




Svart



Ti teser
om

Samarbeid 
for 

regional 
vekstkraft



• 14:10  - 14:40 Kort presentasjon av alle 10 tesene
• 14:40 - 15:25 Refleksjon rundt på bordene
• 15:25 – 15:40 Pause
• 15:40 – 16:25 Erfaringsdeling om tillit, ledelse og forankring
• 16:25 – 16:30 Avslutning

Kjøreplan for økta



Nr 1:
Uten tillit 
mellom 

sentrale aktører 
blir samarbeidet en tidstyv

Dere må ha tillit til hverandre 
for å utløse utviklingskapasitet 

på tvers av 
kommunegrensene



Nr 2:

Ledere 
må ha evne og vilje 

til å utnytte 
hele regionens potensiale

Som leder i regionalt 
samarbeid må du være både 

brobygger og katalysator



Nr 2:

Ledere 
må ha evne og vilje 

til å utnytte 
hele regionens potensiale

Som leder i regionalt 
samarbeid må du være både 

brobygger og katalysator



Nr 2:

Ledere 
må ha evne og vilje 

til å utnytte 
hele regionens potensiale

Som leder i regionalt 
samarbeid må du være både 

brobygger og katalysator



Nr 3:

Reell forankring 
kan 

ikke vedtas

Du som leder må ta ansvar for 
kontinuerlig forankring i egen 

organisasjon

«Forankring, forankring, 
forankring»

- Steinkjerregionen

«Det kan aldri forankres 
godt nok, både politisk og 
administrativt»

- Grenland



Nr 4:
Regionalt samarbeid 

krever enighet 
om felles utfordringer

Bli enige og rigg samarbeidet 
etter regionens utfordringer 

og tradisjoner

«Etabler ei felles forståing 
for utfordringar og 
mogelegheiter…» 

- Hallingdal

«…god dialog mellom 
administrasjon, politikk og 
private aktørar for å 
oppnå fellesforståing av 
strategiar og planar»

- Fjell, Os, Lindås og 
Meland



Nr 5:
Ulik 

målforståelse 
bryter ned samarbeid

Ikke gå videre før dere har 
samme oppfatning av målene

Gitt at dette er målet for 
ditt regionale samarbeid:
- å styrke regionens 

attraktivitet

- Definer målgruppe og 
presise mål og del med 
naboen – 1 min



Nr 6:
For å nå målene 

må 
alle viktige aktører være 

med på laget

Definér hvem som er viktige 
lokale, regionale nasjonale 

aktører, og inkludér dem tidlig Erik Aarnes, HSN– Siri Hafnor 
prosjektleder - Aase H Gjerde -
HSN, Maylen Mæland, 
sentrumsringen i Bø.



Nr 7:
For å få næringslivet med 

på 
samarbeidet, 

må dere vise at det er 
nyttig for dem

Samarbeid om næringsretta 
samfunnsutvikling må 

involvere og appellere til 
næringslivet





Nr 8:

En regional 
strategisk næringsplan 

i seg selv 
skaper ikke vekstkraft

Prosessen med og 
oppfølgingen av planen er 

viktigst



Nr 9:
Regionen 

må ha evne 
til raskt å utnytte 

muligheter 
som dukker opp underveis

Unngå at regionale samarbeid 
gir lange beslutningsveier som 

tar for mye tid og ressurser

«Være fleksibel. I 
interkommunale 
samarbeid trenger man 
gode beslutningssystemer, 
men det er også 
avgjørende å være fleksibel 
og tilpasse seg muligheter 
som oppstår.» 
- Østre Agder



Nr 10:
Samarbeid 

uten begeistring og 
entusiasme 

gir sjelden resultat

Dere må rigge og 
gjennomføre samarbeidet slik 

at det motiverer til felles 
innsats



Samarbeid i Byregionene
Arbeidsverksted – 30.5.18, Byregionsamling i Kristiansand



- Teser om samarbeid for regional vekstkraft +
1. Uten tillit mellom sentrale aktører blir samarbeid en tidstyv

2. Ledere må ha evne og vilje til å utnytte hele regionens potensiale

3. Reel forankring kan ikke vedtas

4. Regionalt samarbeid krever enighet om felles utfordringer 

5. Ulik målforståelse bryter ned samarbeid

6. For å nå målene, må alle viktige aktører være med på laget

7. For å få næringslivet med på samarbeidet, må dere vise at det er 
nyttig for dem

8. En regional strategisk næringsplan i seg selv skaper ikke vekstkraft

9. Regionen må ha evne til raskt å utnytte muligheter som dukker opp 
underveis

10. Samarbeid uten begeistring og entusiasme gir sjelden resultat

Marker de fem tesene som representerer styrke og svakhet i byregionsamarbeidet:

Hvordan kan vi bevare våre 
styrker, og hva skal til for å bli 
bedre på det som har vært våre 
svake punkt?



1. Marker de fem tesene som i størst grad beskriver:

a) styrken i samarbeidet vårt +
b) svakheten ved samarbeidet vårt -

2. Se fremover, og diskuter: Hvordan kan vi bevare våre styrker, og hva skal til for 
å bli bedre på det som har vært våre svake punkt?

Bruk tesene som grunnlag for refleksjon rundt samarbeidet i 
egen byregion:



Tid Arbeidsoppgaver

5 Egenrefleksjon 

15 Del i byregiongruppa. Anerkjenn hverandre, og bli enige om hva som er vår styrke i 
byregionsamarbeidet, og hva vi må jobbe mer med for å få bedre utbytte av 
samarbeidet.

10 Se fremover, og diskuter: Hvordan kan vi bevare våre styrker, og hva skal til for å bli 
bedre på det som har vært våre svake punkt?

15 Deling fra bordene i plenum

Arbeidsprosess
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Nr 2:

Ledere 
må ha evne og vilje 

til å utnytte 
hele regionens potensiale

Som leder i regionalt 
samarbeid må du være både 

brobygger og katalysator

«Samfunnsanalysen 
peikte på at regionen 
hadde behov for at 
Ålesund stod opp som 
leder av det regionale 
samarbeidet. Vi i 
omlandskommunene har 
opplevd at Ålesund ved 
politisk ledelse har tatt 
denne rolla»





Nr 3:

Reell forankring 
kan ikke 
vedtas

Du som leder må ta ansvar for 
kontinuerlig forankring i egen 

organisasjon










