
 

Forankring og godt 

samspill gir resultat! 



Forankring tar 
lengre tid enn det 
en tror, men det 
er en investering 

som er helt 
avgjørende 

Forankring må gjøres 
mange ganger. Det gir 

oss ryggdekning, 
legitimitet, 

ambassadører og 
ressurser 

 

 

God forankring, rett 
kompetanse og nok tid 

gir resultat 



Folk må få slippe til og bli sluppet løs ! 

 

 



 

 

anerkjenne 

 

mobilisere og begeistre 

 

lede 



Samspill og samhandling– viktigste suksessfaktor 

Tilgang til et mangfold av kompetanse og 
nettverk  (komplementære interesser) 

 

Evne og vilje til å trekke i lag og på tvers 
av offentlig/privat/frivillig sektor 

 

Positivt klima, ønske om å få til noe  (nytt) 

 

Nærværet av ildsjeler og folk som vil noe 
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Deltakelse 

prosess-erobring likeverdig 
medvirkning 

løsninger tres 
ned over hodet 

på aktørene 

symbolsk 
deltakelse 

Lav Høy 
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Basert på Barn og unges medvirkning i kommunale 
planprosesser og lokal utvikling, TFoU (2014) 



Hallingdal 

 

Ung Halling er en ungdom mellom 15 
og 25 år som er vokst opp i Hallingdal. 
Det viktige er at ungdom har gode 
minner og føler en tilhørighet til 
Hallingdal før de reiser ut for å ta 
utdannelse. Da er sjansen større for 
at flere vil komme tilbake til regionen. 

Ungdom må bli sett og vi må bli 
flinkere til å tilrettelegge for denne 
gruppen. Og vi må holde kontakten 
med de som reiser ut. 

 
Ulrikke Ytteborg, Regionrådet for Hallingdal 



Målgruppe – Ung Halling 

Hallingdal ungdomsråd (HUR) Hallingambassadører 



Byen som regional motor 

KRISTIANSUND 

ÅLESUND  

 

 

 

 

MOLDE 

 



Helhetlig tenking under samme paraply 

 

I 2014: 

 

- Handelsanalyse både internt i byene og mellom by og omland 

- PWC og Gehl Architects skal være byutviklingskonsulenter (tre år) 

- Møreforskning skal innen 1. juli gjøre analyse av hvordan byene oppleves 
som regionale motorer i dag 

«Utfordringen er å forankre bredt nok og 

vedlikeholde entusiasmen…» 
(Kjersti Hasselø, Møre og Romsdal fylkeskommune) 







Metode for regional plan Inn-Trøndelag 
• Faglig sikret involvering/medvirkning i kommunene for å kartlegge og 

analysere og finne konkurransefortrinnet til Inn-Trøndelagsregionen og  

• Faglig sikret involvering/medvirkning i kommunene for å sikre innspill 
til strategi for å nå ønsket framtidsscenario og posisjon 

• Vektlegge strategisk kommunikasjon for å nå ønsket posisjon for Inn-
Trøndelagsregionen 

• Kick-off med deltakere fra alle kommunene 

• Referansegruppe / ekspertgruppe for kvalitetssikring 

• Faglig ansvar: arbeidsgruppe som består av næringsmedarbeiderne i 
alle kommunene 



Metode og plan for utvikling av regional plan 

juni 2013 

 

 

 

Rådmenn/ 
ordførere 
bestiller 

felles 
strategisk 

næringsplan 
for  
Inn-

Trøndelag 

oktober - november 
2013 

 

Saksbehandling 
skjer gjennom en 

faglig sikret 
medvirkningspros

ess i 
kommunemøter 

med 
representanter fra 

næringslivet, 
administrasjonen 

og hele 
formannskapet 

Næringssjefene og 
- medarbeiderne i 
Verran, Inderøy, 

Snåsa og Steinkjer 
kvalitetssikrer 
arbeidet faglig 

med  
å analysere og 
sammenfatte 
innspillene fra 

kommunemøtene 
til planutkast 

Ekspertgruppe fra 
næringslivet 

kvalitetssikrer 
ytterligere 

februar/mars 
2014 

 

 

 

Høringsutkas
t presenteres 

i ASG. 
Besluttes 

sendt ut på 
høring 

mars - april 
2014 

 

 

 

Planutkast 
vedtas sendt 
ut på høring 

av 
formannskap

enen i 
kommunene 

mai - juni 2014 

 

 

 

Planutkast ut 
på høring i de 

fire 
kommunene. 
høringsfrist 

juni 2014 

 

 

 

Høringsinnspi
ll 

sammenfatte
s til endelig 
strategisk 

næringsplan 
for Inn-

Trøndelag 
2014 - 2020 

august - september 
2014 

  

Strategisk 
næringsplan for Inn-

Trøndelag vedtas 
med like vedtak i  

alle de fire 
kommunestyrene 

 

Effekturing  ved å 
lage lokale 

handlingsplaner 



Medbestemmelse = forankring hvis… 
1) Deltagerne i prosessene er de som skal effektuere planen etterpå 

(har representativitet og er de med reell makt) 

2) Deltagerne som inviteres rekrutteres med et tydelig oppdrag og har 
mulighet til å sette av tid til prosessen  

3) Medbestemmelsesprosessen er faglig sterk og har godt 
kunnskapsgrunnlag 

4) Strategiene blir konkretisert til tiltak som prioriteres av deltagerne 

5) Det er god og forutsigbar framdrift i arbeidet (dvs. tydelig kontrakt 
mellom prosessansvarlig og deltagerne om grad av medbestemmelse 
og tidsperspektiv) 

6) Deltakerne opplever at de kjenner seg igjen i det endelige resultatet 
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Antatt viktighet 

 Oljepris 

 Bredbånd 

 Boligtilbud 

 Bredbånd 
• Arbeids-

innvandring 

 Innovasjons-

infrastruktur 

• Nærings-

areal 

• Ny fylkesvei 



Situasjon der du har opplevd å ha innflytelse? 



forankring og godt samspill gir resultat - Lykke til! 

 
marianne.solbakken@kdu.no 
anne-irene.myhr@kdu.no 


