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Regional vekst – krever villet handling 

«Vi	vet	at	bedre	samspill	i	en	byregion	kan	gi	posi4ve	
vekstprosesser,	men	at	de6e	ikke	nødvendigvis	går	av	seg	
selv.	Det	må	en	villet	handling	4l»	(Sanner)	
	
•  Motorteorien	kan	ikke	alene	forklare	regional	vekst	-	

ingen	automa8kk	
•  Krever	villet	handling,	men	hva	slags	handling?		
•  Vi	har	studert	hva	som	kan	ligge	i	en	samfunnsutviklerrolle	

på	tvers	av	kommunegrenser	



Struktur 

•  UBordringsbildet	
•  Den	kommuneoverskridende	
samfunnsutviklerrollen		

•  NeFverk	og	samarbeid	–	hva	får	man	ut	av	
deFe?	



Utfordringsbildet 



 
 1.Samordningsbehovene stadig større 

•  Økt	spesialisering	og	fragmentering	(NPM)	
•  Svært	fragmentert	virkemiddelapparat	(regionale	
statlige	myndigheter)	

•  Overlappende	oppgaver	
•  Mangel	på	harmonisering	av	lovverk		
•  Økt	geografisk	kompleksitet	

	



(Hentet fra Winge 2015) 



(Hentet fra Stigen 2011) 



 
 2. Sektorovergripende problem 

•  Økte	offentlige	ambisjoner	om	å	løse	komplekse,	
gjenstridige	problemer		

•  Flere	sektorovergripende	oppgaver	
•  Feks.	Klima,lpasning,	folkehelse,	lavutslippssamfunnet,	

frafall	fra	vgs	
	
à	Komplekse	problemer	krever	samordnet	innsats	i	en	
ver8kalt	organisert	sektorforvaltning	
à	Krever	tverrsektorielt	samarbeid	og	neFverk	–	gjerne	på	
tvers	av	forvaltningsnivåer	



Samordningsbehovet stadig større 

•   Hierarkisk	logikk	
–  Kunnskapen	finnes	på	toppen	i	forvaltningen	
–  Skal	sildre	nedover	forvaltningsnivåene	gjennom	hierarkisk	ovenfra-

og-ned	styring		

•  “Coopera8ve	turn”	(neFverkslogikk)		
–  Kunnskapen	finnes	hos	alle	relevante	aktører,	særlig	

iverkseVngsaktørene	
–  Økt	gjensidighet	mellom	nasjonalt,	regional	og	kommunalt	nivå	
–  Det	må	etableres	arenaer	slik	at	aktørenes	kunnskap	bringes	8l	

torgs,	brynes	mot	hverandre	og	bringer	feltet	videre	(refleksiv	
kunnskap)	

•  Men	også	fare	for	at	kunnskap	forhandles	bort	–	opptaF	av	
å	komme	8l	enighet	

	

 

   
 3. Demokratisert syn på kunnskap 

 



 
 4. Arealutviklingen i Norge er ikke bærekraftig 

•  Siden	1960tallet	har	utviklingen	fulgt	
biltransportens	logikk		

•  By-	og	teFstedspredning	
•  Klimagassutslipp	økt	med	13	prosent	siden	1991	

•  En	svak	tendens	8l	kompakt	byutvikling		
•  Et	lite	knekkpunkt	2000-2012:	3%	teFere	
•  Antall	bosaFe	økt	med	7	%	siste	5	år,	i	

sentrumsområder	18	%		

•  Men	stor	forskjell		
•  Byer	over	100	000	økt	teFhet,	økt	kollek8vandel	
•  Mindre	omdisponering	av	dyrket	mark	i	store	

byer	
•  TeFsteder	og	rurale	områder	henger	eFer	

•  Riksrevisjonen	2007:	Arealutviklingen	
er	ikke	bærekrahig	

	

•  Sentrumsutvikling	og	kompakt	by	er	et	
svar	på	uBordringen	

 



Det er behov for regional retningsgivning, 
mobilisering og samordning – at noen tar en 

kommuneoverskridende samfunnsutviklerrolle 
 



 
Den kommuneoverskridende 

samfunnsutviklerrollen 	
 



Regional samordning på tvers av kommunegrenser for å oppnå:  
- helhetlig bærekraftig bo- areal og transportutvikling (unngå uheldige aggregerte eff) 
- som sees i smh med helhetlig satsing for å styrke innovasjon og vekstkraft 
- som igjen bygger på helhetstenkning rundt sysselsetting, bosetting, folkehelse etc 

Men hvilket 
regionalt 

nivå? 







En kommuneoverskridende samfunns-
utviklerrolle krever helhetstenkning  

Menon	(2015)	
•  Poli8kk	som	bedrer	samspill	mellom	by-omland	er	

potensielt	veksBremmende,	men	det	trengs	målreFet	
poli8kk	som	tenker	på	hele	regionen	når	hver	enkelt	
kommune	uBormer	poli8kk.	

		
•  «Det	er	altså	ikke	nok	å	tenke	by-omland,	men	helhet	når	

man	uBormer	poli8kken.	I	8llegg	vil	man	være	nødt	8l	å	
tenke	helhetlig	ved	poli8kkuBormingen	på	alle	
forvaltningsnivåer»	(s.118).	





Merverdien for kommunene 
•  Regional	retningsgivning	og	samordning	(geografisk	og	
sektorvis)	kan	utløse	det	lokale	utviklingspotensialet		

	

ü Gå	sammen	om	lokalisering	av	næringsetablering		(samlokalisere	
utdanning,	næringsliv,	forskning,	offentlige	virkemiddelaktører)	

ü Et	sektoroverskridende	fokus	har	stort	innovasjonspotensial;	for	
eksempel	kobling	av	videregående	opplæring,	arbeidsliv,	
næringsliv,	arealplanlegging,	boseVng	av	flyktninger,	folkehelse.	

ü Bygge	kompetansemiljøer	og	databaser	som	kan	serve	
kommunene	

ü Lavutslippssamfunnet:	Samordnet	bolig,	areal	og	transport	–	
koordinere	kollek8vtrafikksatsing	og	arealbruk,	bærekrahig	
arealpoli8kk	

ü Samfunnsutvikling	sterkere	på	dagsorden,	selv	med	tyngre	
velferdstjenester	(samhandlingsreform,	øyeblikkelig	hjelp)	

ü Kan	s8lle	sterkere	krav	8l	staten	(også	på	vegne	av	lokalt	nivå)	



Hvordan kan størrelse påvirke dimensjonene? 

 
Nettverk og samarbeid  

er en forutsetning 



  Nettverk og samarbeid 



         Økt bruk av nettverk og samarbeid 
•  Ulik	grad	av	formalisert	samarbeid	for	å	sikre	samordnet	innsats	

–  Interkommunale	selskap,	faste+ad	hoc	samarbeidsgrupper,	prosjekt,		
neFverk,	arenaer	

–  Innenfor	alle	sektorområder	
	

•  «Læringsne:verk»	
–  Bevisstgjøres,	informasjons-	og	erfaringsutveksling	
–  OverseFe	mellom	ulike	verdensforståelser	og	kunnskapstyper	
–  Endring	av	adferd	gjennom	læring	
	

•  «Mobiliserende	ne:verk»	
–  Mobilisere	ressurskontrollerende	aktører	i	offentlig	og	privat	sektor	
–  Nå	et	felles	mål	(aFrak8vitet,	stedsutvikling,	etc)	

	

•  «Styringsne:verk»	
–  I	skyggen	av	hierarkiet	(pålagte	partnerskap,	neFverk)	
–  Styringsvirkemiddel	for	å	endre	adferden	8l	aktører	på	andre	nivåer	

	



 Hva får man ut av samarbeid og nettverk? 



Innovasjon 
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Nettverk «produserer» i 

 liten grad direkte handling 
 

«Vi baler på noen arenaer med at det 
kun blir en informasjonsarena og ikke 
en diskusjonsarena omkring viktige 
prinsipielle spørsmål» 
 (næringssjef i en kommune) 

«Vi består av ulike forvaltningsnivåer med 
ulikt ansvar og dybdekunnskap, men har i 
prosjektet utviklet et slags felles 
utgangspunkt. Nå snakker vi samme 
språket og er trygge på hverandre. Vi 
trenger tid til å snakke sammen for å bli 
trygge og komme videre» (deltaker fra statlig 
myndighet) 
 



Hvor er dere i Byregionprogrammet? 

To nivåer av nettverk: 
Nasjonale 
samlinger 

Byregion 

Hvilket trinn skal 
dere nå her? 







Kjernespørsmål 
HVORDAN	KAN	NETTVERKET	JOBBE	FOR	AT	FORANKRINGEN	HJEMME	I	
EGEN	ORGANISASJON	BLIR	LETTERE?	
	

MÅL	/	ENDRING	
-  Mål	som	er	målbare	
-  Hva	skal	endres	for	at	målene	oppnås?	
-  Hvor	langt	opp	i	trappa	må	man?	Avhenger	av	hvor	aktørene	med	

vetomakt	(«gatekeepers»)	siFer!	
	

-  Hva	er	målet	for	byregionne:verkene?	Strategier	og	Sltak	
-  Prosess4ltak:		Arbeidet	skal	integreres	i	det	ordinære	

planarbeidet.	Regionale	eller	kommunale	planer	eFer	PBL?	
Poli8sk	vedtaFe	strategidokumenter?		

-  Organisatoriske	4ltak:	Utvikle	partnerskapsmodell,	oppreFe	
interkommunale	selskap,	interkommunale	neFverk?	

-  Tiltak:	med	årlige	budsjeFvedtak	i	hver	kommune?	Hvordan	
sikre	stabilitet	i	bevilgning	over	år?		

	



AKTØRER	
-  Hvem	er	relevante	aktører?	Hvilke	vetomakter	må	inn?	
-  For	å	koordinere	offentlig	virkemiddelbruk	Sl	nærings-	og	

samfunnsutvikling	(fylkeskommunen,	Innovasjon	Norge,	Vegvesen,	
fylkesmannen,	jernbaneverket,	NSB,	etc)	

-  For	å	mobilisere	ressurs-	og	kunnskapsbærende	aktører	(NHO,	LO,	
bedriZer,	sivilsamfunnsorg,	høgskole,	forvaltning)?	Quadruple	helix	

-  Hvordan	kan	neFverket	jobbe	opp	mot	vetomakter	utenfor	
neFverket,	altså	bistå	neFverksdeltakeren	hjemme?		

	
•  ARENA:	HVORDAN	FÅ	NETTVERKET	TIL	Å	BLI	ARENAER	HVOR	

MAN	«FLYTTER	SEG»,	OG	ENDRER	SIN	ADFERD?	(trinn	3+4)	
–  Hvordan	skape	8llit	og	likeverdighet	mellom	aktørene?	

(kommuner,	fylker,	næringsaktører,	organisasjoner	etc)	
–  Mange	er	formelt	over-underordnet	hverandre		
–  Anerkjenne	alle	som	likeverdige	kunnskapsbærere	
–  Hvordan	få	8l	effek8vt	samarbeid,	slik	at	arenaen	ikke	blir	8dstyv?	



•  GJENNOMFØRING	
–  Hva	er	gode	forpliktelsesmekanismer?	
–  Hvordan	kan		arenaen	bidra	8l	bedre	be8ngelser	for	
vekst,	og	jobbe	opp	mot	vetomakter	utenfor	neFverket?		
•  Menon	(2015):	vekst	be8nger	at	man	tenker	helhetlig	på	tvers	av	
forvaltningsnivåer	

•  Infrastruktur,	kollek8vtrafikk,	s8muleringsmidler	fra	statlige	
aktører	etc.	som	be8ngelser	for	vekst	-		hvordan	«koble	på»	
aktører	som	sikrer	deFe?	

–  Sektorer	må	sees	i	sammenheng	for	å	utløse	
vekstpotensialet	
•  Næringsutvikling,	arealplanlegging,	innovasjon,	arbeidsmarked,	
boseVng	av	flyktninger	

•  Må	sees	i	et	helhetlig	utviklingsperspek8v	

–  Må	anerkjenne	en	gjensidig	avhengighet	mellom	
offentlige	og	private	aktørene		

	
	



 
Nettverkssamarbeid er utfordrende for 

tradisjonelle lederroller 
 

 
- krever mer siden man opererer innenfor 
   to forskjellige styringslogikker! 





Hva kreves det av den som leder 
slike samarbeid? 

ROLLER	

Ø Forvalter	

Ø Mediator	

Ø Katalysator	

Ø «Brobygger»	

KARAKTERTREKK	
	

			Synlig,	forutsigbar,	inkluderende,	ydmyk	
	
				
		Ærlig,	8llitsskapende,	demper	motsetninger	
	
			Overbevisende,	nyskapende,	
løsningsorientert,	visjonær	–	skape	LYST	8l	å	
samarbeide,	bidra	inn	
	
		Manøvreringsevne,	god	forståelse	av	
poli8ske	og	adm.	prosesser,	menneske-	og	
systemkjenner,	overseFer	



•  Systemforståelse		
•  Må	kjenne	styringslogikken	i	pol/adm	prosesser	
•  Manøvreringsevne	

•  Forankringskunnskap	
•  Strategisk	informasjonsarbeid	
•  Hvor	ohe,	hvor	mye	og	hos	hvem	må	det	forankres?	(pol)	

•  «Strategisk»		
•  Hvilket	trinn	av	trappa	skal	nås?	
•  Hvem	bør	inkluderes?	

•  OverseCer	
•  Klarer	å	overseFe	mellom	ulike	verdener	(faglig,	poli8sk,	
næringsliv,	kommune,	regional	statlig	forvaltning)	

•  OverseFe	et	«poli8sk	trøkk»	nedover	
•  Danne	et	nyF	felles	språk	man	når	hverandre	med	(limet)	

•  «Boundary	spanners»	-	Må	tøye	mulighetsrommet 

Forutsetninger for samspill i nettverk hvor offentlig 
forvaltning er med – at lederen er «brobygger» 



•  At	moderorganisasjonen	(fylkes8ng,	kommunestyre,	
regional	statlig	myndighet	som	FM,	vegvesenet	etc)	

•  Sikrer	kon8nuitet	i	representasjon	(menneskene		som	møtes)	
•  Gir	tydelig	ønsket	retning,	ikke	instruks	(forhandlingsrom	kreves)	
•  At	delegert	forhandlingsrom	defineres/avklares	på	forhånd		
(altså	at	noe	av	målavklaringen	er	ta6)	

•  Respekterer	de	prosessene	det	legges	opp	8l	
•  Vilje	8l	å	støFe	opp	under	de	løsninger	man	kommer	frem	8l	
•  Vilje	8l	å	støFe	opp	under	neFverkssamarbeid	med	virkemidler	
man	har	

•  Vilje	8l	å	endre	adferd	
	

•  Hvis	ikke	så	blir	slike	neFverksbaserte	samarbeidsarenaer	
8dstyver,	og	kan	redusere	legi8miteten	8l	folkevalgte	organ	

Forutsetninger for samspill… 



De 37 byregionsamarbeidene 

•  Hva	vil	det	si	å	være	brobygger	og	ha	forankringskunnskap	
som	leder	i	diF	byregionsamarbeid?	

	
•  Hvordan	kan	lederen	–	og	deltakerne	–	legge	8l	reFe	for	

at	man	kommer	8l	de	øverste	trinnene	i	s8gen?	
	
•  Hvordan	opptrer	«moderorganisasjonene»	(hver	

kommune/kommunestyre)?		
	



Takk	for	oppmerksomheten!	
	

Hege.hofstad@nibr.hioa.no	
gro.hanssen@nibr.hioa.no	


