


Tillit som drivkraft for regional 
utvikling

• Hva har Gjøvikregionen fått ut av tillitsprosjektet?

• Hvordan jobber vi videre med tillit i regionen?



MER POSITIV UTVIKLING OG VEKST I REGIONEN 
GJENNOM Å SKAPE EN

UTVIKLINGS- OG 
ENDRINGSKULTUR 

HVOR ALLE AKTØRER MOBILISERES 
TIL FELLES INNSATS MOT FELLES MÅL



Mye basisnæringer i GR Men basisnæringene har 
mistet mange 
arbeidsplasser.





Først i bussen
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EFFEKT 
Regional 
attraktivitet 
Bosted – Besøk - Bedrift

KULTUR
Verdier, holdninger, 
normer som former 
måten vi gjør ting på

A1 = AKTØRER som kan ulike ting, 
men som vil det samme

A2 = ARENAER som fremmer tillit
A3 = AKTIVITETER i stedet for prat

En formel for strategisk stedsutvikling 

Stedsinnovasjon



Bygge stedlige,  kompetente, 
komplementerende (tverrfaglige), 

tillitsfulle nettverk



Hvordan må vi da jobbe med 
næringsutvikling?

• KUNNSKAP er vår viktigste ressurs.

• Skape TVERRFAGLIGE ARENAER for deling av kunnskap.

• KOBLE kunnskapsprodusenter og de som skal bruke det; UTVIKLE ny 
kunnskap, DELE kunnskap, TA I BRUK ny kunnskap.

• Bygge nye og forsterke NETTVERK som tar tak i mulighetene sammen.

• Få frem nye nasjonale KLYNGER.



Samordnet, lite ressurskrevende 
innovasjonssystem

FoU- og 
kompetanse

miljøer

Virkemidler:

Region, kommune, 
inkubator, 

næringshage,
prosjektledere, 

finansiering

Bedrifter/

entreprenører/
gründere          

/nettverk
Arena 

Q





På samme lag?



Optimisme og fremtidstro



Noen enkle grep

• Være oppmerksom på 
betydningen av tillit og 
hvordan dette skapes.

• Skape 
engasjement/forventning.

• Involvere – gjøre noe 
konkret sammen.



Delprosjekt tillit

• Hovedmål: Skape en utviklings- og endringskultur hvor alle aktører 
mobiliseres til felles innsats mot felles mål.

• Tiltak: Kartlegge tillitsnivå mellom politikk, administrasjon og næringsliv i 
regionen (kunnskapsgrunnlag) og utvikle strategier for å styrke tilliten der 
hvor det er nødvendig.

• Milepæler: 
- Samling/arbeidsverksted hvor viktigheten av tillit som drivkraft og 
vekstfaktor forankres og resultater fra kartleggingen formidles (strategisk 
verksted). Rapport Telemarksforskning avleveres.
- Områder hvor Gjøvikregionen må styrke tilliten er identifisert og forankret.
- Strategier for å styrke tilliten er vedtatt.
- Gjennomføring av strategier.

• Måle effekten av å jobbe målrettet med tillit. Foreta ny kartlegging i 2018.



Styringsgruppen sept. 2017:

«Fremover bør prosjektet ha fokus på å samle krefter og 
bygge videre på de gode strukturene slik at det kan jobbes 

både tverrfaglig og deles erfaringer på tvers av verdikjeder, 
næringer, nettverk/klynger og kunnskapsmiljøer».


