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Marianne Sempler forbereder en lydhør forsamling på ca. 200 deltakere til to dagers arbeid i første 
nasjonale nettverkssamling i ByR. 

Samling ved reisens slutt 
”Jeg er glad fordi vi har hatt gode dialoger og alle kommunene er entusiastiske med i 
prosessen”. Dette skreiv en deltaker fra Narvik idet konferansen startet. Utfordringen 
deltakerne ble gitt, var å se fram mot konferanseavslutningen og tenke seg hvorfor de var 
fornøyde.  
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Ved den faktiske avslutningen av konferansen kunne liknende ord og uttrykk høres og leses. 
Assisterende rådmann Sindre Røsvik fra Giske fortalte i sin oppsummering at det hadde vært 
nyttig og kjekt å treffe representanter fra andre regioner, og at konferansen hadde bydd på en 
fin vekselvirkning mellom innspill, refleksjon og samtale. 
 
Konferansen handlet om utvikling og samspill mellom by og omland, og samlet rundt 200 
deltakere fra 33 regioner som representerte 190 kommuner. Store deler av Norge var altså på 
plass. 
  

  
Fra siste del: Deltakerne oppsummerer og evaluerer 

Bakgrunn 
Utviklingsprogrammet for byregioner – Byregionprogrammet – skal øke kunnskapen om 
samspillet mellom by og omland. Målet er å styrke disse områdenes mulighet og evne til vekst 
og utvikling. I tillegg skal samspillet styrkes mellom de forskjellige regionene og mellom by og 
omland. 

 
Smilende samspill og samarbeid under nettverkssamlingen 

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – ønsker å legge til rette for positiv 
utvikling i byregioner. Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og 
omland og regionenes næringsmessige potensiale. For KMD er det et uttalt mål at den økte 
kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker hver enkelt region som helhet. 
 
Byregionsprogrammet startet i 2014 som resultat av et initiativ fra KMD. I den første fasen av 
programmet skal deltakerkommunene i byregionene sammen analysere felles utfordringer og 
bli enige om tema for samarbeid. I den neste fasen skal de ulike regionene ta fram 
samfunnsutfordringer de selv har løftet fram, samt lære av hverandre gjennom å delta i 
nettverk. Det tas sikte på at fase 1 skal være ettårig og hovedsakelig gjennomføres i 2014, mens 
fase 2 går over tre år og gjennomføres i 2015 – 2017. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/regional-_og_distriktspolitikk/regionalt-utviklingsarbeid/byregioner.html?id=750040
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18. mars ble det arrangert en oppstartkonferansen for byregionprogrammet. Her ble 
programmet åpnet av statsråden, og KMD fikk fortalt om bakgrunnen for og forventningene til 
programmet. I tillegg ble både læringsnettverk og deltakere trukket fram. 
 
Distriktssenteret arrangerte i mars en workshop med fire forskermiljøer. Her var spørsmålet 
hvordan å tilnærme seg en helhetlig samfunnsanalyse på samhandling i regionen.  

Kurs for ByR-prosessveiledere 
Dagen før nettverkssamlingen ble det arrangert et kurs for prosessveiledere. Hensikten med 
dette kurset var å styrke prosessledernes kompetanse i å legge til rette for samhandling i egne 
Byregionprosjekter. På kurset fikk deltakerne kunnskap om og trening i bruk av metoder og 
verktøy for å involvere, forankre, visualisere og bidra til delaktighet og ansvarstaking hos 
aktører i utviklingsprosessene i de respektive regionene sine. Kurset var et verktøy for å 
fasilitere og målrette prosessene i egne byregiongrupper, og oppnå målsetningen om deling og 
læring i de regionale læringsnettverkene og i det nasjonale læringsnettverket.  

ByR-prosesslederne spilte en viktig rolle som fasilitatorer i arbeidet i byregiongruppene under 
hele samlingen. 

Nettverkssamlingen 
Målet med den første nettverkssamlingen var å gi faglig påfyll og mulighet til kunnskaps- og 
erfaringsutveksling på tvers av byregionene. Gjennom å samle alle deltakerregionene kunne 
erfaringer deles fra hele landet og fra regioner med både like og ulike utfordringer. 

 
 

 
Distriktssenteret har et særskilt ansvar for prosessen 

 

Læringsteori 
Nettverkssamlingen var ingen konferanse i tradisjonell forstand. Til grunn for arrangementet 
ligger ideen om at deltakerne selv må ha en aktiv rolle i å skape endring og utvikling. Dermed 
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vil den tradisjonelle formidlingspedagogikken, med en leder eller foreleser som gir et budskap 
til undersåtter eller tilhørere, ikke dominere under samlingen. 
 
Samlingen er satt sammen av tre grunnelementer: 

1) Kunnskapspåfyll  
2) Kunnskapsmøter 
3) Arbeid i byregiongruppene  

 
Kunnskapspåfyll kom i form av foredrag i plenum og parallellsesjoner. Her delte både forskere 
og andre av sine erfaringer og kunnskaper. På kunnskapsmøtene delte representanter fra ulike 
regioner erfaringer og kunnskaper med hverandre. I løpet av samlingen var det flere sesjoner 
og møteformer som var satt av til dette. Aktivitetene i byregiongruppene var gjennomgående i 
samlingen. Hver gruppe møttes jevnlig underveis for å oppsummere og reflektere over 
implikasjoner og utfordringer for egen region. 
 

 
Individuell og kollektiv læring: Deltakerne summer sammen. 
 
Et viktig stikkord for hele samlingen er læring. Underveis vil samlingens aktiviteter romme og 
referere til mange ulike betydninger av begrepet læring. Samtidig er et utgangspunkt å starte 
der hvor den enkelte er. Slik er det et tosidig mål:  
 

- Den enkelte skal oppleve læring og utvikling.  
- Den enkelte skal oppleve læring og utvikling som del av en større gruppe og 

sammenheng.  
 
Dette peker på relasjonen mellom individuell læring og kollektiv læring. I Byregionprogrammet 
er begge deler viktige og nødvendige. 
 
Som et redskap i samlingen ble ”læringsblomsten” lansert, en metafor for hvordan den enkeltes 
læring er knyttet til en rekke andre faktorer. Tradisjonell formidlingspedagogikk innebærer at 
læring er en lineær prosess som går fra A til B: A formidler et budskap til B, og A får ansvar for 
at budskapet kommer fram. Læringsblomsten tar utgangspunkt i at all læring handler om at 
individet selv tar ansvar og henter ut det han/hun trenger ut fra sitt eget behov eller 
utgangspunkt. I tillegg til bruk av læringsblomsten var det åpnet for summing underveis, det vil 
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si at deltakerne i små grupper skulle reflektere over egne og andres erfaringer, samt over det 
faglige påfyllet.  

 
 
 

Dag 1 
Intensjonen bak denne dagen spesifikt var å la medlemmene i Byregiongruppene etablere 
gruppe og nettverk. Videre skulle deltakerne få påfyll av kunnskap om og tid til refleksjon 
rundt samhandling for økonomisk vekst og hvordan en helhetlig samfunnsanalyse er viktig for 
videre arbeid. Deltakerne skulle også få forståelse for hvordan et læringsnettverk virker og for 
de tre elementene som ligger til grunn for samlingen. Til slutt skulle deltakerne få sjansen til å 
dele erfaringer på tvers av grupper. 
 

 
Oppstart: Arenaen er klar for innrykk 
 
 

Oppstart 
Steinar Fredheim fra Distriktssenteret ønsket velkommen til samlingen, og uttrykte stor glede 
over at nesten 200 deltakere hadde funnet veien til Hell. Han advarte likevel mot bruken og 
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etableringen av et stammespråk, der de innvidde skjønner hva de snakker om, mens mange 
andre utenfor denne sammenhengen ikke skjønner det. De begrepene som brukes, kan tjene til 
å skape grenser. -Vi må passe på at dette ikke skjer, sa Fredheim. En viktig dimensjon ved det 
som skjer her på samlingen, er kunnskapspåfyll. Det er behov for kunnskap. I tillegg skal 
deltakerne snakke sammen, for slik å dele kunnskap og erfaringer. 
 

 
Steinar Fredheim ønsker byregionene velkommen. Marianne Sempler introduserer opplegget for dagen. 

 
Kristin Lind fra KMD presenterte departementets mål og hensikt med utviklingsprogrammet 
for byregioner. Lenke til presentasjonen. 
 
 På bakgrunn av kunnskap skal byregioner utvikle lokalt forankrete strategier for økonomisk 
samhandling. Programmet har to faser. I den første fasen skal samarbeid etableres og 
konsolideres internt, og deltakerne skal velge tema regionen vil arbeide videre med. I den neste 
fasen skal konkrete strategier utvikles og tiltak gjennomføres. Når tema skal velges, skal det 
gjøres på bakgrunn av kunnskap. - Hva vet vi om hvordan regionen ser ut under ett, spurte 
Lind. Kunnskap er i denne sammenhengen satt opp som sentral størrelse. Her understreket 
Lind at KMD vil sikre at utvikling skal skje på bakgrunn av faktisk viten og ikke på bakgrunn av 
myter og ideer. Et av utgangspunktene for prosessen er antakelsen om at det skjer en 
vekselvirkning mellom by og omland, og et ønske om å vite hvordan denne arter seg i de ulike 
regionene. 
 

Arbeidsøkt 1- arbeid i byregiongruppene 
Økta ble innledet av Marianne Sempler, utviklingspedagogisk ansvarlig for nettverkssamlingen. 
I sin introduksjon til opplegget tok Sempler fram de tre elementer samlingen er bygd opp av. 
Dette innebærer at de tre må virke sammen. Slik kan en helhetlig utvikling skje. Videre ble 
opplegget med ByR-prosessledere presentert. Disse skulle ha ansvar for hver gruppe, for at 
hver gruppe hadde konstruktive prosesser. 

http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/M%C3%A5l-og-hensikt-med-Byregionprogrammet-140520_KMD.pdf
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En av mange forventninger til sluttresultat 

 
Dermed var det klart for å starte første økt. Den startet med en mental reise, der deltakerne ble 
utfordret til å se fram til slutten av samlingen og tenke over hvorfor de var fornøyde med 
samlingen. Deltakerne tenkte og skreiv.  
 

 
Læringsblomstene fikk næring og vokste 

 
Fra egne tanker fikk deltakerne så oppfordringen om å rette oppmerksomheten mot de andre. 
Alle var plassert i egne Byregiongrupper (ved noen bord satt to Byregiongrupper sammen). 
Dermed fikk gruppene muligheten til å tenke framover, til å forsøke å konkretisere hvor de vil 
gå videre og hva som er viktig både for den enkelte og for den enkelte regionen. 

 
Fra Hamar til Hell: Byregiongruppa fra Hamar summer og reflekterer 

Kunnskapspåfyll 1: Utredning: Samspill mellom by og omland,  Jens Fredrik Skogstrøm, Menon 
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Menon har i flere prosjekter arbeidet med utvikling, samspill og vekst i en lang rekke regioner. 
Skogstrøm fortalte i sin presentasjon om arbeidet med å utrede hvordan samspill mellom by og 
omland kan bidra til økonomisk vekst i en region. For at dette skal fungere er det behov både 
for kunnskap om årsakssammenhenger og for generell kunnskap om samhandling mellom 
kommuner i byregioner og økonomisk vekst. 
 

 
Jens Fredrik Skogstrøm, Menon 
 
En viktig utfordring er knyttet til årsakssammenhenger. De kan være sammensatte. Dermed er 
det avgjørende for utvikling at det avdekkes hvilken retning årsak og virkning går. Korrelasjon 
er ikke det samme som kausalitet. At kulturtilbudet er godt i en kommune med mange høyt 
utdannete innbyggere, betyr ikke nødvendigvis at en annen kommune kan øke kulturtilbudet 
for å øke antall innbyggere med høy utdannelse. Lenke til presentasjonen fra Menon. 
 

Kunnskapspåfyll 2: Helhetlig samfunnsanalyse for økonomisk samhandling i regionen 
Ved Hildegunn Nordtug og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret 
 
Med utgangspunkt i fjellvettregel nr. 5 (”Lytt til erfarne fjellfolk”) startet den neste 
kunnskapspåfylløkta. Nordtug og Wekre understreket behovet for at samfunnsanalyse må 
starte med erfaringene til de mange med kunnskaper om et gitt felt. 

 
Hildegunn Nordtug og Torbjørn Wekre fra Distriktssentret 

http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Jens-Fredrik-Skogstrom-Byregsamling-mai-2014.pdf
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Dette er et av utgangspunktene for at Distriktssenteret arrangerte en workshop for forskere på 
feltet. Denne workshopen viste at det til tross for at det finnes ulike teoretiske rammeverk og 
tilnærminger, er enigheten om hva man bør ta hensyn til egentlig ganske stor. Wekre og 
Nordtug la fram 11 punkt som regionene må ta hensyn til i arbeidet med å skaffe seg 
kunnskapsgrunnlag. 
 
Blant annet er det viktig at hver region må avklare og definere hva som er målet. Den må også 
være handlingsrettet. Dette innebærer at regionene må fokusere på drivkrefter som kan 
påvirkes i sine analyser. Dette blir utgangspunktet for tema og tiltak regionene jobber med i 
neste fase. Til slutt presenterte Wekre og Nordtug et praktisk verktøy for å synliggjøre tema 
som er påvirkbare og viktige for den enkelte region. Dette kan de bruke i sitt forankringsarbeid 
og bevisstgjøringsarbeid for satsinger i sin region.  Lenker til: presentasjon, video, og  
prioriteringsverktøyet. 

Arbeidsøkt 2 - arbeid i byregiongruppene 
Etter to økter med kunnskapspåfyll var det igjen tid for å samles i Byregiongruppene. 
Hensikten var å oppsummere og diskutere nyttige oppdagelser fra dagen så langt. Hva er det 
som kan brukes videre i ByR-gruppa? Hvordan kan disse oppdagelsene kategoriseres? Slik var 
et mål med denne delen å gå fra individuell til kollektiv læring. Hver deltaker ble utfordret til å 
finne fram sine fire viktigste oppdagelser så langt, og til i gruppa å kategorisere disse for videre 
arbeid framover. 
 

 
I gruppene kunne deltakerne tenke over og presentere sine oppdagelser så langt 
 

http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Hva-er-helhetlig-samfunnsanalyse-140520_KDU.pdf
https://vimeo.com/96480980
http://distriktssenteret.no/2014/05/23/prioriteringsverktoy-analyse-og-samfunnsutvikling/
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Et redskap som ble gitt, var sirupsnippen.  

 
I metodens åpne fase er fokuset på kvantitet, i vurderingsfasen på kvalitet. ”Sirupsnippen” hjelper til å 
identifisere hvilken fase vi befinner oss i, og til å «lukke» prosessen slik at vi kommer videre med 
konstruktive alternativer.  

 

 
Oppdagelsene ble samlet, kategorisert og plassert på store ark 
 

ByR-kafe 
ByR-kafe var en ny arbeidsmetode på samlingen etter prinsippene til den såkalte dialogkafeen. 
Hensikten var å utvide eget nettverk og dele kompetanse på tvers av byregionene. Deltakerne 
ble bedt om å oppsøke andre byregioner sine bord, få innspill og erfaringer derfra, og dele av 
sine egne. Samtidig skulle det på hvert bord  
sitte en kafevert (gjerne prosesslederen) med ansvar for bordet og regionen. Hen forteller om 
sin region. Dernest ble kafegjestene bedt om å stille spørsmål og dele av egne erfaringer fra 
sine respektive regioner. Dette ble gjennomført to ganger, slik at deltakerne skiftet bord og 
oppsøkte andre regioner. 
 

Fra	individuell	 l	kollek v	læring	

1. Læringsblomst 

2. Summing 

3. Prioritér og oppsummer 

•     Dine 4 viktigste oppdagelser 

•     Skriv på lapper 

•     Heng på flip over-ark 

4. Kategorisér 

    Grupper oppdagelsene og 

    gi kategoriene navn 
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Kafeen er i gang. Deltakerne besøker andre regioner og hilser på hverandre. 

Arbeidsøkt 3 - i byregiongruppene 
Kaferunden gikk rett over i dagens siste arbeidsøkt i byregiongruppene. Målsetningen med 
denne var å oppsummere nyttige oppdagelser fra ByR-kafeen, samt diskutere hva de 
respektive gruppene kan bruke videre. Dette arbeidet var styrt av prosesslederne. 
 

 
Nyttige oppdagelser, oppsummeringer og kategoriseringer fra en av regionene 
 
Med dette var den første dagen over. Deltakerne hadde fått samlet seg, gått sammen for arbeid 
i egne regiongrupper, fått kunnskapspåfyll fra forskere, og utvekslet erfaringer og kunnskaper 
med kolleger fra andre steder i Norge. 

Dag 2 
Hensikten med denne dagen var at deltakerne skulle kunne finne fram til andre regioner å dele 
erfaringer og samhandle med. Ut fra gruppenes og regionenes respektive behov skulle de få 
kunnskapspåfyll. Dermed kunne de få reflektere over hvilke spørsmål som er viktige å stille, og 
lage en framdriftsplan for eget arbeid. Dette innebar at dagen for en stor del kunne defineres av 
deltakerne og Byregiongruppene selv. 
 
Opplegget denne dagen var satt sammen av en lang rekke parallelle tilbud. Første del av dagen 
besto av parallellsesjoner med ulike temaer. Deltakerne valgte sjøl hvor de valgte å gå, og var 
oppfordret til å samsnakke med sin byregiongruppe i forbindelse med dette valget. 
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Parallellsesjon 1 
 
BANK-modellen: Et verktøy for å analysere samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling v. 
Anne Espelien, Menon 
 
Espelien holdt et foredrag med innslag av gruppediskusjoner. I foredraget pekte hun på fire 
trender som beskrivende for samspillet mellom nærings- og samfunnsutvikling:  

1) Urbanisering og sentralisering 
2) Desentralisering og todeling av norsk økonomi  
3) Internasjonal, nasjonal og regional lokaliseringskonkurranse  
4) Kunnskapsbasert og innovasjonsdrevet næringsutvikling 

 

 
Anne Espelien, Menon. 
 
Hun tok også fram fire gjensidige faktorer som påvirker samspillet, og som definerer BANK-
modellen: Bostedskvalitet, Arbeidstilbud, Næringsstruktur og Kunnskapsmiljø. 
 
Espelien valgte ulike eksempler. Hun fortalte om Sogn og Fjordane som opplever stagnasjon i 
befolkningen og har underrepresentasjon av mennesker i produktiv alder. Her opplever flere 
kommuner en klar utfordring i form av lav bostedsattraktivitet. 
 
Knyttet til arbeidstilbud spurte hun om det stemmer at byene er vekstmotorer? Ikke 
nødvendigvis. Med Buskerud som case, fikk deltakerne høre at Drammen ikke er en slik motor. 
Buskerud er også i sterk konkurranse med regionene rundt. Og har en lav andel innbyggere 
med høyere utdannelse.  
 
Lenke til presentasjon. 
 
 
Bruk av læringsnettverk for å utnytte ny kunnskap til å tenke nytt i egen kontekst, 
Marianne Sempler.  

http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/BANK-modellen-Menon-21-mai-2014.pdf
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Marianne tar utgangspunkt i fire spørsmål: 
 

 Hvorfor bry seg med læringsnettverk? 
 Hvordan bruke læringsnettverk som strategi for utvikling på arbeidsplassen? 
 Hva er utviklings og innovasjonskompetanse 
 Hvilken nytte kan vi ha av læringsnettverk for prosess- og innovasjonsveiledere? 

Norsk, dansk og engelsk forskning viser at læringsnettverk har en verdi i form av økt 
innovasjon, det er drivkraft for utviklingsarbeid i organisasjonen og verktøy for nytenking og 
kollektiv læring. 
  
Læringsnettverkene kan brukes til å skape kollektiv læring.  
Kollektiv læring i nettverk beskrives som kollektiv læring på individualistisk vis. 
Forutsetningen for denne kollektive læringen er at den enkeltes kunnskap ikke er nok for å 
løse komplekse oppgaver. Individene må kontinuerlig lære nytt og blir avhengig av andres 
erfaringer og kunnskap – også utenfor egen organisasjon. 
Det er den enkelte deltakers ansvar å ta læringen med til egen organisasjon. 
 
Et læringsnettverk støtter utvikling på arbeidsplassen, men det betinger at det også er 
kultur for utvikling og innovasjon på arbeidsplassen. Det er et lederansvar å tilrettelegge for 
god utviklingskultur! 
 
Marianne stiller spørsmål om vi har gode nok strukturer i offentlige organisasjoner til å både 
sikre reproduktiv læring (driften), og å sikre utviklingsorientert læring? 
 
Innovasjonsdiamanten er et verktøy for å utvikle innovasjonskompetanse. Den fokuserer 
på menneskers innvirkning på innovasjonsprosessen, og formålet er å peke på hvordan man 
kan få satt i gang innovasjonsprosessen ved å arbeide både med viten og ikke-viten området. 
(Darsø 2011). 
 
Et læringsnettverk bør gi kontinuerlig kunnskapspåfyll, sørge for relevante 
kunnskapsmøter og styrke ByR prosesslederne i å være ressurs for utviklingsarbeid på sine 
arbeidsplasser. 
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Marianne Sempler 

Lenker til video, presentasjon og Intervju om læringsnettverk. 

 

Samspill i spredte byregioner - Telemarksforsking v/Knut Vareide og TIBE samfunn 
v/Harald Espeland.  

Knut Vareide innledet med å slå fast at samspill ikke er målet, men et middel til å skape mer 
vekst.  Av de 33 byregionprosjektene, mente Vareide at 29 av dem har som mål å skape mer 
vekst.  Han gikk så nærmere inn på Attraktivitetsteorien, og brukte denne til å argumentere for 
hva som skaper vekst? Dette kan kort oppsummeres i følgende 3 faktorer: 

1. Bedriftsattraktivitet, dvs. attraktivitet for næringsliv (industri, teknologiske tjenester) 

som konkurrerer nasjonalt eller internasjonalt  

2. Besøksattraktivitet, dvs. attraktivitet for fremmøtebasert næringsliv (reiseliv, handel, 

aktiviteter og opplevelser) 

3. Bostedsattraktivitet, dvs. tilflytting utover det arbeidsplassvekst alene kan forklare 

Attraktivitetsmodellen tar utgangspunkt i at befolkningsvekst er det overordnede målet, og 
modellen bygger på at flyttestrømmer påvirkes av i hvilken grad et sted eller region er 
attraktivt, samt strukturelle forhold. Han redegjorte videre for hva som påvirker/skaper 
bosteds-, bedrifts- og besøksattraktivitet, og kategoriserte disse i  boliger, ameniteter (goder, 
tilbud, tjenester),  identitet og stedlig kultur og omdømme.   Han omtalte disse som de 4 
regionale faktorene.   Hva poengterte at det som virker i en region ikke nødvendigvis vil 
fungere i en annen, og at det er summen av alle forhold som er avgjørende.  Samspill- og 
vekstkultur er grunnleggende for å fremme de regionale faktorene , og Vareide mente at 
samspillskultur skapes ved å utvikle nye samspillsmønstre som skaper ny adferd og som etter 
hvert skaper varig endring. 
  

 
Torbjørn Wekre Distriktssenteret og Knut Vareide, Telemarksforskning 
 
Lenke til: Vareides presentasjon 
 

https://vimeo.com/96480981
http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Læringsnettverk-for-å-tenke-nytt-Sempler-210514.pdf
http://distriktssenteret.no/2014/06/03/marianne-sempler-hvorfor-laeringsnettverk/
http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Vareide-p%C3%A5-Hell-spredte-byreg-ByR_140520.pdf
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Harald Espeland gjennomførte en prosess med deltakerne på sesjonen.  Deltakerne ble satt 
sammen i grupper med deltakere fra ulike byregioner. Oppgaven bestod i følgende (tenkt 
tilfellet): Harald Espeland med kone og barn skulle påvirkes til å flytte til en region, Harald 
redegjorde for både yrkestilknytning i dag og familiens-/barnas interesser. Gruppene fikk 
anledning til å stille noen korte spørsmål til Harald, og fikk deretter i oppgave å lage et 
«salgsprospekt». Disse ble så presentert i plenum.  Espeland mener økt bevissthet om 
regionens kvaliteter, valg av målgruppe, kunnskap om preferanser, skreddersøm og god 
oppfølging er avgjørende for å lykkes med å tiltrekke seg de innflytterne som mange av 
byregionene har ambisjoner om.     
Lenke til: Espelands tipunktmodell 

Parallellsesjon 2 
 
Forankring og godt samspill gir resultat, Anne Irene Myhr og Marianne Solbakken 
Distriktssenteret 
 
Distriktssenteret har gjort undersøkelser og prosjekter i en lang rekke kommuner når det 
gjelder omstilling, endring og bygdeutvikling. Noen konklusjoner fra dette arbeidet er at god 
forankring, rett kompetanse og nok tid 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 
ryggdekning, legitimitet og ressurser. 
 

 
Anne Irene Myhr og Marianne Solbakken, Distriktssenteret 

 
I rapporten suksessrike næringskommuner kom det fram at nettverkene stort sett besto av menn over 50 år 

som har bodd i kommunen i mer enn 10 år. Det er viktig å aktivisere andre grupper, inkludert de som 
representerer framtida. Det må involveres bredt i hele prosessen, folk må slippes til og få muligheten til 
å slippe seg løs.  
 
Viktigste suksessfaktor er samspill og samhandling. Dette innebærer tilgang til et mangfold av 
kompetanse og nettverk, samt evnen og viljen til å trekke i lag og på tvers av andre interesser 
og utgangspunkt.  
 
På Distriktssenteret arbeider de i nær tilknytning til ulike regioner. Med Hallingdal som 
eksempel tok innlegget opp hvordan utvikling og omstilling kan skje i en region. I Hallingdal 
har flere kommuner gått sammen om en ny profil og om å lage en felles målsetning for hele 
regionen. I dette arbeidet er det et sterkt fokus på ungdom og unge voksne.  

http://distriktssenteret.no/2014/06/18/metodikk-strategisk-arbeid-med-lokal-utvikling/
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Et annet eksempel ble gitt fra Møre og Romsdal. Her har det vært gjort prosjekter på samspillet 
mellom byer og omland. Et utgangspunkt i dette arbeidet har vært ideen om at byene skal være 
motorer for sin region, det vil si at de skal bidra til og sørge for utvikling. Samtidig er det slik at 
dette er sammensatt. Det blir nødvendig å få til helhetlig tenkning til tross for de mange 
aspektene og sidene ved arbeidet med omstilling og utvikling. Her er forankring et nøkkelord.  
 
Lenker til: video og presentasjon 
 
FoU–veiledning: Bestilling og anvendelse av utredning, Ved Benedicte Akre (KMD) og Hildegunn 
Nordtug (Distriktssenteret) 

Sesjonen gikk ut på råd og tips i arbeidet med å utforme og bestille utredning til fase 1.  
Nordtug og Akre innledet sesjonen med en presentasjon på 15 minutter. Hovedpunktene i 
denne presentasjonen var: 

1.  Forskrift om offentlige anskaffelser   

2. Forholdet mellom budsjett / tilgjengelig tid / nytte                    

3.  Faglig avgrensning og systematisk tilnærming 

Resten av tiden ble brukt til dialog med deltagerne. Deltagerne ble satt sammen ut ifra om de 
definerte seg som å ha kommet langt på vei i bestillingen (nesten klar til å sende ut) eller litt 
kortere (tenker fortsatt). Tilstede fra arrangører var også Kristin Lind, Bjørn Barvik og Terje 
Kaldager fra KMD, som var ressurspersoner i dialog med og rådgivning til deltagerne. Nordtug 
og Akre hadde også forberedt eksempler på kravspesifikasjon, konkurransegrunnlag og 
vurderingsmatrise.  

Eksempler på spørsmål som ble diskutert for den første gruppen er: «Hvordan ser en god leveranse ut? 
Hva trenger vi for å prioritere for fase 2?» Eksempler på spørsmål for de som fortsatt tenkte er: «Hva 
bør inngå i en helhetlig samfunnsanalyse?», «Hvor mange av disse spørsmålene kan vi allerede svare på 
ved hjelp av eksisterende planer, utredninger osv.?», «Hvilke prosedyre skal vi velge?»   

Lenke til presentasjon. 

Samspill i storbynære/konsentrerte byregioner – regionforstørring som utviklingsstrategi, 
Østlandsforskning V/Morten Ørbeck  

Oppgradering av veinett og andre forbedringer på samferdselssektoren har bidratt til at større områder 
har fått en akseptabel reisetid til et større senter og dermed utvidet regionen. Dette er en utvikling som 
er ønskelig utfra forhold som bla. verdiskaping, befolkningsvekst og folks valgmuligheter øker med 
størrelsen på bo- og arbeidsmarkedsregionen 

Dette ble dokumentert med statistikk fra TØI og eksempler fra Oslo/Akershus regionen. 

Spørsmålet om hva som kommer først og sist av næringsutvikling og befolkningsutvikling ble tatt opp, 
og dermed behovet for en endret politikk som satte befolkningsutvikling og tilrettelegging for bosetting 
først. Konklusjonen ble at det måtte bli snakk om et både og. 

https://vimeo.com/96486883
http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Forankring-og-godt-samspill-gir-resultat_BYR140520-1.pdf
http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/06/140521-Utviklingsprogram-for-byregioner-FoU-bestillinger-KMD_KDU_final.pdf
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Ørbeck presenterte også opplegget for analyse av Lillehammerregionen, der Lillehammers rolle må ses 
på i ulike regionale sammenhenger. 

 Lenke til presentasjonen 

Prosjektdating 
Fra parallellsesjonene gikk veien videre til en sesjon der deltakerne selv definerte hva de ville 
gjøre. De fikk muligheten til både å treffe forskningsmiljøer og ha møter med andre byregioner.  
 
FoU-miljøer på stand 
I myldrerommet utenfor konferansesalen hadde forskningsmiljøene hver sin stand.,  
Østlandsforskning,   Menon, Telemarksforskning, Oxford Research Group  Oxford Research 
Group   og  Trøndelag Forskning og Utvikling stilte opp for å møte deltakere til samtale, 
erfaringsutveksling og gode tips.  

 
Forskningsmiljøer fra Høgskolen i Nord-Trøndelag… 
 

 
…Oxford Research Group… 

 

http://distriktssenteret.no/wp-content/uploads/2014/05/Regionforst%C3%B8rring-som-utviklingsstrategi-Ostforsk_ByR.pdf
http://www.ostforsk.no/
http://menon.no/
http://www.telemarksforsking.no/start/main.aspmarksforskning
http://www.oxfordresearch.no/
http://www.oxfordresearch.no/
http://tfou.no/
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…og Telemarksforskning presenterer seg selv og forskningen 
 
Et meget populært grep var muligheten til å treffe andre byregiongrupper. På dag 1 kunne alle 
melde inn hvem de ville treffe til et møte. Timeplanen ble raskt fylt opp. Dermed fikk 
byregionene møte hverandre på uforpliktende vis. Naboregioner møttes. Regioner i sør møtte 
regioner i nord. Ideer ble sendt mellom gruppene. Og det ble gjort avtaler om mer samarbeid 
og mer erfaringsutveksling.   
 

 
Norge rundt. Og tilbake igjen. Her i form av regiondating. 

 
Denne delen av programmet ble såpass viktig at mange av gruppene valgte å la den fortsette i 
stedet for å møtes internt i byregionene, slik det opprinnelige skjemaet tilsa. 

Siste arbeidsøkt i Byregiongrupper 
I plenum tok Marianne Sempler fram sirupsnippen igjen, og ba gruppene om å nærme seg en 
avslutning. Nå var tida inne for å sørge for å tenke framover og konkretisere planene. 
Hensikten var å fokusere på framdrift og på at konferansen skal få resultater. 
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Gruppene samlet seg for siste gang, Og fikk beskjed om å ”lukke sirupssnippen”, det vil si å kategorisere og 
avslutte, samt tenke konkret framover.  
 

Gruppene skulle dermed reflektere over hva de hadde fått med seg så langt, men også 
kategorisere innspillene og sette alt inn i en framdriftsplan. Det ble også poengtert fra 
Distriktssenteret at det var viktig å «parkere» det som ikke hørte inn under dette programmet 
og eventuelt ta det videre i andre sammenhenger. Parkeringstavla kunne også brukes til å 
parkere det som skal gjøres i en senere fase av programmet.  
 

 
Parkeringstavla - i bruk for å skille hva som gjelder på henholdsvis kort og lang sikt. 
 

På denne måten skulle arbeidet fra konferansen få ringvirkninger for det videre arbeidet rundt 
i regionene.  
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Hallingdalregionen nærmet seg hjemtur, klar for mer samspill 

 
Flere av gruppene satt godt fordypet i samtaler. Dessverre valgte også en forholdsvis stor del 
av deltakerne å forlate konferansen under denne økta. 

Avslutning og evaluering 
Som aller siste del av programmet samlet de gjenværende deltakerne seg i plenum. I 
forbindelse med den siste pausen rett i forkant var alle bedt om å gå innom evalueringsrommet 
like ved. Her var det hengt opp store ark med spørsmål alle kunne besvare. Målet med dette var 
å gi alle sjansen til å komme med tilbakemeldinger.  
 
I tillegg ble det gjort en evaluering i plenum. Sindre Røsvik fra Giske kommune er medlem av 
referansegruppa i Byregionprogrammet. Han fikk sjansen til å komme med sine kommentarer. 
Han tok utgangspunkt i de forventningene han hadde, og erklærte seg fornøyd. Samtidig savnet 
han ”Det store foredraget” med makroperspektiver som kan brukes på mikronivå. Oppstarten 
var noe heseblesende, særlig cafeen, fortalte Røsvik. Bien måtte springe litt raskt fra blomst til 
blomst. Men han fortsatte: - Vi har lært at vi kan snakke sammen med ulike aktører og med 
andre regioner. Særlig dag 2 har det vært fin vekselvirkning mellom innspill, refleksjon og 
samtale. 
 
Bjørn Frode Moen fra Notodden fikk også sjansen til å oppsummere på vegne av deltakerne. 
Moen slo fast at det skjer store forandringer når du putter små ting sammen til et hele. Dette er 
en utfordring for mange små bygder og kommuner. Hvordan skal vi få resultater? En ting som 
er krevende, som alle må ta med seg inn i arbeidet i referansegruppene, er hva er et nettverk og 
hva er en referansegruppe. Det viktigste ved et nettverk er at den som kommer inn i det, har 
noe å få og noe å gi. 
 
Geir Lyngaas fra Distriktssenteret avsluttet det hele. Regionene er forskjellige og har 
forskjellige behov, slo han fast. Departementet ønsket at regionene skulle være samlet. 
Framover skal regionene slippe mer fri og få opplegg som er mer skreddersydd til hver enkelt 
region. Det er et læringsnettverk vi skal utvikle, sa Lyngaas til slutt. 
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PROGRAM 

 

Tirsdag 20. mai 2014, kl. 1100 - 1700 

Mål med dag 1: 

 Alle deltakerne skal ha fått kunnskapspåfyll om: 
o samhandling for regional økonomisk vekst  
o parametere for helhetlig samfunnsanalyse 

 mulighet- og flaskehalssanalyse - økonomisk verdiskaping  
o KMD sin studie om sammenhengen mellom vekst i by og omland 

 Byregiongruppene skal ha reflektert over hvordan denne kunnskapen kan ha relevans og 
overføringsverdi for egen byregion.  

 Byregionene skal ha blitt nærmere kjent med hverandre, fått delt kunnskap på tvers av regioner og fått 
første innsikt i det nasjonale læringsnettverkets kompetanse. 

 ByR-prosessleder skal ha øvd seg på fasilitering av egen Byregiongruppe 
 
 

10:30  Kaffe og noe å bite i  

11:00 – 11:30 Velkommen og oppstart 
Distriktssenteret 

11:30 – 12:00  Arbeidsøkt i Byregiongruppene  
 Hvordan kan vi best mulig utnytte den nasjonale nettverkssamlingen etter 
Byregionprosjektets behov?  
ByR- prosessleder  

12:15 – 13:00 Kunnskapspåfyll for alle 

 Presentasjon av nasjonal studie om på hvilken måte, og i hvilken grad det er 

sammenheng mellom vekst i byen og byens omland.  

KMD/valgte forskningsmiljø  

 

 Samhandling for regional vekst - hvem får det til og hva gjør de?  

13:00 – 14:00 LUNSJ 
 
14:00 – 14:45 Kunnskapspåfyll for alle 

 En helhetlig samfunnsanalyse for økonomisk samhandling i regionen – hvordan 

komme i gang med å stille rette spørsmålene?  

Hildegunn Nordtug og Torbjørn Wekre, Distriktssenteret  

 

14:45 – 15:15 Arbeid i egen Byregiongruppe  
        Hvordan kan vi bruke dette kunnskapspåfyllet videre i eget Byregionprosjekt?  

15:30- 16:45 Kunnskapsmøter 
Prosjektdating på ByR – kafe (2 bordesett á 20 min + 40 min i egen gruppe) 
Byregionene blir nærmere kjent med hverandre. 
ByR prosessleder og prosjektleder sitter fast og presenterer egen region og eget prosjekt, 
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samt oppsummerer. Resten av gruppen kan delta på andre ByR-presentasjoner. Avslutter i 
egen region for å avklare egne kunnskapsbehov og kobling til andre regioner. 

16:45 – 17:00 Oppsummering av dagen i plenum 

17:00 - 18:00 Evaluering med ByR-prosesslederne  

19:00  Middag 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Onsdag 21. mai 2014, kl.08:30-15:30 

Mål med dag 2: 

 Byregiongruppa har funnet andre regioner å dele erfaringer med 

 Gruppa har fått kunnskapspåfyll knyttet til eget behov 

 Gruppa har kommet en bit på vei med hensyn til bestillingen og hva slags spørsmål de trenger å stille 
 
Arbeidsplan Byregiongruppene: 

 Gruppa har reflektert over drift og prosesser i de regionale nettverk og konkludert med hva som er neste 
steg i arbeidet. 

 Gruppa har skissert en plan for regionenes forankringsarbeid 

 Gruppa har gjort en avsjekk for FoU – bestilling 

 ByR-prosessleder har sikret prosess, fremdrift og dokumentasjon for gruppa 
 
 
 

08:30 – 09:00 Plenumsoppsummering og oppfølging fra dag 1 

09:00 - 12:00 Parallelle sesjoner - bygger videre på ByR-gruppenes behov fra dag 1.  
(velges individuelt på forhånd)  
Gjennomføres som en kombinasjon av kunnskapspåfyll i form av faginnlegg, og 
kunnskapsmøter med workshops bestående av ulike regioner. 

  
Kunnskapspåfyll etter behov 
1. FoU-tilbydere - møte med forskermiljø som stiller seg til disposisjon for spørsmål og råd 

(Tilgjengelig hele dag 2). 

2. KMD/KDU - Spørsmål, avklaringer og gode råd, avtales direkte. 

 

09:00-10:00 Kunnskapspåfyll etter behov- sesjon 1A 

1. FoU – veiledning, anbudsoppbygging 

Distriktssenteret 

2. Teorier og hypoteser om samspill mellom by og omland  

Nasjonalt FoU prosjekt 

Kunnskapsmøter etter behov- sesjon 1B 

1. Samspill i spredte byregioner – flerkjerne  

2. Samspill i storbynære/konsentrerte byregioner 
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10:00 – 10:30 Pause med kaffe, te og frukt  

10:30 – 11:30 Parallelle sesjoner fortsetter 
  Kunnskapspåfyll etter behov - sesjon 2A 

1. Forankring – gode eksempler på forankringsarbeid. Erfaringsutveksling. 

Distriktssenteret 

 

2. Læring og utvikling - bruk av læringsnettverk for å utnytte ny kunnskap til å tenke nytt i 

egen kontekst – best cases. 

11:30-12:00 Pause 

 
12:00 – 13:00 Arbeid i Byregiongruppene og mulighet for prosjektdating på konkrete behov 

Oppsummering av viktig læring fra samlingen 
 

13:00 – 14:00  LUNSJ 
 

14:00 – 15:45 Arbeid i Byregiongruppene  
Definere videre arbeid, arbeidsplaner, involvering, prosessplan 

15:45 – 16:00 Avslutning 
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Begreper i Utviklingsprogram for byregioner - Byregionprogrammet (ByR) 
 

Å ha felles begrepsforståelse er viktig, derfor har Kompetansesenter for distriktsutvikling (KDU) 
sammen med referansegruppa blitt enige om hvordan vi skal benevne og forstå sentrale begreper i 
Byregionprogrammet. Disse kan være lurt å sette seg inn i før du leser programmet og før vi møtes. 
Velkommen i ByR-verden! 

 Nasjonalt nettverk i ByR - alle de 33 byregionene i Byregionprogrammet 
 Byregion - deltakerregion i ByR 
 ByR-prosjektleder - leder av ett byregionprosjekt 
 ByR-prosessleder - prosessleder i den enkelte byregionene sitt arbeid. Skal være støtte til 

prosjektleder i ByR. 
 Byregiongruppe - gruppen av deltakere fra de ulike byregionene på nasjonal nettverkssamling 
 Kunnskapspåfyll - kunnskap som skal bistå arbeidet i byregiongruppene både under nasjonal 

nettverkssamlingen og i byregionenes videre arbeid.  
 Kunnskapsmøter - møter for å bli kjent med hverandre for å dra nytte av hverandres kunnskap 

og erfaringer 
 Prosjektdating på ByR-kafé - opplegg for å bli kjent med hverandre 
 Arbeid i egen byregiongruppe - arbeid innad mellom deltakerne i byregiongruppa  
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Guide til nasjonal nettverkssamling 20. – 21. mai – Utviklingsprogram for byregioner  

Denne nasjonale nettverkssamlingen skal gi ditt byregionprosjekt drahjelp til de oppgavene som 
skal løses i fase 1 av ByR, og her får du noen praktiske råd, tips og påminnelser for hvordan du kan 
utnytte samlingen best mulig. 
 
Hvordan komme fra flyplassen til hotellet? 

 
Gå 
Du kan gå fra flyplassen på Værnes til Rica Hell på ca 5-8 
minutter. Se kartet til venstre. Følg merkingen til hotellet.  
 
Buss 
Det går en liten skyttelbuss kontinuerlig mellom flyplassen og 
Rica Hell hotell. Bussen er merket Rica Hell hotell, og den er 
gratis å bruke. 
 
Taxi 
Du kan ta taxi og adressen til hotellet er: Rica Hell, Sandfærhus 
22, Hell 

Hvordan finne frem i møterommet – Rica Hall? 
Det er meldt på ca. 200 deltakere til den nasjonale nettverkssamlingen. Du vil finne en 
deltakeroversikt i mappa som du får ved registreringen på dag 1. Her har hver deltakerregion et 
nummer. Du finner igjen samme nummer på det bordet som din byregiongruppe skal sitte. De 
byregionene som har få påmeldte er slått sammen med andre, og har fått et felles nummer. Det vil 
være ca. 25 bord. 
 
Kunnskapspåfyll  

 Helhetlig samfunnsanalyse 
o Begrepet helhetlig samfunnsanalyse må forstås i konteksten til Utviklingsprogram for 

byregioner(ByR).  
 På dag 1, kl 11:05, vil KMD ta oss gjennom mål og formål med ByR og hvorfor 

det ble til. Vi vil også få presentert Menon sitt arbeid om samspill mellom by 
og omland og mulige årsakssammenhenger. Dette foregår dag 1, kl 12.15. 

 
o Lurer du på hva som er riktig innhold i den helhetlige samfunnsanalysen i din region? 

Hva er viktig og hva kan påvirkes?  
 Foredraget på dag en fra kl 14:00 – 14:35 vil gi deg nyttig og konkret 

tilbakemelding på dette. Foredragsholdere Hildegunn Nordtug og Torbjørn 
Wekre, KDU 
 

o Trenger din byregion bistand i FoU-bestillingen? 
 I parallellsesjon B1 vil du få nyttige innspill fra Benedicte Aakre i KMD og 

Hildegunn Nordtug i KDU. NB! Ta med utkast til egen søknad, så kan du få 
konkrete råd på det du har gjort. Meld deg på ved slutten av dag 1. 
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o Ønsker din byregion å diskutere mulige innfallsvinkler på samfunnsanalysen med 
forskningsmiljø? 

 På dag 2 kan du gjøre avtaler med ulike forskningsmiljøer som står på stand i 
vrimleområde utenfor Rica Hall. Timeavtaler fra kl. 09:00-12:00.  

 Forskermiljøene er: Oxford Research, Vista Analyse, Menon Business 
Economics, Trøndelag Forskning og Utvikling/HiNT, Telemarksforskning, 
Østlandsforskning, TIBE Samfunn. Meld deg på ved slutten av dag 1. 
 

o Er din byregion på jakt etter gode modeller for å forstå samspillet mellom nærings- 
og samfunnsutvikling?  

 På dag 2, i parallellsesjon A1, kl. 09:00 – 10:00, beskriver Menon, BANK 
modellen som er et nyttig verktøy i denne sammenhengen. Meld deg på ved 
slutten av dag 1. 
 

 Forankring 
o Trenger din byregion drahjelp i forankringsarbeidet? 

 På dag 2 i parallellsesjon B 3, kl. 10:15-11:15, får du gode eksempler på 
forankringsarbeid i et foredrag av KDU, og kan etterpå utveksle erfaringer 
med andre deltakere. Foredragsholdere: Anne Irene Myhr og Marianne 
Solbakken, KDU. Meld deg på ved slutten av dag 1. 
 

 Læringsnettverk 
o Hvordan få mest mulig ut av arbeidet i læringsnettverket? 

 I parallellsesjon A2 på dag 2, fra 09:00-10:00, får du gode råd fra Marianne 
Sempler, og kan etterpå utveksle erfaringer med andre byregioner. 
Meld deg på ved slutten av dag 1. 
 

 
 
Kunnskapsmøter 
Det er 33 byregiongrupper som er med i ByR, og blant dem er det mye kunnskap!  
 

 Ønsker du å knytte nærmere kontakt med noen av disse, er det lurt å delta på ByR-kafe og 
prosjektdating på dag 1 mellom kl 15:30 og 16:15. 
Prosjektleder må huske å ta med presentasjon av byregionprosjekt på et A3 ark, for bruk til 
å presentere det dere kan by på for ande byregioner. Spørsmål som dere skal besvare har vi 
sendt til prosjektlederne i forkant. 

 

 For deg som hører til i en spredt byregion, kan du i parallellsesjon A3, på dag to fra kl 09:00 
– 10:00, møte andre likesinnede, og få faglig påfyll og inspirasjon fra Telemarksforskings 
Knut Variede og TIBE-samfunns Harald Espeland. Meld deg på slutten av dag 1. 
 

 For deg som hører til i en storbynær/konsentrert byregion, kan du i parallellsesjon B2, på 
dag 2, fra kl 10:15 – 11:15, møte andre likesinnede og få faglig påfyll og inspirasjon fra 
Østlandsforsknings Morten Ørbeck. Meld deg på slutten av dag 1 
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Spørsmål om Utviklingsprogram for byregioner 
KMD er til stede og svarer på spørsmål som har med rammer for programmet, økonomi, 
rapportering, evaluering mv. Ta kontakt med KMDs deltakere, og sjekk ut problemstillingen først. 
Ikke alt kan besvares på sparket, men mye kan avklares. Dersom det er behov har KMD reservert 
møterommet «Rådhuset» og er tilgjengelig på dag 2, onsdag 21.3 fra 09:00 – 12:00 og 14:00 – 
15:30 
 
Spørsmål om nettverkssamlingen eller råd i prosjektarbeid, nettverksarbeid 
Distriktssenteret er vertskap for samlingen, og du kan når som helst kontakte noen av oss om du 
lurer på noe. Om du ønsker råd som har med arbeidet i prosjektet i din byregion kan du gjøre egen 
timeavtale med oss. Kontakt Geir Lyngaas eller Aina Sofie Brox. Vi har tilgjengelig møterommet 
«Opera», på dag 2, onsdag 21.3. fra kl. fra 09:00 – 12:00 og 14:00 – 15:30. 
 

NB Husk at alle må melde seg på til parallellsesjoner som foregår på dag 2!! 
Dette gjøres på slutten av dag 1 ved å skrive seg på påmeldingsskjema, som henger i vrimleområdet 
utenfor Rica Hall, der vi er samlet første dag. 
 
NB HUSK!! 
På slutten av dag 1 og dag 2 skal både prosjektleder og prosessleder fra de ulike 
byregionprosjektene møtes for å evaluere dagens arbeid i byregiongruppene. Evalueringen skjer i 
Rica Hall. Dag 1 er mellom kl. 17:00 og 18:00 og dag 2 er 15:15-15:45. 
 

Filmopptak 
Det vil bli gjort filmopptak fra noen av foredragene på samlingen: Menon sitt foredrag, og 
Distriktssenteret sitt foredrag om tilnærming til en helhetlig samfunnsanalyse, begge på dag 1. På 
dag 2 gjør vi opptak av foredragene om forankring i parallellsesjon B3 og bruk av læringsnettverk i 
parallellsesjon A2. Det vil også bli gjort opptak mens dere arbeider i byregiongruppene og på work – 
shops undervegs i samlingen. Disse filmopptakene legges på www.distriktssenteret.no etter 
samlingen. 

Mer informasjon om ByR 
På www.distriktssenteret.no finner du mer informasjon om alle byregiongruppene i ByR, 
kontaktdata og korte beskrivelser av prosjektene. Du finner også lenker til fagartikler som kan være 
nyttig i arbeidet ditt. 

Utnytt den nasjonale nettverkssamlingen til å jobbe godt i lag i eget byregionprosjekt – på denne 
måten kan dere komme godt og samstemt i lag med eget arbeid! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.distriktssenteret.no/
http://www.distriktssenteret.no/
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Deltakerliste, første nettverkssamling Byregionprogrammet 

 

Fornavn Etternavn Deltakerregion  Rolle/stilling  Kommune eller organisasjon  

Snorre Lund Alstahaug Næringskonsulent 
Mosjøen og omegn næringsselskap 
KF 

Stig-Gøran Olsen Alstahaug Næringssjef Alstahaug kommune 

Hans Løvmo Alstahaug Landbruks- og miljøvernsjef Alstahaug kommune 

Turid Rønning (Alstahaug) Prosjektleder  Nordland fylkeskommune 

Gunnar Ogwyn Lindaas Arendal 

 

Aust-Agder fylkeskommune 

Elin Sjødin Drange Bergen Næringssjef Bergen kommune 

Astrid Tongen Bergen Spesialrådgiver Bergen kommune 

Stig Ryland Bergen Næringssjef Askøy kommune 

Berit Rystad Bergen Plan og utbyggingssjef Fjell kommune 

Marianne Brøttem Fosen Prosjektleder Leksvik industriell vekst AS 

Harald Jensen Fosen Seniorrådgiver Fosen Regionråd 

Siv Simonsen Fosen Daglig leder Ørland Næringsforum 

Arne Martin Solli Fosen Næringssjef Ørland kommune 

Ingjerd Astad Steen Fosen Prosjektleder Bjugn Kommune 

Arnt-Ivar Kverndal Fosen Daglig leder Kopparn Utvikling AS 

Jørn G. Pedersen Fosen Næringsrådgiver Osen kommune 

David 
Dupont-
Mouritzen Fosen Daglig leder Åfjord Utvikling A/S 

Elin Eidsvik Bodø Rådmann Hamarøy kommune 

Geir Mikkelsen Bodø Rådmann Gildeskål kommune 

Fred Eliassen Bodø Varaordfører Steigen kommune 

Ågot Eide Bodø Kommunalleder Beiarn kommune 

Asgeir Jordbru Bodø Prosjektleder Bodø kommune 

Kjersti Bye Pedersen Bodø Sekretariatsleder Salten Regionråd 

Eva Rismo Bø Kultur og næringssjef Nome 

Kristin Dahle Bø Planlegger Bø kommune 

Erling Rønnekleiv Bø Prosjektleder Midt-Telemarkrådet 

Svein Vangen Lister Daglig leder Listerrådet Listerrådet 

Ann Helen Erichsen Lister Turistsjef  Farsund 365 Farsund 

Karl Erik Lohr Lister Daglig leder Vekst i Lyngdal Lyngdal 

Liv Øyulvstad Lister Daglig leder Innovasjon Kvinesdal 

Arne Kringlen Førde Samfunnsplanleggar Naustdal kommune 

Liv Janne Bell Jonstad Førde Samfunnsplanleggar Førde kommune 

Trond Ueland Førde Prosjektleiar/kommunalsjef Førde 

Bjørn Evensen Gjøvik 
koordinator plan og 

Gjøvik kommune 
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utvikling 

Line Bøe Gjøvik rådgiver søndre-land kommune 

Inger Toril Holte Breien Gjøvik plan og utviklingsrådgiver Nordre-Land kommune 

Gunn M Rusten Gjøvik Gjøvikregionen næringsråd Gjøvikregionen Næringsråd 

Bjørn Bollum Gjøvik kommunalsjef Østre-Toten kommune 

Tore Jan Killi Gjøvik regionsjef, gjøvikregionen Regionrådet i Gjøvikregionen 

Bjørn Fauchald Gjøvik Rådmann Vestre Toten 

Svein Håvard Korshavn Gjøvik 

 

Byen vår Gjøvik 

Eli Nakken Lunquist Hallingdal By- og stedsutvikler Buskerud fylkeskommune 

Tor Egil Buøen Hallingdal Ordførar Flå kommune 

Sveinung Halbjørhus Hallingdal Rådmann Hemsedal kommune 

Hallvor Lilleslett Hallingdal Ordførar Gol kommune 

Tone Tveito Eidnes Hallingdal Rådmann Ål kommune 

Knut Arne Gurigard Hallingdal Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal 

Eli Bryhni Hamar Prosjektleder Hamarregionen Utvikling  

Kjersti Krageberg Hamar Prosjektleder Hamarregionen Utvikling  

Tove Krattebøl Hamar Seniorrådviger Hedmark fylkeskommune 

Frode Skuggedal Harstad Administrasjonssjef Salangen kommune 

Ronny Grindstein Harstad Ordfører Gratangen 

Dag Sigurd Brustind Harstad ordfører Ibestad kommune 

Hanne C. Iversen Harstad Oposisjonsleder Harstad kommune 

Trine-Lise W. Fossland Harstad Prosjektleder  Sør-Troms regionråd 

Nina Dons-Hansen Harstad Prosessleder Sør-Troms regionråd 

Vigleik Winje Haugesund Konst stabsleder Haugesund kommune 

Vidar Vorraa Haugesund Mulighetsutvikler Haugaland Vekst IKS 

Kjersti Vikse Meland Haugesund 

 

Polytec 

Per Velde Haugesund Næringssjef Karmøy kommune 

Linda Christine Olsen Haugesund Plansjef Tysvær kommune 

Inger Kallevik Haavik Haugesund Prosjektleder Haugaland Vekst IKS 

Inger Christensen Holmestrand Kommuneplanlegger 3K (Holmestrand, Hof og Re) 

Ragnar Lindås Holmestrand Ordfører Hof 

Alf  Johan Svele Holmestrand Ordfører Holmestrand 

Thor Smith Stickler Holmestrand Rådmann Holmestrand 

Graham Fairhurst Jæren Overordnet plan Sandnes kommune 

Reidar Hebnes Jæren Næringssjef Time kommune 

Gudrun Kristensen Jæren Fagansvarleg landbruk Gjesdal kommune 

Ine Woldstad Jæren Leiar planavdelinga Hå kommune 

Hege Skotheim Jæren Næringssjef  Klepp kommune 

Olav Eggebø Jæren Førsteamanuensis HLB 

Dag Jørund Lønning Jæren Professor HLB 

Ann Helen Aurbakken Kongsvinger 

 

Eidskog kommune 
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Ingunn Moss Kongsvinger 

 

Sør-Odal kommune 

Nils Lindeberg Kongsvinger 

 

Åsnes kommune 

Anne Huse Kongsvinger 

 

Hedmark regionråd 

Lars Gillund Kongsvinger 

 

Kongsvinger kommune 

Torgeir Haugaa Kristiansand Næringsrådgiver Vennesla kommune 

Kristian Råmunddal Kristiansand Daglig leder Lillesand Vekst 

Thor Skjevrak Kristiansand Kommuneplanlegger Songdalen kommune 

Grete Sjøholt Kristiansand Prosessleder/rådgiver Kristiansand kommune 

Kjell A. Kristiansen Kristiansand Daglig leder  Knutepunkt Sørlandet 

Lukas Wedemeyer Kristiansand Næringsrådgiver Kristiansand kommune 

Jakob Olaus Mo Kristiansand Næringskonsulent Birkenes kommune 

Olaug Haugen Kristiansund Rådmann Tingvoll 

Birgit Eliassen Kristiansund Rådmann Gjemnes 

Odd-Arild Bugge Kristiansund Prosjektleder Kristiansund 

Egil Tofte Lillehammer Areal og næring Nord-Fron kommune 

Dag Høiholt-Vågsnes Lillehammer Næringsrådgiver Gausdal kommune 

Aksel Hagen Lillehammer 1. amanuensis Høgskolen i Lillehammer 

Sanna Kaupang Sørum Lillehammer Areaplanlegger Sør-Fron kommune 

Bente Moringen Lillehammer Plansjef Øyer kommune 

Solveig Nymoen Lillehammer Kommunalsjef Sel kommune 

Britt Åse Høyesveen Lillehammer Kommunalsjef Ringebu kommune 

Trude Eide Lillehammer Forskningsleder Østlandsforskning 

Torhild Andersen Lillehammer Forsker 2 Østlandsforskning 

Anne Kirsti Ryntveit Lillehammer Regionkoordinator Lillehammerregionen 

Anne Marie Sveipe Lillehammer Rådgiver  Oppland fylkeskommune 

Jan Sandbakken Lillehammer Regionkoordinator Regionrådet Midt-Gudbrandsdal 

Erik Odlo Lillehammer Regionrådsleder  Ordfører i Ringebu kommune 

Mari Botterud Lillehammer Regionråd  Ordfører i Øyer kommune 

Espen 
Granberg Johnsen Lillehammer Ordfører Lillehammer kommune 

Hanne Mari Nyhus Lillehammer Prosjektleder Lillehammer kommune 

Maria Røhnebæk Lillehammer Forsker Østlandsforskning 

Anne Wally Ryan Namsos Førsteamanuensis HiNT 

Morten Stene Namsos Ordfører Namsos kommune 

Arnt Mickelsen Namsos Ordfører Røyrvik kommune 

Bente Estil Namsos Prosjektleder Indre Namdal regionråd 

Robert Bye Namsos Førsteamanuensis HiNT 

Paul Rosenmeyer Narvik Bystyrerepresentant Narvik kommune 

Kirstin Lillevåg Mobakken Narvik Prosjektleder Narvik kommune 

Lars Norman Andersen Narvik kommunalsjef Narvik kommune 

Elisabeth Storjord Narvik Daglig leder Ofoten regionråd 
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Tor Asgeir Johansen Narvik Ordfører Tysfjord Vekstkraft i Ofoten 

Bjørnar Pettersen Narvik Ordfører Tjeldsund Vekstkraft i Ofoten 

Janne Væringstad Notodden virksomhetsleder Notodden kommune 

Sunniva Bøhmer Notodden Prosjektleder Notodden Utvikling AS 

Bjørn Frode Moen Notodden Prosjektleder ByR  Notodden kommune 

Torgeir Fossli Notodden Politiker, gruppeleder Notodden kommune 

Marte Braaten Berdahl Notodden Arealplanlegger Notodden kommune 

Lene Hennum Notodden Rådgiver stedsutvikling  Telemark fylkeskommune 

Harald Sandvik Notodden Planlegger Notodden kommune 

Majken Hauknes Rana Prosjektleder Rana kommune 

Trine Rimer Rana Leder Ranaregionen næringsforening 

Håkon Økland Rana Seniorrådgiver Hemnes kommune 

Arne Langset Rana sekretær Indre Helgeland Regionråd 

Daniel Hesby Mathé Mosseregionen Kommuneplanlegger Råde kommune 

Lars-Otto Hammer Mosseregionen Plansjef Våler kommune 

Vibeke Arnesen Mosseregionen Arealplanlegger Moss kommune 

Terje Pettersen Mosseregionen Prosjektleder Moss kommune 

René Rafshol Mosseregionen Ordfører Råde kommune 

Linda Duffy Mosseregionen Rådgiver Østfold fylkeskommune 

Linn Kopperdal Skien Arealplanlegger Bamble kommune 

Ståle Tveit  Skien konst daglig leder Vekst i Grenland IKS 

Lars Kobro Skien 

 

Telemarksforsking 

Solveig Svardal Skien 

 

Telemarksforsking 

Tore Frimanslund Sogndal Prosjektleiar Sogndal 

Per-Odd Grevsnes Sogndal Dagleg leiar Sogn Næring 

Olav Grov Sogndal Næringssjef  Luster 

Ivar Kvalen Sogndal Ordførar Luster kommune 

Jarle Aarvoll Sogndal Ordførar Sogndal 

Olav Lunden Sogndal Ordførar Leikanger kommune 

Charlotte Aakerhus Steinkjer Trainee Steinkjer 

Vigdis Hjulstad Belbo Steinkjer Ordfører Snåsa 

Roger N Sæthre Steinkjer Ass. Rådmann Snåsa 

Jon Arve Hollekim Steinkjer Rådmann Inderøy Kommune 

Trygve Vannebo Steinkjer Næringssjef Verran Kommune 

Svein Åge Trøbakk Steinkjer Plansjef Steinkjer Kommune 

Anders Hugo Haraldsen Steinkjer Prosjektleder Steinkjer Kommune 

Grete Bækken Mollan Steinkjer Varaordfører Steinkjer kommune 

Kjetil Hestad Stord ordførar Tysnes kommune 

Gro Jensen Gjerde Stord Dagleg leiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland 

Anbjørn Høivik Stord Planleggjar Kvinnherad kommune 

Magnus Mjør Stord Rådmann Stord kommune 
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Synnøve Solbakken Stord ordførar Kvinnherad 

Sølvi Jensen Tromsø Ordfører Lyngen kommune 

Hogne Eidissen Tromsø Rådmann Balsfjord kommune 

Vigdis A. Nilsen Tromsø Seniorrådgiver Troms fylkeskommune 

Ole-Johan Rødvei Tromsø Ordfører Balsfjord 

Kritian Eldnes Tromsø Kommunalsjef Karlsøy kommune 

Hanny Ditlefsen Tromsø Ordfører Karlsøy 

Viggo Jørn Dale Tromsø Sektorsjef Lyngen kommune 

Jonas Stein Tromsø Byråd Tromsø kommune 

Jan Einar Reiersen Tromsø Prosjektleder Tromsø 

Kari Rognerud Granlund Tynset prosjektmedarbeider Regionrådet for Fjellregionen 

Jon Ola Kroken Tynset Rådmann Røros kommune 

Bernt Robert Hansen Tynset Næringskonsulent Tynset kommune 

Rune Jørgensen Tynset Regionrådgiver Hedmark fylkeskommune 

Elisabet Frøyland Ullensaker Plan- og næringssjef Ullensaker 

Kai Krog Halse Ullensaker spesialrådgiver Nannestad kommune 

Sissel Pettersen Ullensaker Planrådgiver Nes kommune 

Johan H Weydahl Vågan Prosjektleder Vågan kommune 

Sindre Røsvik Ålesund Ass. Rådmann Giske kommune 

Jarle Bjørn Hanken Ålesund Rådmann Ålesund Kunnskapspark AS 

Jan Petter Eide Ålesund Prosjektleder Ålesund Kunnskapspark AS 

Turid Hanken Ålesund Rådmann Haram 

Øyvind Herse Ålesund Prosjektmedarbeider Ålesund Kunnskapspark AS 

Bente Glomset Vikhagen Ålesund Konstituert Rådmann Skodje 

Åge Erstad Ramvik Ålesund Formannskapssekretær Sula kommune 

John Kåre Olsen Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Steinar Fredheim Distriktssenteret Avdelingsleiar Sogndal Distriktssenteret 

Geir Lyngaas Distriktssenteret Prosjektleder ByR Distriktssenteret 

Trude Risnes Distriktssenteret Rådgjevar Distriktssenteret 

Birte Fossheim Distriktssenteret Seniorrådgjevar Distriktssenteret 

Stein Magne Os Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Aina Sofie Brox Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Hildegunn Nordtug Distriktssenteret Rådgiver Distriktssenteret 

Anne Irene Myhr Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Halvor Hilmersen Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Kim Andre Rotmo Distriktssenteret 

 

Distriktssenteret 

Marianne Solbakken Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Torbjørn Wekre Distriktssenteret Seniorrådgiver Distriktssenteret 

Espen Holtan 

 

Videoprodusent Hypervisjon 

Terje Kaldager KMD seniorrådgiver KMD 

petter knutzen KMD spesialrådgiver kmd KMD 
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Odd Godal KMD seniorrådgiver KMD 

Bjørn Barvik KMD Avdelingsdirektør KMD 

Anne Gjerdåker KMD seniorrådgiver KMD 

Kristin Lind KMD seniorrådgiver KMD 

Benedicte Akre KMD Seniorrådgiver REGA 

Hilde Moe KMD Seniorrådgiver KMD 

Anne Espelien Menon 

 

Menon 

Jens Fredrik Skogstrøm Menon Seniorøkonom Menon 

Marianne Sempler AiR Pedagogisk seniorråd AiR 

Helga Sigbjørnadottir AiR 

 

AiR 

Liv Olderbakk AiR 

 

AiR 

Torjer Olsen AiR 

 

AiR 

Harald Espeland Tibe PR 

 

Tibe PR 

Morten Ørbeck Østlandsforskning 

 Knut Vareide Telemarksforsking Telemarksforsking 

 

 
 

 
 


