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Forstudie SMB Utvikling Gratangen 
 

1. MÅL OG RAMMER 

1.1  Bakgrunn 

Som et ledd i omstillingsarbeidet ønsker Gratangen Kommune å legge til rette for å ta ut 

potensialet for utvikling og vekst i eksisterendevirksomheter i kommunen. 

 

1.2  Prosjektmål 

Hovedmålet for hele prosjektet : Økt konkurransekraft, innovasjonsevne og lønnsomhet for 

SMB i kommunen. 

 

Målgruppe: 

SMB i Gratangen Kommune med klart vekstpotensial, tilstrekkelig vilje og evne til å satse. 

 

Mål for forstudien: 

Kartlegge og identifisere min 12 bedrifter som grunnlag for vurdering av deltagelse i 

forprosjekt. 

Prioritere 5-6 motiverte bedrifter for deltagelse i forprosjektet. 

Bedriftene som gis tilbud må gi klare uttrykk for at akkurat denne satsingen vil være nyttig for 

dem. Videre vil det forutsettes at bedriftene forankrer deltagelsen i sine respektive styrer og 

setter av tilstrekkelige interne ressurser for gjennomføring. 

 

1.3  Rammer 

Prosjektet skal gjennomføres ihenhold til Innovasjon Norges krav til slike prosjekter. Ref.  

http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/reiseliv/barekraft/pv_kurs_bedriftsnettverk.pdf 

 

 

  

2.  ORGANISERING 

2.1  Prosjektledelse 

Prosjektansvarlig:  Linda Flaaten Stokkan, SPIRE Gratangen 

Prosjektleder:        Hilde Svenning, Ass.dir/senior rådgiver KUPA 

 2.2 Øvrige roller  

 Styringsgruppen: Omstillingsstyret 

 Ressurspersoner:  

 Cato Haakseth, Spire Gratangen 

 Kompetanse fra KUPA ved behov 

http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/reiseliv/barekraft/pv_kurs_bedriftsnettverk.pdf
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3. Gjennomføring og resultater 

3.1  Struktur 

I samarbeid med prosjekteier ble det utarbeidet en «short-list» av bedrifter prosjektet skulle 

besøke.  

Møtene ble booket av Spire og gjennomført i perioden 08.11.16 og 12.12.16. Prosjektleder og 

en eller 2 fra Spire deltok på møtene. 

3.2  Generelt inntrykk 

Stor vilje og gjestfrihet fra bedriftene for å komme på besøk. Vi måtte bruke noe tid for å 

plassere dette prosjektet og dets innhold i forhold til den øvrige virksomhet Spire driver. 

Prosjektleder opplevede i stor grad positivitet fra bedriftene for å bruke av sin tid samt dele 

informasjon. 

 

SMB Utvikling som konsept er bra i forhold til at denne forstudien i første omgang skulle 

kartlegge mulig bedrifter med klart vekstpotensial, tilstrekkelig evne og vilje til å satse. 

Nærmere dypdykk i den enkelte bedrift mhp mulige prosjektideer vil skje i forprosjektet. 

 

Videre minner vi om pkt 2 i prosjektplanen: 

 «…Prosjekteier ser det imidlertid som viktig at de bedrifter som kartlegges i forstudien og 

som IKKE tilbys videre deltagelse skal prosjektleder så langt det lar seg gjøre foreslå 

alternative måter for oppfølging av disse bedriftene. Et eksempel her kan være å knytte 

bedriftene opp til nærmeste «Inkubatormiljø». 

 

3.3  Utvalgskriterier  

Prosjektleder har i vurderingen vektlag følgende utvalgskriterier: 

1. At bedriftene faktisk gir uttrykk for at de har uforløst potensial for mulig vekst med 

mål om: 

a. Vekst i omsetning/årsverk/lønnsomhet 

b. Stabilisering av omsetning/vekst/lønnsomhet  

 

2. At bedriftene signaliserer at videre deltagelse i SMB Utvikling og bistand i denne 

forbindelse kan være en viktig faktor for realisering av potensialer i pkt 1. 

 

3. At de signaliserer ønske og vilje til videre deltagelse. 

 

 I vurderingen blir utvalgskriteriene omtalt som UK1, UK2, UK3 vurdert på en skala fra 1-4 

der 1 er RØDT altså negativt og 4 er GRØNT altså positivt. 

 

Prosjektleder gjør oppmerksom på at vurderingen her KUN gjelder i forhold til DETTE 

prosjektet IKKE en helhetsvurdering av bedriftene. 
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3.4  Sammendrag vurdering  

3.4.1  Bedriftsbesøkene 

Bedrift Kontaktperson Kommentarer UK1 UK2 UK3 Totalvurdering

1 Gratanglaks Tore Lundberg

Enormt stort aktivitetstrykk og mangel på resursser gjør at enkelte gode 

prosjekter for forbedring, effektivisering etc blir stående på vent. 

Samtalene her dreide seg om flere av konsernets selskaper. Stikkord i 

samtalen; Lean, skattefunn, energieffektivisering, ny filetlinje, 

areal/logistikk, 4 3 4

Tilbys deltagelse i forprosjekt. 

Viktig at vi finner 

samhanlingsområder som virkelig 

har nytteverdi for bedriftene, 

ledelse og resursspersoner.

2 Astafjord Smolt

Pga mye arbeid hos bedriften fikk vi ikke snakket direkte med dem. Kun 

diskutert med Tore Lundberg.

Interessant bedrift som bør 

vurderes.

3

Astafjord 

Slakteri Tore Lundberg

Pga mye arbeid hos bedriften fikk vi ikke snakket direkte med dem.  Kun 

diskutert med Tore Lundberg. 4 2 4

Tilbys deltagelse i forprosjekt. Sees 

i sammenheng med Gratanglaks og 

Astafjord Industrier.

4 BCC

Christen Eide-

Hermannsen Sees i sammenheng med ZU4R. Entusisastiske drivere. 4 1 2

Følges opp via Spire. Inviteres til 

mulige fellessamlinger der temaet 

er aktuelt for bedriften.

5 ZU4R

Christen Eide-

Hermannsen

Spennende prosjekt i tidlig fase med mulig stort potensial. Vil få og 

nytte av inkubatorstatus. 4 4 4 Tilbys inkubatorstatus hos KUPA

6 Pirri Alvin Jensvoll Trykking, grafisk design, visualisering og foto 3 3 3

Kobles mot KUPA's inkubatortilbud 

via Spire

7 Gulo Design Alvin Jensvoll Grafisk kunst og billedkunst. 2 2 2

Følges opp via Spire. Inviteres til 

mulige fellessamlinger i 

forprosjektet der temaet er aktuelt 

for bedriften.

8

Gratangen 

Mekaniske 

Industri

43 år gammel bedrift med egenproduserte produkter. Har møtt større 

konkurranse fra relativt nære konkurrenter siste år. God kompetanse 

innenfor flere områder i sin virksomhet. Entusiastiske personer vi 

møtte. Synes å stå ovenfor strategiske valg og retning. Kan være 

uforløst potensial her. En svært interessant virksomhet å jobbe videre 

med. 4 3 4 Tilbys deltagelse i forprosjekt

9

Astafjord 

Industri

Monica Eide 

Hermannsen

Eiendomsaktør på Brattberg med sentral rolle for utvikling av 

selskapene og området. 4 3 4

Tilbys deltagelse i forprosjekt. Sees 

i sammenheng med Grantanglaks 

og Astafjord Slakteri.

10 Kasseriet

Monica Eide 

Hermannsen

Bedrift under oppstart. Installering av utstyr pågår. Hektiske tider. 

Knyttes opp mot Astafjord Slakteri bl.a. Kunne ikke uttale seg på vegne 

av driverne. 4

Kobles mot KUPA's inkubatortilbud 

via Spire. Inviteres til aktuelle 

fellessamlinger i forprosjektet.

11

Foldvik 

Bryggeferie

Geir Lundberg/ 

Roger Fagerli

Ny spennende satsing på gang. Dette prosjektet og andre ble diskutert 

som konkrete prosjekter ved enetuell videre deltagelse i forprosjektet. 4 3 3 Tilbys deltagelse i forprosjekt

12

Nordnorsk 

Fartøyvernsent

er

Terje Flaaten-

Stokkan

Statlig, kommunal og fylkeskommunal finansiering. Museet er 

underfinansiert. Ufordring i forhold til å beholde kompetanse. 

Utredning av kommersiell driftsmodell ved f.eks etablering av egne AS. 

Utfordring at museet ikke har status som museum. Utvikling av 

aktiviteter i området forutsetter kommunens medvirkning. 2 2 2

Følges opp videre via Spire. 

Inviteres på fellessamling i 

forprosjektet med aktuelle tema.

13 Linmo

Tor Einar 

Svendsen/ Gitte 

Hoff

Ikke aktuell selv som bedrift, men meget viktig samarbeidspartner til 

flere. Positiv til prosjektet. Ønsker å bli holdt oppdatert. 1 1 1 En viktig aktør å holde oppdatert.

14 Erlikpluss

Kyrre Kalseth og 

andre.

Er inne i flere prosjektet og har god "stand" hos IN. Tenker stort i 

forhold til prosjekt "Senter for Design Thinking". Usikker om SMB 

Utvikling Gratangen kan tilby den bistand som nettverket Erlikpluss vil 

trenge. 4 1 2

Følges opp videre via Spire. 

Inviteres på fellessamling i 

forprosjektet med aktuelle tema.

15

Jensen 

Entreprenør Jan Erik Karlsen

Jobber med utvikling av et knuseverk. 2-3 arbeidsplasser. Planlegger 

nytt bygg. Ellers bevisst på utvikling og effektivisering av virksomheten. 

Ønsker at dette skal være en trygg, solid og fremtidsrettet arbeidsplass i 

Gratangen. 4 4 4 Tilbys deltagelse i forprosjekt

Vurdering
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3.4.2  Innspill til fellessamlinger i forprosjektet 
Følgende områder er så langt identifisert som mulige tema på fellessamlinger for 2 eller flere 

av bedriftene som det skal jobbes videre med i forprosjektet: 

 

 Lean/Lean Light 

 ISO sertifisering f.eks 9001:2015 

 Prosjektstyring 

 Skattefunn 

 Kartlegging leverandørindustri/ behov for leverandørindustri rundt 

«Sjømatklyngen» 

 
Etter at oppstartmøter i forprosjektet er gjennomført med deltagende bedrifter vil innhold i 

fellessamlinger bli mer tydelig. 

 
 
 

4. Risikovurdering 

4.1  Kritiske suksessfaktorer 

1. At sentrale personer i bedriftene virkelig prioriterer å møte oss. 

2. At bedriftene vi møter ser nytte i deltagelse i et slikt prosjekt 

3. At bedriftene i gjennomføringen forankrer og resurssetter tilstrekkelig. 

4. At PA og PL har gjennomføringskraft 

Skala 1-4 

Suksessfaktor Sannsynlighet Konsekvens Risiko 

1 2 4 8 

2 3 4 12 

3 4 4 16 

4 1 4 4 

 

De største risikofaktorene synes å være bedriftenes vurdering av nytte og samt forankring og 

ressurssetting.  

 

4.2  Kvalitetssikring 

Vi må i prosjektarbeidet og dialogen med bedriftene være så tydelig som mulig i forhold til 

følgende spørsmål: 

Vil videre deltagelse i SMB Utvikling Gratangen være nyttig for å utløse mulige 

prosjekter mot vekst og utvikling? 

Ved eventuelt tilbud om videre deltagelse i prosjektet vil dere forankre dette i styrende 

organer samt sette på tilstrekkelige ressurser? 

 
Vi har i gjennomføringen og anbefalingen hatt risikovurderingen som bakgrunn. Ved tilbud 

om videre deltagelse i prosjektet vil vi sørge for at deltagende bedrifter forankrer beslutningen 

innenfor sine fullmakter til beslutning. 
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4.  Konklusjon  
 

Prosjektledelsen anbefaler at følgende bedrifter tilbys videre deltagelse i SMB Utvikling 

Gratangen og at det slegges opp individuelle løp for hver enkelt bedrift. 

 

Gratanglaks        org.nr 988 365 777 

Astafjord Slakteri     org.nr 981 137 299 

Astafjord Industri     org.nr 912 428 532 

Gratangen Mekaniske Industri                                  org.nr 931 454 382 

Foldvik Bryggeferie     org.nr 988 413 356 

Jensen Entreprenør     org.nr 991 521 453 

         

           I tillegg hvis bedriften svarer til utvalgskriteriene: 

           Astafjord Smolt                                                         org.nr 958 916 116 

 

 

For beskrivelse av framdrift i forprosjektet vises det til utarbeidet prosjektplan.  

    


