
FORANKRING 

Anne Irene Myhr, Distriktssenteret 

 

Anne Irene Myhr, Distriktssenteret 

 



Forankring er et kontinuerlig arbeid 

 

 

Steinar Fredheim på Togga,  

1205 moh 

Sigrid Ekran, Finnmarksløpet 



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



Forankring av søknaden i Glåmdalsregionen 

Foto: Egil Nyhus 



3 arbeider sammen 

 

 

Ta utgangspunkt i egne arbeidsplaner 
 

Snakk om – dette har min region gjort med forankring 
så langt i byregionsprogrammet 

 



Viktige aktører 

Nøkkelpersoner – næringsutvikling 

- Politisk ledelse 

- Administrativ ledelse i kommunen 

- Næringskonsulent 

- Daglig leder i xx (bedrift) 

- Styreleder i xx (bedrift) 

- Kommuneplanlegger 

 

Nøkkelorganisasjoner –  

- Næringsforening 

- Lokalmedia 

- Kunnskapsparker, næringshager 

- Høgskoler 

 

Nøkkelpersoner –  stedsutvikling 

- Styret i velforening 

- Studenter på universitet 

- Landskapsarkitekt 

- Foreldreutvalget ved skolen 

- Barnehagebestyreren 

- Trafikketaten 

 

 



Informasjon 
Media 

Kommunikasjonsplan 

- God intern 
kommunikasjon bygges 
med åpenhet, ærlighet, 
dialog og muligheter for 
medvirkning 

 

Informasjonstiltak 

- Nettside 

- Media som medspiller 
(oppfatninger dannes) 

- Facebook 

Vedtar næringsplan for Fosen  
Ordførere, rådmenn og folk fra 

virkemiddelapparatet er samlet i Åfjord for å lage 

en felles næringsplan for regionen.  



Medieplan 

Lag en detaljert medieplan 

 -   Målgrupper – hvem skal dere nå? 

- Medievalg – i hvilke kanaler når dere best 
målgruppen? 

- Budskap – hva skal dere si? 

- Effekt – hva skal oppmerksomheten føre til? 

- Talspersoner – hvem skal uttale seg? 

- Tidsplan – når skal dere gjennomføre 
aktiviteter? 

 



Gla i Glåmdalen 
(omstillingsprogra

m) 

Ettermæle: 
Mislykket 
pengesluk 

Realitet: Mange 
varige endinger for 

regionen  

Hvorfor? 
Historiene som ble 

fortalt i media?! 
- Konflikter 
- Pengebruk  

Lærdom? 
Bygge et løpende bilde av prosjektet ut fra 

mål / resultater 
Media: 

- Invitere i møter 
- Formidle 

historier 
- Presentere 

personer 

Sosiale medier 
- Aktiviteter 

- Mål 
- Resultater 

Bygge 
«database» 

Politikere 
Journalister 
Næringsliv 

#ByR 



Arenautvikling 

 

 

Møter, frokostmøter 

Seminarer, konferanser 

Arbeidsverksted/workshop 



Hva er felles for Arendal og Davos 



Hva skal til for å komme videre? 

 

 

3 arbeider sammen 

 

Ta utgangspunkt i egne arbeidsplaner 

 

Gjør en avtale med deg selv om hvilke to 
personer/organisasjoner/bedrifter e.l. du må gjøre mer på 
forankring. Hva skal du gjøre og når skal det skje? 

 

 



Sluttord 

 

Samarbeid og ledelse 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prosjektleders personlige 
kapital 


