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Byene som regionale utviklingssentra

• Hva fungerer som innovasjonsarenaer i små og mellomstore byregioner?

• Hva slags utviklingsaktørrolle kan kommuner og fylkeskommuner spille i 
dette?





Byene i Norland som innovasjonssentra

Relevant statistikk 48 intervjuer i de 10 
byene/regionsentrene

Survey 163 
bedriftsledere hele fylket 

9 intervjuer 
fylkesregionale aktører

Analyse



Ildsjelstudie i hele landet
Survey 

553

Dybde-
intervjuer 

14

Analyse 
ildsjeler og 

lokalt 
utviklingsarbeid



Koblinger til Byregionprogrammet

• Små og mellomstore byer og tettsteder som er regionsentre

• Styrke samspill mellom by og omland som strategi

• Koblinger mellom næringsutvikling og byutvikling: gjensidighet



Innovasjon Norges definisjoner

• «Hvis vi sier at innovasjon er svaret på utfordringen som følger av en 
verden i kontinuerlig endring, gir det mening å se på innovasjon som en 
kontinuerlig læringsprosess som skal hjelpe aktørene til å takle endring.   
I så fall blir innovasjon det å gjøre ting på nye måter med den hensikt å 
oppnå endring» 



Del 1

Hva fungerer som innovasjonsarenaer i små og 
mellomstore byregioner?



Innovasjon og innovasjonsarenaer

• Ulike type miljøer, møteplasser og fora
• Deling av kunnskap, idéer og informasjon
• Innovasjon som initiativ/utvikling av nye

• produkter og tjenester
• prosesser, arbeidsmåter, samarbeidsmåter
• strategier og utviklingsgrep

• Aktører: 
• hvem møter hvem
• hvem samhandler med hvem
• hvem har tilgang til møteplassene: åpne eller lukkede arenaer



Innovasjonsarenaer i Nordland

• Vi fant at et vidt spekter av arenaer og miljøer blir betraktet som 
innovasjonsarenaer

• Tre hovedtyper  av arenaer kan kategoriseres etter
• hvor formelle eller organiserte de er
• om innovasjon er en uttrykt målsetting eller om nye idéer og arbeidsmåter er 

bieffekt
• hvor tilgjengelige de er, dvs. åpne for alle, lukkede eller for spes



1 Formelle arenaer: formaliserte arbeidsfellesskap

• Kunnskapsparker, forskningsparker, industriparker, teknoparker
• Universitets- og høyskolemiljøer, campusmiljøer
• Offentlig og private utviklingsselskaper (eller offentlig/privat)
• Samlokaliserte bedrifter eller klyngevirksomheter

Tilgjengelighet: for personer som jobber der til daglig eller er formelt knyttet 
til slike virksomheter i sitt yrkes/studieliv



2 Halvformelle arenaer: nettverk og møteplasser

• Bedriftsnettverk, bransjenettverk, næringsforeninger
• Ulike forum som næringsforum, IT-forum, kultur-forum
• Ulike kurs som etablererkurs og gründerkurs
• Frokostmøter, temalunsjmøter
• Åpne møter om byutvikling, steds- og næringsutvikling
• Fagkonferanser; fra interkommunale konferanser til næringskonferanser

Tilgjengelighet:  Varierer med aktivitet 
a) åpne for medlemmer b) for inviterte deltakere eller c) for hvem som helst



3 Uformelle arenaer: sosiale og kreative treffpunkter

• Kulturhus og kulturarenaer, bibliotek, kulturcaféer, debattarenaer
• Gründerkaféer, steder med midlertidige arbeidsplasser/fellesskap
• Kulturarrangementer som konserter, teater, bydager, markeder, festivaler

Tilgjengelighet: uformelle sosiale treffpunkter som kan fungere som kreative 
møteplasser for idéutveksling



Steven Johnson: «Where good ideas come from»

Kaffesalonger, kollisjoner og kryssbefruktning…….



• Særlig verdifullt er kombinasjoner av de uformelle møteplassene med 
mer formaliserte arbeidsmiljøer eller virksomheter i næringsliv, kulturliv, 
forskning og utdanning

• Det foregår nyskapende aktivitet og nye former for samarbeid på broene 
som eksisterer i dette landskapet

• Ønske om flere breddearenaer hvor aktører kan møtes på tvers av 
bransjer og sektorer; grobunn for å skape utradisjonelle koplinger (innen 
næringsliv + offentlig/privat)



Faglige 
nettverk og 
møteplasser

Uformelle sosiale og 
kreative treffpunkter

Bedrifter og 
virksomheter 



Samspill mellom kunnskapsmiljøer og næringsliv

• Mange små og mellomstore byer er mer preget av erfaringsbasert
innovasjon enn av kunnskapsbasert innovasjon 

• Utfordring: mange små bedrifter med lite kapital og små FoU-ressurser
• De etterspør i liten grad/ser ikke behovet for kunnskapsbasert utvikling
• Det uttrykkes behov for at kunnskapinstitusjoner tar mer initiativ over for 

bedrifter i regionen + er (mer) orientert mot næringslivets behov



• Styrke i Nordland: høy bevissthet på nødvendigheten og verdien i å spille 
på hele registeret av kunnskaps- og kompetansebyggende miljøer

• Høyskoler og universitetsmiljøer, grunnskoler, videregående, fagskoler, 
etterutdanning, studiesentre, kurs, karrieresentre, innvandreropplæring

• Langsiktig investering i entreprenørskap og innovasjonskultur 
• Mange ønsker større grad av samlokalisering i ett bygg/senter for 

synergier



Delingskultur for idéer, kunnskap, informasjon

• Samlokalisering eller møteplasser garanterer ikke for faktisk operative 
relasjoner for innovasjon

• Forutsetter en viss grad av åpenhet, gjensidighet og tillit mellom aktørene

• Dette er sentrale elementer i såkalt sosial kapital

• Mange studier har vist at sosial kapital er en ressurs i utviklingsarbeid



• I små og mellomstore byer og tettsteder styrkes ofte sosial kapital på 
grunn av veletablerte nettverk, flertrådede relasjoner og gjennomsiktighet

• Sosial kapital har en bakside: kan bli lukkede miljø som er lite åpne for 
nye folk og nye/annerledes idéer og arbeidsformer



Lokalkulturelle faktorer som har betydning

Felles referanseramme og kunnskap om stedet (Vestby m.fl. 2014, 2016)

Tilhørighet til stedet og stedets framtid er en ekstra motivasjonsfaktor for ildsjeler 
(Vestby m.fl. 2014)

Studie av små livskraftige kystsamfunn viste at en lokalkultur der det er «lov å 
lykkes» fremmer nyskapende virksomhet og ga gründere og ildsjeler et 
handlingsrom for utprøving (Onsager m.fl. 2013)

Toleranse for nye ideer og takhøyde for høylytt debatt blant ildsjeler fremmer også 
innovasjon (Borch og Førde 2010)



Del 2

Hva slags utviklingsaktørrolle kan kommuner og 
fylkeskommuner spille i dette?



Fylkeskommunen som utviklingsaktør

• Stor betydning gjennom regional planlegging, definisjon av senterstruktur-
og funksjoner, lokalisering av offentlige arbeidsplasser,  infrastruktur og 
transport

• Fylkeskommuner har utviklingsmidler og såkornmidler som kan nyttes til 
(mer) integrert by- og næringsutvikling; koordinering av virkemidler og 
langsiktighet

• Erfaringer fra mange by- og stedsutviklingsprosjekter har vist oss hvor 
forskjellig fylkeskommunene utøver sin utviklingsaktørrolle overfor 
kommuner når det gjelder støtte og praktisk rådgivning



Fylkeskommunen som utviklingsaktør

Mot næringsliv: 
• En (mer) aktiv rolle for reell kunnskapsoverføring til bedrifter, tilby 

utdanningskurs for næringslivet

Mot kunnskapsinstitusjoner og næringsliv: 
• Initiere (mer) samarbeid mellom høyere utdanning og forskning og det 

lokale/regionale næringslivet for deres behov



Nordland fylkeskommune
• En aktiv by- og regionsenterpolitikk med utvikling av strategier og tiltak for en 

bypolitikk som både er felles for hele fylket og spesifikk for hver by

• Støttespiller og pådriver for å stryke byene og regionsentrene som regionale 
utviklingssentra

• Pådriver for en mer integrert bypolitikk med tverrsektorielle perspektiv 

• Et grundig planarbeid og utvikling av strategiprosesser for innovasjon, 
stedsutvikling og bypolitikk

• Nettverk, kunnskapsbygging og erfaringsdeling mellom kommunene



Kommunen som utviklingsaktør

• Tilrettelegger og støttespiller

• Faglig rådgiver og kunnskapsfasilitator

• Politisk pådriver og strategisk planlegger

• Samarbeidspartner og aktiv samspillpartner



Kommunen som utviklingsaktør

• I små og mellomstore byer er det varierende kapasitet og kompetanse til 
å drive nyskapende utviklingsarbeid som kobler næringsliv og byliv

• Utviklingskapasitet kan styrkes gjennom å definere og involvere private 
næringsaktører og lokale ildsjeler som utviklingsaktører

• Samskaping som arbeidsform er relativt nytt og må finne sin lokale form

• Nødvendig med rolleavklaringer: hvem gjør hva og har ansvar for hva



Samspill med ildsjeler

• To kategorier: de som ivaretar eksisterende aktivitet og sørger for at «alt 
er på stell» og de som finner å nye ting, er kreative og i større grad 
gründere

• Ildsjeler har mange felles kjennetegn på tvers av hva de brenner for
• Ildsjeler trenger «positivt slingringsmonn» å prøve og feile innenfor



• Det mest demotiverende er mangel på tilbakemeldinger og hvis 
kommunen er lite støttende og positivt samhandlende

• Energiske og resultatorienterte….kan og være egenrådige og irriterende…
• Samspill mellom ildsjeler og kommune kan være som et møte mellom to 

ulike kulturer 

• Kommuner kan samle ildsjeler fra ulike felt i byen til «bålkvelder» med 
delingskultur og idéskapende prosesser på tvers av offentlig-privat og på 
tvers av ulike sektorer og ståsteder i lokalsamfunnet



Lykke til i det videre arbeidet!

Byregionprogrammets nettverkssamlinger som 
innovasjonsarenaer med delingskultur og idéer 
for nye arbeids- og samarbeidsmåter?!


