
Med skoene på . . . .  

Arnt-Ivar Kverndal, INAQ 



Hvorfor står jeg her ?  

Dette er Nasjonal Referansegruppe i ByR 
Fase 1 
 
Her har vi hatt mange interessante  
diskusjoner ;-) 

Unisone svar fra alle i gruppen: 
1. Samarbeid ( . . .  er vanskelig) 

 
2. Lederskap ( . . .  avgjørende i neste fase)  

I siste møtet: 
1. Hva er det vi strever mest med? 

 
2. Hva er viktigst om vi skal skape 

resultater fra arbeidet? 
 



Hvilke sko har jeg hatt på . . .  

Seniorrådgiver i INAQ (2013 ->) 
Seniorrådgiver i SINTEF (2007 – 2013) 
Fylkesdirektør, ST Fylkeskommune (2002 – 2007) 
Rådmann, Frosta Kommune (1997 – 2002) 
Sektorsjef, Porsanger Kommune (1995 –1997) 
Prosjektleder Fylkesmannen i Finnmark (1994 – 1995) 
Prosjektmedarbeider Tromsø Museum, UiTø (1991 – 94) 
Vitenskapelig assistent Norsk Polarinstitutt (1989 – 91) 
 
 
 
 
 

Regional utvikling gjennom  
partnerskap på Fosen 

Kysten er klar 



Noen flere  . . .  

Kopparn Utvikling, Bjugn 

Gode Sammen 

Kunnskap og Innovasjon i Indre Namdal 

Gode Sirklar 



ByR skoene . . .  

ByR Fosen 

ByR Inn-Trøndelag 

Nasjonal  
referansegruppe 



Fra kommunalt til regionalt utviklingsarbeid . . .  

Fra å spille ALENE  til å spille SAMMEN 



Fra kommunalt til regionalt utviklingsarbeid . . .  

Krever mye øving og en god dirigent? 



	

Aktørbildet i regionene er forskjellig . . .  



Mange ulike interesser og roller 

Ordførere 

Rådmenn 

Sentrale bedriftsledere 

Opposisjon 

Virkemiddelapparat 

Fylkesmann 

Fylkeskommune 

Kunnskapsmiljøer og FoU 

Regjering 

Særinteresser 



Eget fylke 

Nasjonale aktører 

EU og Verden 

Regionalt samarbeid 

En annen dimensjon . . . 



Det mangler ofte ikke på analyser og planer . . . .  

Analyse 
Plan 
eller 

strategi 

Gjennom
-føring 

Resultat 

En rekke regionale planer er utarbeidet  resultatene ikke i stil med disse investeringene 



Hvorfor stopper det ofte her . . . . ?? 

Analyse 
Plan 
eller 

strategi 

Gjennom
-føring 

Resultat 



Mange ulike årsaker  

Analyse 
Plan 
eller 

strategi 

Gjennom
-føring 

Resultat 

Mangel på forankring og langsiktighet 
Mangel på institusjon og organisering 
Mangel på regionalt lederskap 
Mangel på felles Vi 
Mangel på tillitt 
Mangel på . . .  



	

Denne krevende posisjonen må bemannes og organiseres riktig  



	

Mellomrommet 

Dette er ”motorrommet” – her skapes framdrift og moment  

Management/lederskap/organisering 



	

Mellomrommet 

Dette er ”motorrommet” – her skapes framdrifta . . .  

Ydmykt samskapende 
Åpent og tillitsfullt (kjøreregler) 
Tett på 



De mest kritiske suksessfaktorene - oppsummert 

Relasjon 
Gjennomføringskraft 

Struktur 
Retning/Strategier 

Utviklingsplan/Næringsplan/SNP 

Samhandling 

Samarbeidsevne og tillit 
mellom aktørene 

Avklare regionens 
ambisjoner og mål 

Management/lederskap/organisering 



1. En overordna plan som beskriver regionens ambisjoner, mål, strategier og tiltak 
 

2. Evne til samarbeid og utnyttelse av komplementære kompetanser og ressurser 
 
1. Et kompetent lederskap som kan omsette strategier til praktisk handling  
  

Dette er viktigst for å lykkes 


