
Prosjektlederrapport 
 
Rapportskjemaet for prosjektleder skal fylles ut når et prosjekt finansiert med omstillingsmidler avsluttes. 

Opplysningene fra skjemaet skal brukes til å vurdere hvordan prosjektet har bidratt til å realisere målene for 

omstillingsarbeidet, slik disse er definert i omstillingsplanen.  

 

Omstillingsarbeidet omfatter mange og svært ulike prosjekter, og alle spørsmålene nedenfor vil ikke passe like godt 

for alle prosjektene. Merk også at når flere bedrifter har deltatt i prosjektet må svarene relateres til alle deltakende 

bedrifter. 

 

 

Omstillingsprogrammet i: 

 

 

0      Prosjektdata 
Prosj.nr 

 

Prosjektfase Prosjektnavn Prosjektansvarlig 

 
Prosjektleder 

 
Startdato 

 
Planlagt slutt 

 
Faktisk slutt 

 
Totalbudsjett 

 
Regnskap 

 
Bevilget 

 
Utbetalt 

 
Kommentarer 

 

 

1  Hva var det viktigste formålet med prosjektet (hovedprosjektet)?  

                                         (Ranger de tre viktigste formålene, hvor 1 er viktigst, 2 nest viktigst og 3 tredje viktigst) 

-etablere nye arbeidsplasser       

-sikre eksisterende arbeidsplasser  

-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakernes kompetanse  

-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne lokale nettverk  

-styrking av bedriftenes/prosjektdeltakerne nettverk nasjonalt og internasjonalt  

-bedre bedriftenes konkurranseevne på etablerte markeder  

-bedre bedriftenes konkurranseevne på nye markeder  

-utvikle nye produkter  

-etablere nye samarbeidskonstellasjoner  

 

2     I hvilken grad har prosjektet bidratt til å tilføre prosjektdeltakerne/bedriftene økt       

kompetanse på følgende områder ?          (Skala 1- 5,  1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 

-kompetanse i ledelse, organisering og strategitenkning  

-kompetanse i markedsføring/salg  

-produksjonskompetanse  

-kompetanse i forhold til innkjøp/leverandørhåndtering  

-kompetanse om hvordan nye produkter/tjenester kan utvikles og kommersialiseres  

-kompetanse om utforming og strukturering av prosjekter  

-kompetanse om bruk av det offentlige støtteapparatet  

-kompetanse om etablering og deltakelse i samarbeidskonstellasjoner  

 

3a  I hvilket grad har prosjektet bidratt til å styrke samarbeidet mellom ulike aktører?  
                                                                               (Skala 1-5, 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad) 

-samarbeid mellom tilsvarende/like virksomheter (tidligere konkurrenter)  

-samarbeid mellom produsenter og leverandører   

-samarbeid mellom produsenter og kunder  

-samarbeid mellom næringsaktører og forsknings- og utdanningsinstitusjoner  



-samarbeid mellom næringsaktører, tilskuddsapparat og offentlig myndigheter  

 

3b  Hvor er aktørene som inngår i disse nye samarbeidskonstellasjonene lokalisert? 
       (Med region refereres det til kommunen eller kommunene som har omstillingsstatus)             (sett et kryss) 

-samarbeidet består hovedsakelig av aktører i denne regionen (dvs. omstillingsområde)  

-i samarbeidet inngår det både aktører i denne regionen og aktører utenfor regionen  

-samarbeidet har en overvekt av aktører som holder til utenfor regionen  

 

4     Har prosjektet bidratt til å styrke lønnsomheten og konkurranseevnen til den/de 

involverte bedriftene?                               (sett kryss) 

-ja i betydelig grad  

-ja til en viss grad  

-nei, lønnsomhet og konkurranseevne har i liten grad blitt påvirket av prosjektet  

 

5   Har prosjektet bidratt til økt salg ut av regionen for de deltakende bedriftene?   (sett kryss) 

-ja i stor grad  

-ja til en viss grad  

-nei ikke i det hele tatt  

 

6   Har prosjektet bidratt til at deltakende bedrifter har introdusert produkter/tjenester 

som de tidligere ikke har produsert?                                                                               
 (sett kryss) 

-ja produktene/tjenestene er nye for søkerne  

-eksisterende produkt, men oppgradering/videreutvikle eksisterende produksjon    

-nei, prosjektet er ikke rettet mot utvikling av nye produkter/tjenester  

 

7a   Hvor mange arbeidsplasser har prosjektet bidratt til? 

-antall  

: 

7b Hvor mange nye arbeidsplasser forventer dere at det gjennomførte prosjektet vil kunne 

bidra til etableringene av i løpet av de tre første årene etter at prosjektet formelt er 

avsluttet ? (ikke inkludert de arbeidsplassene som allerede er skapt) 

-antall   

 

8   Har prosjektet bidratt til en eller flere bedriftsetableringer? (reg. av juridisk enhet) 

-en  

-flere; antall  

-nei  

 

9   Ville prosjektet blitt gjennomført uten medvirkning fra omstillingsprogrammet? 

-ja, uten endringer 

-ja, i samme skala men på et senere tidspunkt 

-ja, i redusert skala men etter samme tidsplan  

-ja, i redusert skala og på et senere tidspunkt 

-nei, prosjektet ville ikke blitt gjennomført 

 

PROSJEKTANSVARLIG Dato: 

 
Underskrift: 

 
Navn prosjektansvarlig: Telefon: E-post adresse: 

 



  
Telefon:   

 


