelsesnæringen regionalt. Prosjektene støtter oppunder annen næringsvirksomhet innenfor 
reiseliv og opplevelse/mat, og er typisk prosjekt som kan ha utfordringer med å finne private 
investorer.56 Tre av caseprosjektene er knyttet til opplæring og utdanning hos ungdom, som er en 
mer langsiktig innsats, mens det siste caseprosjektet ikke enda har fått gjennomført planlagte 
utbyggingsprosjekt. 

Når det gjelder varighet etter at prosjektstøtten er avsluttet er det spesielt to av casene som kan vise 
til fortsatt pågående aktivitet i samme form som i prosjektperioden, eller i ny form. I tillegg er det ett 
av casene som for tiden ikke har noe aktivitet, men det er pågående prosess som tyder på videre 
aktivitet.

De fleste av case-informantene har vært tydelige på at de hadde ønske om videre aktivitet etter at 
midlene tok slutt, og har poengtert viktigheten av langsiktighet i arbeidet. Uten videre midler er 
dette vanskelig og flere av prosjektene har nå altså mer eller mindre avsluttet sin aktivitet. 

Noen av informantene trekker også frem andre typer positive ringvirkninger som har kommet ut av 
prosjektene, som engasjement hos og mobilisering av ungdom, blant annet i form av opprettelse av 
ungdomsråd. 

Innovasjon og entreprenørskap
Grad av innovasjon og entreprenørskap i prosjektene varierer fra case til case, men er alle på sin 
måte nyskapende og kan gi grunnlag for videre næringsaktivitet. Noen av prosjektene har utviklet et 
definert produkt eller konsept som har betydning for næringslivet på en eller flere steder. Her har 
man hatt en klar idé om et uforløst potensial som kan utnyttes til å skape næringsutvikling både 

56 Når avkastningen av investeringen delvis vil tilfalle andre aktører kan det være mindre interessant for private 
investorer å gå inn med kapital i et slikt prosjekt.
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lokalt og regionalt. Her er det også noen som har pekt på at det at en får offentlige midler har gjort 
det lettere å få næringsaktører til å hoppe på nytenkende prosjekt. 

Andre prosjekt virker å være mer preget av et ønske om å «få til noe i lokalmiljøet» og der det kan 
være vanskeligere å spore at det er skapt noe konkret og innovativt nytt, og som vil gi varig 
verdiskaping utover den aktiviteten som har vært i prosjektperioden. For disse prosjektene har det 
også vært opplyst at prosjektet har medført at det ble startet opp noen virksomheter. For noen case 
virker dette å være reelt, men for andre case virker omfanget og varigheten på disse virksomhetene 
å være høyst begrenset.
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7. EVALUERING AV FJELLPROGRAMMET
Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet har vært å:

«styrke grunnlaget for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområda gjennom å satse på 
kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap og innovasjon i næringslivet.» 
(Oppdragsbrev fra KMD til Oppland fylkeskommune, datert 4.7.2013).

I prioritering av prosjekt var det gitt i oppdragsbrev at større og mer regionalt rettede tiltak skulle 
prioriteres framfor mindre prosjekt med lokal effekt.

Formålet med evalueringen som nå er gjennomført har vært å kunnskap som kan brukes i videre 
utvikling av arbeidet med verdiskaping basert på natur- og kulturressurser, og gi anbefalinger til 
hvordan kommuner og fylkeskommuner kan arbeide med verdiskaping i fjellområdene for å styrke 
grunnlaget for verdiskaping. 

I dette kapittelet besvares de sentrale problemstillingene, i den grad kunnskapsgrunnlaget som 
foreligger er tilstrekkelig til å trekke konklusjoner. Med utgangspunkt i de hovedfunn som er samlet i 
kapittelet her, er det i kapittel 8 sammenstilt noen læringspunkt til seinere satsinger på lokal og 
regional næringsutvikling. 

Problemstillingene i evalueringen har vært:

 I hvilken grad har Fjellprogrammet bidratt til å styrke grunnlaget for verdiskaping og 
næringsutvikling i fjellområdene?

o Har valg av arbeidsmåte57 bidratt til måloppnåelse?
o Har valg av innsatsområder og prosjekt bidratt til måloppnåelse?

I kapittel 7.1 drøftes hvordan valg av arbeidsmåte kan ha hatt betydning for måloppnåelse i 
programmet. I kapittel 7.2 drøftes valg av innsatsområder/tema og prosjekt ut fra relevant 
kunnskapsgrunnlag gjennomgått i kapitlene 3.2.4, 3.2.5 og kapittel 4.

7.1.Valg av arbeidsmåte

7.1.1. Prosjektorganisasjon
Fra KMD var det gitt en forventning om at Oppland fylkeskommune skulle sette sammen en 
referansegruppe i arbeidet med Fjellprogrammet, og også hvilke aktører den kunne bestå av. Utover 
det var det opp til Oppland fylkeskommune å utforme en prosjektorganisasjon. Det ble valgt å 
benytte interne ressurser til prosjektledelse med støtte fra prosjektansvarlig. Det ble ikke utpekt en 
formell styringsgruppe, slik at beslutninger om programmet har vært tatt av prosjektansvarlig. 
Prosjektansvarlig har vært tilstede og ledet samtlige referansegruppemøter.

Prosjektleder fra fylkeskommunen har hatt ansvaret for organisering av møter og seminarer, 
utforming av utlysninger, forslag til vurdering og rangering av søknader, oppfølging av prosjekt og 
rapportering til departementet. Det har vært en tidkrevende jobb å gjennomføre ved siden av andre 
oppgaver i fylkeskommunen. I løpet av perioden fra oppstart i 2013 og fram til i dag har det vært tre 
ulike prosjektledere, der siste prosjektleder kom inn etter at de siste tildelingene var gjort og derfor 
kun har hatt ansvar med oppfølging av pågående prosjekt. 

I tillegg satt Oppland fylkeskommune sammen en referansegruppe med utgangspunkt i oppdragsbrev 
fra KMD, men med noen justeringer. Referansegruppens rolle har vært beskrevet i mandatet vedtatt 
i Fylkesutvalget 10. september 2013, og har ifølge informantene vært praktisert i tråd med mandatet. 
Det har vært holdt jevnlige (telefon)møter i referansegruppen, men ikke alle er dokumentert i 

57 Eksempelvis valg av prosjektorganisasjon og hvordan beslutninger er fattet, eventuell regional forankring, 
informasjon ut for å sikre en god søkermasse og organisering av ulike læringsarenaer.
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tilgjengelige møtereferat. Det har også vært kontakt per telefon og e-poster utenom fastsatte møter. 
Også seminarer er gjennomført, men de er ikke referatført eller dokumentert i arkiv. Underveis har 
det vært skifte av personer i referansegruppen, men i liten grad organisasjonene de har representert. 
I tillegg har det vært relativt lavt oppmøte ved de ulike møtene,58 og flere av representantene i 
referansegruppen vil derfor sannsynligvis ikke kjenne hele historikken i arbeidet med 
Fjellprogrammet.   

Sammensetningen av referansegruppen har vært bred i den forstand at representanter for 
kommunal- og fylkeskommunal sektor, fylkesmann, interesseorganisasjoner og forskning har vært 
representert. Samlet har referansegruppen både erfaring og kompetanse som er relevant inn i 
arbeidet med Fjellprogrammet. Det kan naturligvis stilles spørsmål ved om andre eller flere burde 
være representert i referansegruppen, men samlet har det vært et stort antall ulike organisasjoner 
representert. Det har imidlertid vært en relativt tung representasjon av organisasjoner i enkelte deler 
av fjellområdene – Oppland, Buskerud og Telemark – som kan ha hatt betydning for forankring av 
programmet i større deler av fjellområdene.

Når det gjelder prosjektorganisasjon synes det som at referansegruppen har fungert godt og har vært 
involvert ved viktige milepæler i gjennomføringen av Fjellprogrammet. Referansegruppens 
kompetanse og erfaring er brukt i arbeidet med utlysninger og tildelinger, selv om det på enkelte 
punkt har vært noe ulike oppfatninger blant medlemmene i referansegruppen. Referansegruppen 
har også være sentral i arbeidet med å få informasjon om Fjellprogrammet ut i «sine» regioner. 

En utfordring som er kommet fram gjennom intervjuene er ressursene som er satt av til 
prosjektledelse. For prosjektleder har det vært en stor jobb, også med oppfølging av prosjektene. 
Gjennom intervju med utvalgte prosjekt som har mottatt støtte har det også kommet fram at det i 
perioder har vært vanskelig å få kontakt for avklaringer underveis. 

Hvorvidt en styringsgruppe er fornuftig vil avhenge av prosjektet. Her er det et program for 
næringsutvikling og verdiskaping i 77 kommuner i åtte fylker i Sør-Norge. Totalt var det 50 millioner 
som var planlagt tildelt gjennom programmet, over en periode på fem år. Ved å sette sammen en 
styringsgruppe kunne man i større grad sikret en god forankring av programmet i en større del av 
fjellområdene og koblet Fjellprogrammet tettere på andre regionale satsinger. Mens 
referansegruppen er et rådgivende organ som bidrar med sin kompetanse og erfaring, ville en 
styringsgruppe hatt ansvar for en god gjennomføring av programmet og måloppnåelse. 

7.1.2. Retningslinjer og mandat
I oppstarten har Oppland fylkeskommune ved prosjektleder utarbeidet forslag til retningslinjer for 
tildeling av midler og mandat for referansegruppen (se kapittel 3.2). De vedtatte retningslinjene for 
tildeling av midler sier noe om hvordan prioritering av søknader skal gjøres, men gir i liten grad 
føringer utover de overordnede rammene for Fjellprogrammet, og definerer heller ikke «mål, 
kriterier for måloppnåing, tildelingskriterier og reglar for oppfølging og kontroll av midlane» 
(Oppdragsbrev fra KMD).

Utover innholdet i mandatet vedtatt av Fylkesutvalget i Oppland er det i oppdragsbrevet fra KMD gitt 
føring på at det skal opprettes en referansegruppe som skal påse at bruken av midler følger de 
retningslinjer som blir vedtatt i prosjektet. Det synes som om denne rollen ikke er praktisert, og 
informantene oppgir også at de ikke husker slike retningslinjer.  

Informantene har oppgitt at det ikke var utarbeidet egne rutiner eller retningslinjer for arbeidet med 
Fjellprogrammet internt i Oppland fylkeskommune og i referansegruppen. Ifølge møtereferat ble 
vedtatte retningslinjer og mandat gjennomgått i første møte med referansegruppen, men det var da 
bare et fåtall av de som seinere har vært med i referansegruppen som deltok. Gitt utskifting av 

58 Jf. kapittel 3.2.
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prosjektledere og deltakere i referansegruppen er det derfor godt mulig at kjennskapen til 
retningslinjer og mandat har blitt dårlig over tid.

Det er årlig diskutert hvordan man skulle utforme utlysninger og prioritere søknader. Det var altså 
ikke noen klare kriterier eller plan for hvordan man skulle jobbe videre da første utlysning ble lagt ut 
høsten 2013. Basert på søknadene som kom inn i 2013 gjorde man noen vurderinger om hva som 
kunne være aktuelle tema seinere år, men som man seinere delvis gikk bort fra. Seinere ble det 
utarbeidet et strategidokument.

Håndtering av habilitetsspørsmål
Det er naturlig at man vil få tilfeller der habilitet kan diskuteres når man skal involvere aktører i 
referansegruppen som skal ha kompetanse og erfaring med næringsutvikling, og samtidig ha 
tilknytning til en relativt liten region.59 

Flere representanter i referansegruppen har vært både søker og fått tildelt midler, noe som kan gi 
grunnlag for å stille spørsmål ved tildelinger uavhengig av om man har dratt nytte av å sitte i 
referansegruppen eller ikke. 

Ved diskusjoner i referansegruppen knyttet til utforming av utlysninger og vurdering av søknader var 
ifølge informantene habilitet ikke vurdert som et stort problem. I løpet av perioden til 
Fjellprogrammet ble det imidlertid en justering av praksis, der søkere som også satt i 
referansegruppen gikk ut av rommet når egne søknader ble vurdert. Selv med en slik rutine, er det 
likevel en betydelig fordel ved å sitte i referansegruppen, ved at man er involvert i diskusjoner om 
utforming av utlysninger, krav som skal stilles til prosjektene og også er involvert i diskusjon av de 
øvrige prosjektsøknadene. 

Et gjennomgående tema i evalueringen har vært en varierende grad av dokumentasjon av 
diskusjoner, vurderinger og valg som har lagt til grunn for de beslutninger som er gjort.60 Hvorvidt 
inhabilitet har hatt betydning for tildelingene i Fjellprogrammet er ikke kjent, men manglende rutiner 
knyttet til habilitetsspørsmål og manglende dokumentasjon av grunnlag for tildelinger kan gi 
grunnlag for usikkerhet knyttet til temaet. Ved å bruke tid ved oppstart for å få på plass gode og 
tydelige rutiner, en strategi for bruk av midlene og en klar faglig prioritering av ulike typer prosjekt, 
ville kunne redusert denne usikkerheten.

7.1.3. Kunnskapsgrunnlag og strategi
Gjennom referansegruppen er det sikret en kobling mot flere nettverk og aktører med erfaring fra og 
kompetanse på utviklingsarbeid i fjellregionen. Både involverte medarbeidere fra Oppland 
fylkeskommune og samtlige i referansegruppen har kjennskap til pågående arbeid med 
næringsutvikling i sin region, forskning innenfor sitt felt og/eller det regionale næringslivet.

Samtlige informanter som var involvert i arbeidet med utlysninger og tildelinger har gitt uttrykk for at 
det ikke var utarbeidet et formelt kunnskapsgrunnlag for hvordan man skulle arbeide med 
programmet, men at valg og prioriteringer «ble til mens man gikk» basert på den erfaring og 
kompetanse som var samlet i referansegruppen og fylkeskommunen. Valget av åpen utlysning i 2013 
er også begrunnet i at man ønsket å se hva behovet for denne typen midler var i fjellområdene. 

Høsten 2014 ble det utformet et strategidokument som blant annet viser til Fjell-forsk-nett sin 
rapport «På Norges tak. Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge».61 Rapporten «På Norges 
tak. Kunnskap for utvikling av fjellområdene i Norge» er også presentert i et møte i 
referansegruppen. 

59 I areal er det et betydelig område, men som andel av befolkning eller arbeidsplasser er fjellområdene 
betydelig mindre (vel 5 % som andel av samlet befolkning i landet i 2012).
60 Se også kapittel 5.5.
61 Se kapittel 3.2.4.
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Strategidokumentet som er utarbeidet inneholder en beskrivelse av status høsten 2014 samt 
rammene for programmet gitt av KMD. Det skisseres mulig satsingsområder, men det foreligger ikke 
noen drøfting eller argumenter for hvordan man kan prioritere innenfor disse. Det er heller ikke satt 
opp konkrete delmål, handlingsplan eller detaljert framdriftsplan. Også her er det sagt noe om videre 
framdrift, men da kun ett år fram i tid. En svakhet med strategidokumentet er også at utlysninger og 
tildelinger er gjennomført før strategien er utarbeidet, og man har dermed allerede lagt et løp før de 
strategiske vurderingene for å sikre måloppnåelse gjøres.62

Gjennom en rekke intervju synes det også som om strategien har vært lite kjent blant 
referansegruppens medlemmer, noe som kan tyde på manglende forankring i gruppen. Basert på det 
som er dokumentert fra informasjon i ulike møtereferat har det heller ikke vært presentert eller 
drøftet innholdet i en strategi for å nå målsettingen for Fjellprogrammet. Praksis for Fjellprogrammet 
har ifølge informantene vært en tilnærming der enkeltsøknader har vært førende for å definere 
hvilke behov som er i fjellområdene. Med utgangspunkt i kompetanse og erfaring hos 
referansegruppens medlemmer, er det gjort valg basert på hvilke prosjekt man har hatt størst tro på. 

Et alternativ kunne være å starte med hvilke områder som har størst potensial for verdiskaping i 
fjellområdene, og definere et femårig løp fra starten av. Da ville man i større grad kunne koble 
midlene utlyst gjennom hele perioden og bygge verdikjeder i den regionale økonomien. En del av 
diskusjonen ville da måtte basere seg på variasjoner mellom de ulike delene av fjellområdene, som 
ikke er helt like når det gjelder næringsstruktur, komparative fortrinn, men også identitet. 
Betydningen av dette drøftes videre seinere i rapporten.

Dersom man ved oppstart av Fjellprogrammet hadde brukt tid på å utarbeide et formelt 
kunnskapsgrunnlag og en strategi for forvaltning av midlene ville bidratt til i større grad å sikre en 
felles forståelse for utfordringene som Fjellprogrammet var ment å adressere, næringslivets behov 
og mulige tiltak for å sikre måloppnåelse. Basert på de vurderinger som er dokumentert i 
møtereferat og årsrapporter har det sannsynligvis vært en ulempe at det har vært usikkerhet om 
programmet ville bli videreført som planlagt og tildelt midler alle de fem årene det var planlagt. 
Dette kan ha ført til mindre langsiktighet i arbeidet og planleggingen fra oppstart i 2013.

7.1.4. Regional forankring og kobling til andre satsinger
Med en begrenset ramme for prosjektstøtte gjennom Fjellprogrammet vil en god kobling mot andre 
satsinger, både nasjonale satsingsområder, distriktsrettede midler og regionale planer, styrke 
satsingen. Tidsbegrensede enkeltprosjekt med begrenset budsjett vil ha større utfordringer med å 
skape et grunnlag for privat næringsvirksomhet som kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i 
fjellområdene, enn en satsing der en rekke prosjekt bygger opp under et felles mål og en felles 
strategi. 

I oppdragsbrev fra KMD er det presisert at «Midlene for verdiskaping og næringsutvikling i 
fjellområdene skal ses i sammenheng med andre relevante virkemiddel i fjellområdene». Med 
begrensede midler ville det være fornuftig å samles om noen strategisk riktige områder der man 
forventer størst uttelling og potensial for vekst. Setningen referert til over kan imidlertid tolkes på 
ulike måter, og vurderingen som er gjort i arbeidet med Fjellprogrammet har gjennomgående vært å 
unngå områder der det er andre pågående satsinger eller arbeid, eksempelvis ved å styre unna 
nasjonalparker og landbruk. For sikre en kobling mot satsing på prosjektet Fjellandbruk63 var 
Fylkesmannen i Telemark representert i referansegruppen, og søknader knyttet til landbruk er 
videresendt dem. De er altså ikke vurdert ut fra Fjellprogrammets rammer og målsetting.

I diskusjoner gjengitt i møtereferat er det ikke tegn til konkret kobling mot regionale planer. Likevel 
treffer satsingsområdene i de ulike utlysningene flere av de aktuelle regionale planene. Reiseliv er en 

62 Hvordan valg av tema og prosjekt er gjennomført i praksis er drøftet i kapittel 7.2.
63 Se kapittel 4.6.2.
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næring som går igjen som satsingsområde i flere av de regionale planene. I tillegg er både 
entreprenørskap, innovasjon og forskning og utvikling sentralt i flere av planene som var gjeldende 
da Fjellprogrammet var aktivt. Det er også eksempel på prosjekt som har en kobling mot andre 
satsingsområder/program, som støtte til flere prosjekt i regi av regionalparker 
(Verdiskapingsprogrammet) og prosjekt i regi av Merkur-programmet i 2013.

Ser vi på de syv prosjektene presentert i kapittel 6 så er det en relativt god kobling mellom tema i 
disse case-prosjektene og de regionale strategier som var gjeldende da prosjektene fikk tildelt midler. 
Samtidig så kan det bemerkes at strategiene og temaene i de regionale planene stort sett er ganske 
overordnede og relativt lite konkrete, slik at mange ulike typer prosjekt vil kunne passe inn. Det 
varierer hvilken form og detaljeringsgrad planene/strategiene i de aktuelle fylkene har, og 
vurderingen av hvordan prosjektene passer inn i disse blir derfor svært overordnet. Tre av 
prosjektene er lokalisert i bare ett fylke, og har alle en viss relevans for «sitt fylke» sine 
satsingsområder i regional plan. Fire av prosjektene har tilknytning til flere fylker, og har alle en viss 
grad av relevans til noen av planene/strategiene i fylkene. Noen treffer svært bra, mens andre er mer 
perifere. Ingen av disse fire prosjektene kan sies å være forankret i strategiene til alle fylker de er 
tilknyttet.

7.1.5. Rekruttering av søknader

Formidling
Ved utlysninger har det vært jobbet for å sikre søknader innenfor ulike områder. Som nevnt i kapittel 
3 har Oppland fylkeskommune også gått direkte på forskningsmiljø og bedt om utredninger innenfor 
gitte tema/satsingsområder. Ifølge informantene har man i enkelte tilfeller også jobbet aktivt mot 
søkere for å få på plass samarbeid, der flere enkeltsøknader til slutt har blitt et fellesprosjekt. Dette 
for å få til regionale samarbeid. I arbeidet med å spre kunnskap om programmet har også KMD 
bistått med pressemeldinger og man har brukt sine nettverk aktivt ut i de ulike regionene. På den 
måten har det vært mulig for aktører som følger aktuelle utlysninger å finne informasjon om 
mulighetene i Fjellprogrammet. 

Inntrykket fra intervju av både caseinformanter og øvrige informanter er at noen regionråd har vært 
betydelig mer aktiv i å rekruttere prosjekt enn andre, og at dette også vises igjen i hvilke regioner 
som har fått mest midler. Fjellregionnettverket (Fjellregionsamarbeidet i 2013) har vært representert 
i referansegruppen gjennom hele perioden. Arbeidet med Fjellprogrammet har også vært drøftet og 
synliggjort gjennom arbeid i Fjellregionnettverket, og de har jobbet aktivt med å følge programmet 
gjennom hele perioden. De har også bidratt aktivt med å spre informasjon om programmet og sikre 
søkere gjennom sine medlemmer. Aktører som deltar i referansegruppen vil få mer informasjon om 
programmet og sannsynligvis en viss grad av eierskap til programmet, som kan føre til at enkelte er 
mer aktive i arbeidet med å spre informasjon og rekruttere søkere fra sine regioner. 

Utover direkte spørsmål til de syv case-informantene som er intervjuet er det ikke gjort en 
systematisk gjennomgang for å kartlegge hvordan informasjonen har blitt spredt ut i de ulike fylker 
og regioner. Inntrykket fra intervjuene (både case-intervju og øvrige intervju) er likevel at alle fylker 
som er del av fjellregionen har mottatt informasjon om programmet for videre formidling i sine 
regioner. I hvilken grad informasjonen er formidlet videre i hvert av fylkeskommunene er ikke kjent. 

Blant caseinformantene er det ikke som husket nøyaktig hvordan de hadde fått vite om 
Fjellprogrammet. Felles for de fleste var likevel at de fikk kjennskap til programmet gjennom 
fylkeskommunen, ofte som et direkte tips og gjerne gjennom allerede etablert kontakt (person til 
person) med fylkeskommunen i annen sammenheng. To av casene fikk vite om Fjellprogrammet 
gjennom sitt regionråd. De har altså ikke aktivt søkt opp denne typen program. 
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Geografisk fordeling av prosjekt
Det er i kapittel 3.8 vist en geografisk skjevhet i tildeling av midlene. Så langt vi har klart å avdekke 
har også fylker som ikke har vært involvert i referansegruppen også fått informasjon om 
programmet, men det har vært varierende hvordan innretningen på programmet har vært aktuell i 
ulike fylker og landsdeler. Dette kan begrunnes i hvor godt utlysningene treffer aktuelle søkere og 
eksisterende næringsstruktur, det de definerte satsingsområdene ikke nødvendigvis oppfattes som 
like aktuell i alle deler av fjellområdene. 

Fjellområdene dekker et svært stort geografisk område. Blant enkelte informanter er det gitt inntrykk 
av at fjellkommunene står overfor de samme utfordringene som kan møtes med samme type tiltak. I 
grove trekk kan man si at det stemmer. Flere av fjellkommunene er preget av fraflytting av unge 
voksne og har en befolkning som blir stadig eldre, i større grad enn mer sentrale kommuner.64 
Samtidig er det noen vesentlige forskjeller mellom ulike deler av fjellområdene. Det handler blant 
annet om næringsstruktur og identitet, og det er ikke gitt at innretningen på en tilskuddsordning som 
Fjellprogrammet vil treffe næringslivets behov like godt i alle fjellkommuner. Den kompetansen som 
etterspørres av næringslivet i noen kommuner er ikke nødvendigvis den samme som etterspørres i 
andre deler. 

Utforming av utlysninger og valg av tematisk satsing kan treffe noen deler av målgruppen bedre enn 
andre. Kjennskap og nettverk vil naturligvis også spille en rolle, og informasjon om programmet og 
mulighetene gjennom både formelle og uformelle kanaler kan påvirke hvem og hvor mange som 
velger å søke om midler. Ser man på sammensetningen av referansegruppen har det også der vært 
en sterkere representasjon av delene av fjellområdene som med et tyngdepunkt av prosjekt som er 
tildelt midler.

Det er flere naturlige mekanismer som kan gi en slik skjevfordeling i favør av de regionene som også 
er representert i styringen av programmet. Det er ikke grunnlag for å si at utlysningene bevisst er 
tilpasset enkelte deler av fjellområdene, men gitt at de som utformer utlysningen kjenner egen 
region og næringsaktører der bedre, er det ikke unaturlig om utlysningen også gjenspeiler regionale 
utfordringer. Det er blant annet stilt spørsmål ved om man i alle definerte fjellkommuner 
identifiserer seg som en del av fjellområdene. Eksempelvis vil en del på Vestlandet i større grad 
definere seg som fjordbygd, heller enn fjellbygd, der ord som fjellmat og seterkultur ikke 
nødvendigvis er en del av identiteten. Det er derfor godt mulig utlysningene har truffet målgruppen i 
noen fjellkommuner bedre slik at søkermassen fra enkelt deler av fjellområdene blir større, og 
dermed (statistisk sett) flere gode prosjektsøknader. I tillegg er det naturlig at man har et bedre 
grunnlag for å vurdere realismen og kvaliteten i en søknad innenfor et område eller en region man 
kjenner godt, og viser betydningen av referansegruppens sammensetning.

Geografisk skjevhet i tildelte midler opp mot kommunenes størrelse er ikke nødvendigvis negativt for 
måloppnåelsen, kanskje tvert imot dersom det skyldes at man har spisset innsatsen der man 
forventer best uttelling. Det vil si, dersom denne skjevheten skyldes at man vurderte måloppnåelsen 
som bedre sammenlignet med en annen fordeling. Det er imidlertid ikke dokumentasjon eller 
informasjon fra informanter som skulle indikere at det er tilfellet. Det kan heller synes som om dette 
ikke er et bevisst valg. Informantene, med noen unntak, har langt på vei antydet at det har vært en 
relativt jevn fordeling over fjellkommunene, og har nok ikke oppfattet noen «skjevfordeling». Men 
det er gitt inntrykk av at dette er en utfordring som i liten grad ble diskutert: At man ved valg av tema 
og satsingsområder indirekte kan ende opp med å snevre inn også den geografiske målgruppen – 
ikke bare tematisk.

7.1.6. Oppfølging av prosjektene underveis 
Prosjektleder har hatt ansvaret for å følge opp prosjektene underveis. Totalt har det vært innvilget 
midler til 44 prosjekt. Selv om tildelingene er gjort over fire år (utlysningen i 2013 resulterte i tildeling 

64 Men også her er det unntak fra regelen.
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først på våren 2014) har mange av prosjektene hatt aktivitet over flere år, og det har dermed i 
perioder vært relativt mange prosjekt aktive på samme tidspunkt.

Oppfølgingen av prosjektene er gjennomført på flere måter. Det har vært krav om rapportering fra 
prosjektene til Oppland fylkeskommune. I tillegg har prosjektleder hatt møter med enkelte prosjekt 
og kontakt på telefon og e-post. Det er også gjennomført ulike seminar og møtepunkt (se kapittel 
7.1.6). 

Gjennom intervju med syv prosjekteiere (se kapittel 6) er det trukket fram at kontakt og dialog med 
Oppland fylkeskommune har vært god. Særlig har mange bemerket smidigheten og fleksibiliteten 
som fylkeskommunen har vist. Eksempelvis er det gitt muligheter for innkjøp av utstyr, noe en ofte 
ikke kan gjøre med andre typer næringsstøtte. Også ved justeringer i planen for gjennomføring av 
prosjektet opplevdes fylkeskommunen som positiv og konstruktiv. En annen kommenterte at 
prosjektleder i Oppland «… var veldig grei å forholde seg til, grei å få tak i og var smidig og 
konstruktiv for å få oss videre og ut av knipa vi var i». Det er flere prosjekt som har opplevd 
utfordringer og har måttet gjøre justeringer underveis og har opplevd at fylkeskommunen har vært 
støttende og behjelpelig i den situasjonen. Det har bidratt til at prosjektene har blitt videreført og 
oppnådd resultater.

På spørsmål om hvor sterke føringer som ble lagt underveis bemerket flere av case-informantene at 
de ikke ble pålagt sterke føringer fra fylkeskommunen. De opplevde at fylkeskommunen hadde god 
tillit til prosjektet. Det ble gjennomført noen oppfølgingsmøter, men generelt er inntrykket fra 
intervjuene, både av case-informanter og av sekretariatet for fjellprogrammet, at oppfølgingen 
skjedde i form av å besvare henvendelser fra prosjektene, heller enn å aktivt følge de opp. Styrken 
ved dette er at en får fleksibiliteten som nevnt over, mens svakheten er at en i mindre grad får fulgt 
opp føringene og målsettingene i Fjellprogrammet og at en er prisgitt at prosjektene selv følger disse 
opp.

I løpet av de årene Fjellprogrammet har pågått har det vært tre ulike prosjektledere. Dette har vært 
en ulempe som de fleste case-informanter har trukket frem. De opplevde dette som negativt, blant 
annet fordi det kunne ta lang tid å få avklaringer underveis og at utbetaling av støtte tok lang tid. Det 
har også vært nevnt av flere at det kunne være vanskelig å få tak i prosjektleder. Mot slutten av 
Fjellprogrammet har også rutinen vært at en skulle ta kontakt og sende anmodninger via 
regionalforvaltning.no. Dette gjorde ting ekstra tidkrevende og tungvint, og endte gjerne opp med at 
en måtte ringe sekretariatet for å få svar. 

7.1.7. Erfaring og kunnskapsdeling

Felles læringsarenaer
Det er gjennomført flere seminarer der prosjektene har invitert. Blant annet er det gjennomført et 
oppstartsseminar for ni prosjekt under tema fjellmat, og det er gjennomført et avslutningsseminar 
der flere av prosjektene har fått presentert sine erfaringer. Gjennomføringen av disse seminarene er 
ikke godt nok kjent til å vurdere effekten av dem. Det foreligger ikke dokumentasjon av innhold eller 
gjennomføring, og informasjonen fra intervjuene er relativt mangelfull. Flere husker å ha vært 
invitert til ulike samlinger og enkelte har også deltatt. De husker imidlertid ikke detaljer om hvordan 
samlingene ble gjennomført.65

Basert på intervju med syv prosjekteiere er hovedinntrykket at det har vært begrenset 
erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av prosjektene, mens en del prosjekt har drevet med 
nettverksbygging internt i sine prosjekt. Dette er utdypet videre nedenfor. Når det gjelder 

65 Det har ikke vært mulig, ut fra intervju og tilsendte dokumentet, å få klarhet i antall, omfang og form (om det 
for eksempel har vært fysiske møter eller bare på telefon) på nettverksmøter/seminar undervegs. Noen av 
informantene nevner slike møter, men det er uklart hvilken form de har hatt og hvem som har deltatt.
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fellessamlinger og nettverksmøter underveis var det få av de intervjuede som hadde deltatt, og gav 
heller ikke inntrykk av å ha en bevisst kjennskap om at dette var arrangert. Når det gjelder 
avslutningsseminar var dette derimot noe prosjektene kjente til, og flere hadde også deltatt her. 
Gjennomgangstonen her var at et slikt seminar var nyttige og interessant. En ulempe som her ble 
nevnt ved slikt seminar var at det ikke var satt av egne midler i Fjellprogrammet til deltagelse på 
dette, og tids- og reisekostnaden kunne derfor medføre at en ikke deltok. Dette er en aktuell 
problemstilling når det geografiske nedslagsfeltet til programmet er stort.

Erfaringsutveksling og nettverksbygging internt i prosjektene
Noe av målsettingen i Fjellprogrammet har vært å oppnå erfaringsutveksling og nettverksbygging. 
Dette temaet kan være hensiktsmessig å dele opp i erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers 
av geografi og kompetanse. 

Når det gjelder den geografiske delen har flere av caseprosjektene presentert i kapittel 6 hatt et 
bevisst fokus på å involvere flere regioner, for å oppfylle målet om nettverksbygging i utlysningen. 
Inntrykket basert på de syv caseprosjektene er at noen har lykkes veldig godt med dette, og noen har 
i mindre grad lykkes. For to av de casene som har lykkes, har den geografiske spredningen på tvers av 
regioner vært del av en oppskalering av prosjektet og der midlene fra Fjellprogrammet har vært helt 
avgjørende. Her har en lykkes i å samarbeide på tvers av regioner, og jobbet med de felles 
utfordringer og muligheter som en har, for å utvikle et felles konsept eller produkt som flere regioner 
kan dra nytte av.

Med erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av kompetanse, mener vi hvordan prosjektene 
har klart å høste erfaringer og jobbe på tvers av ulike bransjer eller fagfelt, enten mellom prosjekt i 
Fjellprogrammet eller mot andre lignende prosjekt (internt i-, eller på tvers av regioner). Ut fra det 
som har kommet frem i case-intervjuene så virker det å ha vært liten utveksling av erfaringer 
undervegs mellom prosjektene som har fått midler i Fjellprogrammet. På direkte spørsmål om 
temaet var det et par av informantene som sa at det hadde vært konkret kontakt undervegs, men at 
det ikke ble formalisert noen form for samarbeid eller nettverk. En av dem sier: «Det var hyggelig og 
nyttig, men kom ikke noe mer ut av det. Men interessant å se hvordan de angrep det. Det var 
definitivt likheter i prosjektene». For noen av prosjektene, både blant casene og øvrige prosjekt, var 
erfaringsutveksling mer eller mindre innebygd. Det gjaldt først og fremst de mer forskningsrettede 
prosjektene, som ofte har hatt samarbeidet på tvers av regioner og institusjoner.  
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7.2.Valg av innsatsområder og prosjekt
Valg av innsatsområder og prosjekt er de valg som styrer i hvilken grad målsettingene for 
programmet nås – i hvor stor grad Fjellprogrammet styrker grunnlaget for næringsutvikling og 
verdiskaping i fjellområdene. Funnene i evalueringen peker imidlertid på at det er en sammenheng 
mellom organiseringen ved oppstart av Fjellprogrammet, valg av innsatsområder og prosjekt, og 
graden av måloppnåelse – noe vi kommer tilbake til i kapittel 7.3.

I kapittel 4 er gjeldende politikk og kunnskap om regional økonomi og regional utvikling presentert. 
Som utgangspunkt for ulike regionale satsinger for økt verdiskaping er det nødvendig å vurdere de 
ulike regionenes fortrinn og utfordringer. Fjellkommunene har noen felles utfordringer og 
muligheter, men det er også viktige forskjeller mellom de ulike delene av «fjellområdene». Et 
eksempel løftet fram av Fjell-forsk-nett (2014) er ulik markedstilgang. Men også eksisterende 
næringsstruktur og kompetanse i befolkningen varierer mellom ulike deler av fjellområdene. 

Ved tiltak rettet mot næringslivet bør man utforme tiltakene med utgangspunkt i særegenhetene ved 
den enkelte regionen. I Fjellprogrammet har alle fjellkommuner i Sør-Norge vært målgruppen. Å 
utforme utlysninger og kriterier som treffer alle fjellkommunene vil derfor være krevende. Et 
alternativ kan være å finne de fellesnevnere som gjelder for en stor del av fjellkommunene eller 
utforme utlysninger som er rettet mot å styrke det generelle grunnlaget for økonomisk utvikling – 
som viktig infrastruktur eller kompetanseutvikling for overgangen fra primærnæring og industri mot 
tjenesteyting (reiseliv og opplevelser). 

7.2.1. Satsingsområder 
Referansegruppen har bidratt med innspill til utlysningstekster og valg av satsingsområder med 
utgangspunkt i forslag eller utkast fra Oppland fylkeskommune.

Det er valgt en tilnærming med en åpen søknad første år, der innkomne søknader definerte hvilke 
satsingsområder man skulle peke på seinere. Dette er av informanter begrunnet i at man ikke var 
sikker på hva man burde prioritere, og derfor valgte en tilnærming der man ville få en oversikt over 
hva som var behovet i fjellregionen. Dette gir inntrykk av en prosess som skjedde for fort, før man 
fikk anledning og/eller kapasitet til å gjennomføre et grundig forarbeid før første utlysning.

Utlysningen i 2013 gav et stort antall søknader som krevde mer tid og ressurser enn planlagt for å 
gjennomgå og vurdere søknadene. Basert på de skisser som kom inn ble det vurdert at temaene mat, 
villrein, hytter og aktivitetsturisme/reiseliv hadde størst potensial, og det ble besluttet å tildele 
midler til prosjektene i kategorien fjellmat. Man valgte da å invitere med videre ni prosjekt innenfor 
tema «fjellmat» i 2013/2014. Den tematiske inndelingen er begrunnet i at man ønsker å bygge 
nettverk på tvers av prosjektene slik at de kan lære av hverandre og dele erfaringer. Det er fornuftig 
gitt at det er begrenset med midler, og at det er behov for å styrke flere aktører innenfor et område 
dersom man ønsker å gi større ringvirkninger for fjellområdene. 

De påfølgende utlysningene hadde følgende satsingsområder: Fjellet som fritidsarena, Ungdom og 
entreprenørskap og Fremtidens byggeløsninger.

Satsingsområdene som er valgt ligger godt innenfor det som var gjeldende politikk og som også går 
igjen i de regionale planene. Samtidig kan man stille spørsmål ved om en bedre kobling mellom 
utlysningene de ulike årene og andre satsinger kunne styrket måloppnåelsen for Fjellprogrammet. 

Det er en viss sammenheng mellom utlysningene de ulike årene, som alle er rettet mot utfordringer 
eller viktige næringer for fjellkommunene. Men det er ikke en klar sammenheng mellom temaene 
eller prosjektene i de fire utlysningsrundene, der det er tydelig at de bygger opp under den samme 
satsingen. Dette kan muligens også forklare hvorfor det ikke ser ut til å ha vært mer nettverksbygging 
og erfaringsutveksling på tvers av prosjektene – i tillegg til at prosjektene er spredt over et stort 
geografisk område.
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Sett opp mot strategidokumentet fra høsten 2014 (se kapittel 3.2.5) er de valgte temaene delvis en 
oppfølging av mulighetene skissert der. Valgene som er gjort når det gjelder utforming av 
utlysningene tyder imidlertid på at man har ønsket å dekke svært bredt heller enn å satse målrettet 
der man ser størst potensial for næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene.

7.2.2. Valg av prosjekt
I intervju med representanter som har sittet i referansegruppen og sentrale personer fra Oppland 
fylkeskommune har det ikke vært vurdert å ikke tildele hele rammen, fordi man har vurdert at det 
var tilstrekkelig antall søknader med gode prosjekt. Det har heller vært vurdert at man ikke har 
kunnet tildele midler til alle prosjektene man har hatt tro på, og det er flere ganger tildelt en lavere 
sum enn det prosjektene har søkt om. Det har altså vært vurdert at man hadde mange gode 
prosjektsøknader å velge mellom i alle de fire årene.

Totalt 44 prosjekt er tildelt støtte gjennom Fjellprogrammet. En matrise som sammenstiller fordeling 
av midler på tema og mekanisme for måloppnåelse synliggjør spredningen i tildelingene.66 

Tabell 7-1: Fordeling av tildelte midler på tema og mekanisme for verdiskaping
Nettverksbygging Kompetansebygging Entreprenørskap Innovasjon

Åpen/fjellmat 3 500 000 2 380 000 0 2 500 000

Fjellet som 
fritidsarena 9 270 000 5 250 000 5 500 000 0

Ungdom og 
entreprenørskap 4 000 000 1 800 000 4 580 000 0

Fremtidens 
byggeløsninger 5 190 000 1 650 000 0 2 160 000

Sum 21 960 000 11 080 000 10 080 000 4 660 000

Ved å støtte oppunder eksisterende næringsvirksomhet – eksempelvis legge til rette for flere ledd i 
en verdikjede lokalt eller regionalt, utvide markedsgrunnlaget for eksisterende næringsvirksomhet 
kan prosjektene gi ringvirkninger i den regionale økonomien. Som drøftet i kapittel 4 er 
kompetansebygging, nettverksbygging og entreprenørskap alle aktiviteter som kan være med på å 
øke «absorpsjonskapasitet» og/eller omstillingsevnen, som vil være positivt for grunnlaget for 
næringsutvikling og verdiskaping. Overgangen fra produksjon i primærnæringer og industri mot en 
større andel tjenesteproduksjon var (og er) en sentral utfordring for mange av fjellkommunene. Den 
betydelige satsingen på prosjekt innenfor nettverksbygging og kompetansebygging kan slik sett være 
en god fordeling for måloppnåelse i Fjellprogrammet.

Ser man på prosjektporteføljen fra 2013 er det ikke en klar kobling til prosjektene tildelt senere år. 
Verken at de bygger på eksisterende prosjekter, eller tilfører dem noe vesentlig. Særlig ville man 
kunne vente at det ble lagt opp til å bruke eksempelvis forskning, opplæring/kompetanseutvikling og 
nettverksbygging, som utgjorde en stor andel av totalen i 2013, i de videre prosjektene. På den 
måten kunne man styrket utfallet og de positive ringvirkningene av prosjektene fra 2013. 

Matproduksjon er en viktig næring i en del av fjellkommunene, og tema fjellmat bygger slik på 
eksisterende næringsvirksomhet. Matopplevelser kan også knyttes opp mot reiselivsnæringen, og 
har på den måten en kobling mot Fjellet som fritidsarena, men fokus i prosjektene under dette 
temaet har i større grad vært merkevarebygging og nettverksbygging, samt kompetansebygging 
innenfor matfag. I tillegg er det tildelt midler til to forskningsprosjekt, der ett ser på øl og 

66 En opplisting av alle prosjekt med kort målbeskrivelse er gitt i kapittel 3.2.
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øltradisjoner i fjell – og slik kan være et grunnlag for å utvikle mulige produkter for reiselivsnæringen.
67

Fjellet som fritidsarena er knyttet mot reiselivsnæringen. Blant de store utfordringene for næringen 
er sesongvariasjon, og det er en næring som har stor betydning for både sysselsetting og 
verdiskaping i fjellkommunene. Flere kommuner har en stor andel hytter og hytteeierne utgjør en 
mulig kundegruppe/segment for næringslivet i kommunene. Blant prosjektene som er tildelt midler 
er blant annet prosjekt som skal jobbe for helårsturisme, nye opplevelser og aktiviteter som skal øke 
aktiviteten i reiselivsnæringen. Flere av prosjektene er rettet mot hytteeiere/fritidsboligmarkedet, 
blant annet for å styrke lokale matprodusenters posisjon i markedet. 

Ungdom og entreprenørskap har en del prosjekter knyttet til opplæring og kompetanseutvikling hos 
ungdom. Entreprenørskap var og sentralt i flere regionale planer for fjellområdene, og å satse på 
ungdommen er viktig for fjellkommunene. Blant næringene det har vært fokus på i prosjektene har 
det variert fra bioøkonomien muligheter i Fjellregionen til tradisjonelle håndverksfag, fjellmat og 
naturbaserte aktiviteter. I 2015 var det også tildelt midler til flere større prosjekt sammenlignet med 
øvrige år. 

Fremtidens byggeløsninger er en satsing som var mer innovasjonsrettet innenfor bygg og anlegg. 
Med noen unntak er prosjektene tildelt ikke direkte knyttet til reiselivsnæringen, men har et sterkere 
fokus på tekniske løsninger og mer miljøvennlige byggeprosjekt, som er tenkt å være en mulig 
«eksportvare» fra fjellområdene.

Fjellprogrammet har begrenset med midler, med 50 millioner kroner fordelt over fem år. For at 
midlene skal gi noe særlig aktivitet, sysselsetting og verdiskaping, må de plasseres på en måte som 
skaper ringvirkninger, og produksjon og verdiskaping som opprettholdes også når den midlertidige 
støtten faller bort. Å legge et godt grunnlag for omstilling mot en et sterkere næringsliv innen 
tjenesteyting vil være med å legge et grunnlag for videre næringsutvikling og verdiskaping i 
fjellområdene.

Som nevnt over er satsingsområdene som er valgt relevant for å treffe noen av utfordringene i en 
stor del av fjellkommunene, og det er flere eksempel på prosjekt som kan støtte oppunder 
målsettingen for Fjellprogrammet.  

7.3.Vurdering av måloppnåelse
Den overordnede målsettingen for Fjellprogrammet har vært å styrke grunnlaget for næringsutvikling 
og verdiskaping i fjellområdene gjennom:

 Kompetanse- og nettverksbygging
 Entreprenørskap, og 
 Innovasjon i næringslivet

I arbeidet med Fjellprogrammet er det gjort mye positivt og prosjektene som er tildelt midler har i 
hovedsak sluttført sine prosjekt68, som tyder på at det i hovedsak har vært realistiske og 
gjennomførbare prosjekt.

Det er svært krevende å få til store ringvirkninger i det regionale næringslivet i distriktskommunene i 
landet. Målet for programmet har også vært definert til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og 
verdiskaping. 

67 Det andre forskningsprosjektet er ikke en del av fjellmatsatsingen, men arbeidet med kunnskapsgrunnlag for 
videre arbeid med fjellprogrammet. Se kapittel 3.2.4.
68 Per dags dato er det bare fem av prosjektene fra 2015-2017 som ikke har fått utbetalt midlene som er tildelt, 
ifølge informasjon i regionalforvaltning.no.
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Oppland fylkeskommune har prioritert arbeidet med Fjellprogrammet. Det er lagt ned betydelig 
innsats og arbeid i forvaltningen av midlene. De har invitert med en referansegruppe som er bredt 
sammensatt og aktivt benyttet den kompetanse og erfaring som har vært involvert i 
referansegruppen. Det er gjennomført utlysninger, spredt informasjon og aktivt jobbet med å få inn 
søknader, søknader er vurdert og i enkelte tilfeller er det lagt opp til at søknader kan bearbeides og 
styrkes for så å vurderes igjen. Tema for utlysningene er diskutert med programmets målsetting som 
utgangspunkt og det er tildelt midler til de prosjektene man har hatt størst tro på. 

Valg av satsingsområder eller tema for utlysningene ligger innenfor den nasjonale politikken på 
tidspunktet programmet startet opp, og er rettet mot bruk av natur og naturressurser i 
fjellområdene og eksisterende næringer i fjellområdene. I gjennomgang av prosjektporteføljen – 
basert på hvordan prosjektene er beskrevet i søknadene – er det flere eksempler på gode prosjekt 
som man kunne vente ville bidra til å styrke grunnlaget for verdiskaping i fjellområdene. 

Med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon er det imidlertid vurdert at man kunne styrket graden av 
måloppnåelse med noen justeringer i arbeidsmåten, som igjen ville gitt andre prioriteringer av 
satsingsområder og prosjekt. Den store svakheten i måten Fjellprogrammet er forvaltet – basert på 
den kunnskap som er kommet fram gjennom arbeidet med evalueringen – er at man i starten gikk 
rett på utlysning uten å gjøre et mer omfattende grunnarbeid først. 

Det er i hovedsak tre områder vi mener det foreligger et klart forbedringspotensial for å styrke 
uttellingen av denne typen tilskuddsordninger:

1. En tettere kobling mellom prosjektene som er tildelt midler i programmet 
2. En tettere kobling til andre satsinger og andre regionale midler
3. En tydeligere prioritering av de større, regionale prosjektene

Dette mener vi kunne vært oppnådd gjennom en «roligere oppstart», der man tok seg tid til å 
utarbeide et tydelig felles kunnskapsgrunnlag som skulle ligge til grunn for utlysninger og vurderinger 
og en strategi med klar prioritering i forkant av første utlysning. Utviklingen i hvordan man arbeidet 
underveis i programmet peker også på at det var noen erfaringer og læring som pekte i retning av at 
det var behov for justeringer underveis.

Med et felles kunnskapsgrunnlag og en helhetlig strategi, der det var en tydelig kobling mellom 
satsingsområdene og prosjektene mellom de ulike årene, ville man kunne styrket læring på tvers av 
oppdragene, men også bidratt til å bygge verdikjeder i større grad. Utformingen slik den er 
gjennomført bærer delvis preg av å være fire ulike utlysninger, med fire ulike satsingsområder. 

I tillegg vil noen kunne kritisere geografisk skjevfordeling i midler, men med utgangspunkt i å få mest 
mulig ut av en begrenset økonomisk ramme kan det være fornuftig med en smalere geografisk 
spredning – nettopp fordi fjellkommunene ikke bare er fjellkommuner. De har sine egne særtrekk, 
ulik næringsstruktur og ulik identitet. Den problematiske siden ved den geografiske skjevfordelingen 
er hovedsakelig at det ikke er tydelig dokumentert at dette har vært en ønsket prioritering, og at det 
heller ikke er gjort en dokumentert vurdering av at fjellområdene i Oppland og Buskerud er 
områdene man vil forvente de største virkningene og/eller at det er her man ønsker å prioritere 
innsatsen.

Det er relativt mange prosjekt som har mottatt en liten sum i støtte fra Fjellprogrammet. 50 millioner 
er fordelt på 44 prosjekt i tillegg til administrasjonskostnaden for Oppland fylkeskommune. Ved å 
tildele mindre summer til en god del prosjekt øker også den administrative siden som tar en del av de 
totale midlene. Med færre og større prosjekt kunne man fokusert midlene på de områdene og 
prosjektene med størst potensial, samtidig som prosjektleder ville hatt bedre kapasitet til å følge opp 
underveis.  



side 76 av 82

7.4.Styrker og svakheter ved å delegere forvaltning av midler til én fylkeskommune 
En relevant problemstilling ved vurdering av hvorvidt organisering og gjennomføring av 
Fjellprogrammet har bidratt til å styrke grunnlaget for verdiskaping i fjellområdene, er om delegering 
av forvaltningsansvar til én fylkeskommune er den formen som gir størst forventet uttelling for 
midlene i satsingsprogrammet. Dette er ikke en del av de vurderinger og valg gjort av Oppland 
fylkeskommune i samråd med referansegruppen, og er slik en egen del av evalueringen. 

7.4.1. Delegering til Oppland fylkeskommune
I forkant av oppstart av Fjellprogrammet var det flere aktører som hadde jobbet aktivt for å få på 
plass midler til næringslivsutvikling i fjellområdene. Fjellnettverket (tidligere Fjellregionsamarbeidet) 
er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør-Norge69 og var en av 
pådriverne for programmet. 

Da det ble besluttet at det skulle tildeles midler til en satsing for å styrke grunnlaget for 
næringsutvikling og verdiskaping i fjellområdene ble ulike modeller for programmet vurdert av KMD. 
Man landet på en løsning med å delegere ansvaret til én fylkeskommune og Oppland fylkeskommune 
ble gitt ansvaret for forvaltning av midlene. Basert på intervju av flere informanter falt valget på 
Oppland delvis fordi de har størst andel av fjellkommunene (befolkning), og delvis fordi de hadde vist 
engasjement og interesse for denne typen satsing og var positive til å ta ansvaret. Det var ingen 
formell søknadsrunde, men valget ble gjort etter dialog med fylkeskommunen.

I forvaltningsoppdraget lå en rekke forventninger til hvordan Oppland fylkeskommune skulle følge 
opp arbeidet med Fjellprogrammet på vegne av fjellområdene. Disse er gitt skriftlig gjennom årlige 
oppdragsbrev fra departementet, der det i første oppdragsbrev (per 4.7.2013) ble gitt følgende 
beskrivelse av forvaltningsoppdraget: 

«[…] Midlane skal forvaltast i samsvar med Bestemmelsene om økonomistyring i staten kap. 6. 
Det inneber at Oppland fylkeskommune får ansvar for
i) å lage retningslinjer for tilskotsordninga. Retningslinjene skal lagast innanfor dei føringane som 
er gitt ovanfor, og skal inkludere mål, kriterier for måloppnåing, tildelingskriterier og reglar for 
oppfølging og kontroll av midlane
il) å forvalte tilskotsordninga 
iii) gjere sakshandsaming
iv) rapportere på verkemiddelbruken ovanfor Kommunal- og regionaldepartementet […]»

Det ble også i samme brev gitt forventninger til en strategi for bruken av midlene i Fjellprogrammet, 
men det var ikke et krav: «Kommunal- og regionaldepartementet legg opp til at Oppland 
fylkeskommune i samarbeid med referansegruppa lagar ein strategi for korleis dei ynskjer å prioritere 
bruken av midlane. Prioriteringane bør spegle behova og potensiala i dei aktuelle områda.» 

Informanter fra Oppland fylkeskommune oppgir at de har opplevd et relativt stort handlingsrom 
innenfor de overordnede rammene som var gitt i Fjellprogrammet (jf. oppdragsbrev). Departementet 
var selv bevisst på å ikke involvere seg for mye, da tanken var å bruke regionale ressurser i arbeidet 
med å utforme og utvikle programmet – innenfor føringer på overordnet målsetting, prioritering av 
regionale prosjekt og bruk av en bred referansegruppe.

Til tross for at Oppland fylkeskommune fikk relativt frie rammer for arbeidet med programmet var 
den overordnede målsettingen og enkelte prioriteringer klart uttrykt i oppdragsbrevene. Midlene 
skulle forvaltes på en slik måte at de bidrar til å styrke grunnlaget for næringsutvikling og 
verdiskaping i fjellområdene gjennom å satse på kompetanse- og nettverksbygging, entreprenørskap 
og innovasjon i næringslivet. Større og mer regionalt rettede tiltak skulle prioriteres over små 

69 http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Politisk-forum1/ 

http://www.bfk.no/Fjellnettverket/Politisk-forum1/
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prosjekt med lokal effekt. Dette har også vært grunnlaget for diskusjonene og vurderingene i 
referansegruppen og Oppland fylkeskommune, i den grad vurderingene er dokumentert.70

Rapporteringen fra Oppland fylkeskommune til departementet ble gjort i form av årsrapporter og 
rapportering av tildelte og utbetalte midler, i tillegg til kontakt i møter som omfattet flere tema samt 
orientering om valg av tema og utforming av utlysninger. Det er ikke tilgjengelige møtereferat fra 
disse møtene, men forventninger til involvering og orientering av departementet er gitt i andre 
dokument. I et tilleggsbrev fra departementet til Oppland fylkeskommune 25. mars 2015 synliggjøres 
blant annet graden av involvering fra departementet sin side: «KMD legger ikke opp til å delta i den 
nedsatte ressursgruppen. Oppland fylkeskommune bes likevel legge til rette for at KMD holdes 
oppdatert i forkant og etterkant av møtene i gruppen, både når det gjelder innhold og 
konklusjoner/referat fra møtene. KMD vil gi innspill ved behov.»

7.4.2. Vurderinger og erfaringer av denne måten å forvalte midlene
Her kan man drøfte fylkeskommunen opp mot andre organ, som eksempelvis departementet. Det er 
også en vurdering om én fylkeskommune skal forvalte midler for et større område, som eksempelvis 
fjellregionen som dekker flere fylker, eller om midlene da bør fordeles til de ulike fylkene etter en gitt 
fordelingsnøkkel. 

Delegering av ansvar til regionalt nivå kan bidra til å finne riktig balanse mellom en «ovenfra ned» 
(statlig styrt) tilnærming til regionaløkonomisk utvikling og en «nedenfra opp» tilnærming som gir 
regioner større autonomi og fleksibilitet. Fylkeskommunene har en sentral rolle som 
samfunnsutvikler, og kjenner næringslivet og utfordringene i sin region godt. De sitter med erfaring 
og kompetanse på fordeling av tilskudd til næringslivet, og kjenner de regionale satsingsområdene og 
regionale planene godt. De har også nettverk og kjennskap som kan brukes for å sikre at informasjon 
om ordningen når ut til aktuelle søkere, og bidra til å sikre en god søkermasse. Ved å være tett på 
kan man også lettere følge opp prosjektene og ha kommunikasjon og erfaringsutveksling undervegs.

For Fjellprogrammet og andre ordninger som dekker områder som dekker flere fylker kan en del av 
disse fordelene svekkes. Med et stort geografisk område har man ikke lenger fordelene av å sitte tett 
på, det kan være ulike utfordringer og behov i næringslivet i ulike fylker (og for så vidt ulike deler av 
fylker) og oppfølging av prosjekt undervegs vil bli mer krevende når prosjektorganisasjoner sitter 
langt unna. 

Det sentrale spørsmålet når det gjelder forvaltning av midlene, er hvorvidt man kan forvente en 
høyere måloppnåelse ved delegering til en fylkeskommune sett opp mot alternativene. Her har det 
vært et mål å prioritere større regionale prosjekt, og legge til rette for erfaringsoverføring og 
kompetansebygging. Ved å fordele midlene på mange fylker vil man i praksis forhindre støtte til 
større prosjekt fordi rammen per fylke vil være begrenset. Satsingen på prosjekt som krysser 
administrative grenser kan også tenkes å nedprioriteres med en slik fordeling.  

Gitt rammene og målsettinger for Fjellprogrammet er det sannsynlig at måloppnåelsen vil være 
svekket av en fordeling av midlene på flere fylker. Samtidig må man i organiseringen sikre at 
fordelene ved å benytte fylkeskommunen i forvaltning av programmet ikke svekkes. Det må gjøres 
ved å sikre kompetanse på og kjennskap til næringslivet i hele regionen som er målgruppe for 
ordningen. Her spiller referansegruppen en sentral rolle, men også en strategisk sammensetning av 
en styringsgruppe kan bidra til å sikre dette (jf. diskusjon om geografisk fordeling over). 

70 Se kapittel 3.2 for en oversikt over dokumentasjon av valg og vurderinger underveis i arbeidet.
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8. ANBEFALINGER

Gjennom evalueringen er det avdekket flere erfaringer og læring gjort underveis som vil kunne være 
nyttig for framtidige satsinger, og annet regionalt arbeid for å styrke grunnlag for næringsutvikling og 
verdiskaping. Nedenfor oppsummeres noen anbefalinger til andre program eller tilskudd for å styrke 
grunnlaget for regional næringsutvikling og verdiskaping.

En felles utfordring for fjellområdene er fraflytting og en aldrende befolkning (i større grad enn en 
del andre regioner). Det er svært krevende å påvirke denne utviklingen, særlig med begrensede 
midler. Da blir det desto viktigere med målrettet bruk av de midler som er tilgjengelig.

En robust prosjektorganisasjon, der man er mindre avhengig av enkeltpersoner, gir mindre sårbarhet 
for utskifting av personer i sentrale roller og kan bidra til å styrke kontinuiteten. Kontinuitet kan også 
sikres gjennom rutiner for dokumentstyring, tydelig kunnskapsgrunnlag og strategi som viser kriterier 
for prioritering, delmål og framdrift, og en plan for kunnskapsutvikling og -deling gjennom 
programmet. Å sikre tilstrekkelige ressurser i gjennomføringen er og en forutsetning for en god 
gjennomføring.

Å ta seg tid til å organisere prosjektet og sikre en felles forståelse for bakgrunn og mål for 
programmet i hele prosjektorganisasjonen kan gi bedre måloppnåelse. Blant annet ved å:

- Jobbe systematisk med kunnskapsgrunnlag ved oppstart av programmet, som er godt 
forankret i hele prosjektorganisasjonen.

- Med utgangspunkt i felles kunnskapsgrunnlag utarbeide en målrettet strategi med klare 
delmål og kriterier for hvordan satsingsområder og prosjekt skal prioriteres. Herunder 
vurdere hvilken prosjektportefølje som vil gi størst uttelling.

- Utarbeide en plan for oppfølging av prosjekt og sikre kunnskapsoverføring og 
erfaringsutveksling

For program med et så stort geografisk og tematisk nedslagsfelt kan det være en fordel med en 
styringsgruppe for å sikre sterkere forankring fra flere deler av programmet målgruppe.

Sammensetning av referansegruppe og styringsgruppe kan påvirke grad av måloppnåelse, for 
eksempel gjennom å sikre lokal og regional forankring i hele den geografiske målgruppen, men også 
ved å sikre informasjon ut.

Kommunene er sentrale i arbeidet med å legge til rette for næringsutvikling i fjellområdene.71 
Hvordan kommunene har vært informert og involvert underveis har delvis vært avhengig av de ulike 
fylkeskommunene sin involvering. Det blir derfor viktig med nettverk og hvem som involveres i en 
referansegruppe. Det er også viktig at kommunene involveres i planen for erfaringsutveksling og 
kunnskapsdeling, slik at erfaringene fra prosjektet også når ut til kommunene som er sentralt i 
arbeidet med næringsutvikling i fjellregionene. 

Forutsigbarhet blir viktig for de som får oppgaven med å gjennomføre et slikt program. Gjennom 
flere dokumenter vises en usikkerhet hos Oppland fylkeskommune og i referansegruppen om 
hvorvidt midler ville tilføres programmet etter regjeringsskiftet etter valget høsten 2013. Dette er 
forhold som kan vanskeliggjøre det å legge langsiktige planer for gjennomføring som anbefalt over. 

71 Se for eksempel Distriktssenteret (2020): Distriktskommuner som lykkes godt med næringsutvikling. Notat til 
Distriktsnæringsutvalget.
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VEDLEGG
Vedlegg A – Oversikt over fjellkommuner (Østlandsforskning, 2010)

Fylke Kommuner 

Hedmark 0430 Stor-Elvdal, 0437 Tynset, 0432 Rendalen, 0438 
Alvdal, 0434 Engerdal, 0439 Folldal, 0436 Tolga, 
0441 Os 

Oppland  0511 Dovre, 0520 Ringebu, 0512 Lesja, 0521 Øyer, 
0513 Skjåk, 0522 Gausdal, 0514 Lom, 0540 Sør-
Aurdal, 0515 Vågå, 0541 Etnedal, 0516 Nord-Fron, 
0542 Nord-Aurdal, 0517 Sel, 0543 Vestre Slidre, 
0519 Sør-Fron, 0544 Øystre Slidre, 0545 Vang 

Buskerud 0615 Flå, 0619 Ål, 0616 Nes, 0620 Hol, 0617 Gol, 
0632 Rollag, 0618 Hemsedal, 0633 Nore og Uvdal 

Telemark 0826 Tinn, 0831 Fyresdal, 0827 Hjartdal, 0833 Tokke, 
0828 Seljord, 0834 Vinje

Aust-Agder 0938 Bygland, 0940 Valle, 0941 Bykle 

Vest-Agder 1046 Sirdal 

Rogaland 1129 Forsand, 1134 Suldal, 1135 Sauda 

Hordaland 1227 Jondal, 1233 Ulvik, 1228 Odda, 1235 Voss, 
1231 Ullensvang, 1251 Vaksdal, 1232 Eidfjord, 1252 
Modalen 

Sogn og Fjordane 1417 Vik, 1422 Lærdal, 1418 Balestrand, 1424 Årdal, 
1419 Leikanger, 1426 Luster, 1420 Sogndal, 1431 
Jølster, 1421 Aurland, 1449 Stryn

Møre og Romsdal 1524 Norddal, 1543 Nesset, 1525 Stranda, 1563 
Sunndal, 1539 Rauma 

Sør-Trøndelag 1634 Oppdal, 1644 Holtålen, 1635 Rennebu, 1665 
Tydal, 1640 Røros 

Nord-Trøndelag 1711 Meråker, 1738 Lierne, 1739 Røyrvik
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Vedlegg B – Oversikt over dokumenter til dokumentgjennomgang

Type dokument Fra Til Antall 
dok.

Gjelder

Tilskuddsbrev KMD Oppland fk 1 Brev fra KMD til Oppland 
22. jan. 2013

Oppdragsbrev KMD Oppland fk 5 Årlige oppdragsbrev: 
2013, 2014, 2015, 2016 
og 2017

Tilleggsbrev til 
oppdragsbrev

KMD Oppland fk 1 Tilleggsbrev med 
utdyping av rammer for 
forvaltning av 
Fjellprogrammet. Datert 
25.3.1025.

Oversikt søknader 
2013

KMD - 1 Oversikt over 70 
prosjektskisser fra 
utlysning i 2013, sortert 
etter tema

FU vedtak 2013 Oppland fk - 2 Saksframstilling og vedtak 
om retningslinjer og 
mandat

Invitasjon til 
referansegruppen

Oppland fk Fylkesmannen i Telemark, 
Fjellregion-samarbeidet, 
Østlandsforskning, Innovasjon 
Norge, Nord-Trøndelag 
fylkeskommune, Utmarks-
kommunenes sammenslutning

1 Datert 19. august 2013

Innkalling til møte i 
referanse-gruppen

Oppland fk Referansegruppen 1 Innkalling til telefonmøte 
13.11.2013

Møtereferat - 
referansegruppen

Oppland fk Referansegruppen 8 Referat fra 
(telefon)møter i 
referansegruppen 

- 19.9.2013
- 13.11.2013
- 26.3.2014
- 23.9.2014
- 11.-12.11.2014
- 28.1.2015
- 10.12.2015
- 31.1.2017

Avslagsbrev 2013 Oppland fk Prosjekteiere 1 Felles brev med 
begrunnelse for avslag, 
datert 21.11.2013

Strategi Oppland fk - 1 Strategidokument 
utarbeidet høsten 2014

Utlysningstekster 
2015-2017

Oppland fk - 3 Utlysningstekst for 
utlysninger i 2015-2017

Årsrapporter Oppland fk KMD 4 Årlige årsrapporter: 2013, 
2014, 2015 og 2016
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Sluttrapport Oppland fk KMD 1 Sluttrapport etter siste år 
med Fjellprogrammet

Søknader tildelte 
prosjekt 2015-2017

Prosjekteier Oppland fk Alle søknader om midler 
fra 2015-2017 

Prosjektrapporter Prosjekteier Oppland fk 25 Sluttrapport med 
beskrivelse av de enkelte 
prosjektene

Rapport «På Norges 
tak Kunnskap for 
utvikling av 
fjellområdene i 
Norge»

Fjell-forsk-
nett

1 Rapport fra 
forskningsprosjekt tildelt 
2013. Publisert desember 
2014.

Oversikt over 
bevilgninger

Oppland fk - 1 Excel-fil med oversikt 
over støtte tildelt

Oversikt over 
prosjekter som har 
mottatt støtte

Oppland fk - 1 Excel-fil med oversikt 
over prosjekter som har 
mottatt støtte

Oversikt over avslåtte 
søknader 2015-2017

Oppland fk - 1 Oversikt over avslåtte 
søknader 2015-2017


