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Sør-Varanger Utvikling AS (SVU) 
 

Dato:   29. november 2017 – sendt kl. 16.30 

Sak: Programstatusvurdering 

 

SVU har hatt sin første årlige programstatusvurdering i regi av Innovasjon Norge, 

med prosesskonsulent Harald Husabø fra BDO. Harald skal følge oss fram til 

omstillingsperiodens slutt, og har vært en god støttespiller så langt. 

Programstatusvurderingen er først og fremst en kritisk gjennomgang av vår drift 

med et ønske om å videreutvikle oss utført av oss selv (omstillingsstyret og daglig 

leder) sammen med prosessleder fra Innovasjon Norge. I så måte er ikke dette 

en balansert vurdering av vårt omstillingsarbeid, noe som også framheves av 

Husabø. 

Vurderingen tar utgangspunkt i vedtatt handlingsplan for perioden. Det var en 

utfordring for oss fordi vi i mars i år valgte å revidere strategien som lå til grunn 

for handlingsplanen 2016/2017, og har derfor ikke benyttet handlingsplanen 

som konkret målstyringsdokument. Bakgrunnen for det er at styret og daglig 

leder ønsket et større fokus i tidlig fase på å bygge et godt fundament for varig 

omstilling før vi senere i prosjektet jobber sterkere med bedriftsrettede tiltak. 

Den reviderte strategiplanen ivaretar våre to hovedmål, et robust og 

omstillingsdyktig samfunn, skape og ivareta 300 arbeidsplasser, samt våre brede 

innsatsområder. I tillegg har vi tatt inn viktige perspektiver som bidrar til at vi kan 

jobbe for at «næringsomstilling møter samfunnsomstilling». På denne måten 

påvirker vi bredt for sammen å få et mer robust og fremtidsrettet samfunn. 

Kommunestyret ble orientert om dette i mars 2017, mens vi kontinuerlig har en 

tett dialog med våre eiere igjennom observatørrollene til ordfører og rådmann.  

SVU opplever at Sør-Varanger samfunnet er i en positiv trend. Det har 

framkommet mange nye innspill, prosesser og møteplasser i løpet av 2017. Vi 
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har stor tro på SVUs strategier der samhandling, kompetanse og langsiktig 

utvikling er bærebjelker for vår satsning. For å lykkes med dette må vi fortsette å 

jobbe strategisk og helhetlig. Dette betyr at vi må fortsette å involvere bredt slik 

at vi sammen kan løfte oss inn i et attraktivt samfunn med vekstkraft. I 2018 vil vi 

forsterke disse prosessene, og være aktive tilretteleggere for utvikling i vårt 

nærmiljø og region.  

Når det gjelder vurderingens kritiske blikk på vårt første års måloppnåelse, er vi 

meget beviste på at vi ikke har nådd alle målene - for eksempel på antall 

arbeidsplasser. Samtidig er vi involvert i en rekke små og store prosjekter. Noen 

av disse eier vi selv, andre er vi med på å finansiere, samtidig som vi har en aktiv 

stemme inn i utviklingen av Sør-Varangers framtid. Prosjektene har ulikt tempo, 

omfang, nedslagsfelt og målgrupper – men de skal alle bidra i samme retning, og 

derav realisere nye arbeidsplasser og prosesser over tid.  Derfor er vi trygge på 

at vi sammen med lokalsamfunnet og andre interessenter i vår region skal klare 

å oppnå prosjektets overordnede mål.  

Vi tar med oss erfaringen fra programstatusvurderingen inn i strategirevisjon og 

utforming av handlingsplan nå i desember – og vi gleder oss til en spennende 

fortsettelse!  

Følg oss i prosessen på Facebook og våre nettsider. 

Vedlegg: Programstatusvurdering 2017 

 

Med beste hilsen  

Kenneth Stålsett (Daglig leder) og Svein Sundquist (Styreleder).  

 

Et attraktivt samfunn med vekstkraft 


