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ByRegionen Ålesund – en rand (RIM ) – 
dreven, funksjonell region.  

ByR Ålesund 
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Økt befolkningsvekst og pendling i 
ByRegion Ålesund 

• Ålesund høyest innpendling i M&R, med 8.200 personer. 
• Av Ålesundregionens arbeidsstyrke på 40.000 arbeider 88% innenfor regionen! 

 



Hvem er aktørene ByRegion Ålesund,  

ÅKP er et privat/offentlig regionalt 
innovasjonsselskaps om arbeider for å skape en god 
nærings- og boregion.   

Fasiliterer bl.a. 3 næringsklyngeprogram,  regional 
nyskaping og globale prosjekter. 

Kommune Befolkning 
(K2-15) 

Areal 
km² 

Ålesund 46.480 98 

Giske 7.939 120 

Sula 8.842 58 

Skodje 4.490 40 

Haram 9.156 261 

SUM 76.907 577 

Vårt mandat: 
 
• Hva må gjøres for å utvikle ByR-

Ålesund ? Hvilke hindringer vil vi 
møte på? 

• Hva vil en forsterket byregion bety 
for regionens  attraktivitet? 

• Utvikle en partnerskapsmodell 
mellom aktører som må være med i 
utviklingsarbeidet 

Beslutningsgrunnlag for å 
iverksette handling 



Næringslivet gir regionale ringvirkninger 

 Leverandøreffekter 

 Investeringseffekter 

 Konsumeffekter 

 Offentlige tjenester 

 Skatteeffekter 

1 verftsårsverk Gir 5,4 årsverk i 

annen virksomhet 
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CAPITAL 

REGIONAL CENTER FOR INNOVATION, 
BUSINESS- AND COMMUNITY DEVELOPMENT 

? 

Innovativt samspill i praksis 
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Anbefalinger fra fase 1 

1. ByRegion-strategi med tiltak  

2. Et regionalt utviklingsapparat  

3. Løft for kollektivtransporten 

4. Profilere ByregionÅlesund 

5. Regional Brüssel-kontakt 

6. Delta i ByR fase 2 

7. Samarbeide med andre  
    utviklingsprosjekter 
 

 

 



Bysenter 

Tettsted 

Tettsted 

Tettsted 

Tettsted 

BYREGIONEN 

Growth is created not within the municipality but within the city-region, Damvad. 2010 

Omlandet 

Byregionen i samspill med omlandet 



Hva må fokuseres? Større eller bedre? 

BEDRE 
(Competitiveness) 

STØRRE 
(Agglomeration) 

MÅL ? 

1 

2 

Bygge opp klynger/regioner 

Verdiskaping Attraktivitet og  
konkurransekraft 



Rammeverk for offentlig utviklingsarbeid   
- den kommunale planmodellen - 

Analyse Prosjekt 
Implemen-

tering 

Ja? 

Nei 

Ny 

Tilbaketrekning som (resultat)adferd 



Innovasjon – entreprenørskap  

Alternativt rammeverk for samfunnsbygging ? 

Timing 

Entreprenørskap Innovasjon 

Relasjonsbygging 

Organisatoriske koblinger?  



Quadruple helix perspektiv på Byregionen Ålesund 

Offentlig 
sektor 

Akademia 

Det sivile 
samfunnet 

Næringsliv 

Regionalt 
samspill 
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Hva er så den hemmelige oppskriften? 



Sannsynligvis finnes det ingen mirakelmedisin, men:  

Noen ingredienser må likevel være på plass: 

• Interessenter fra ulike samfunnssektorer som opplever at oppdraget er større 
enn det den enkelte representerer 

 

• Utvikle nettverksorganisasjon og partnerskap gjennom å bringe 
interessentene sammen, og gjennom dette etablere en plattform for felles 
forståelse  

 

• Likeverdighet i partnerskapet, alle bidrar og alle er like viktige, alle må få noe 
igjen (fremtidens suksess) 

 

• Forpliktelse i samarbeidet - utvikle avtaleverk som regulerer samhandlingen 
(spilleregler)  

 

• Sikre ressurser, kompetanse og lederskap i prosessene fra gode intensjoner til 
gjennomføring 

 



Takk for oppmerksomheten

Sannsynligvis det viktigste: 
En engasjert gruppe mennesker med høy grad av tillit og legitimitet, 
som gjennom samarbeid, deling og gjensidig avhengighet er villig til 
å arbeide sammen for å styrke eller endre samfunnets posisjon.  
 

Dette kalles skapende nettverk 


