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Forklarer «fiasko»  - et dårlig resultat:

• «behov for bedre samordning mellom og på tvers av ….» 
(sektorer og administrative grenser)

Forklarer «suksess» – et godt resultat:

• «har vært preget av et godt og tillitsfullt samarbeid mellom og 
på tvers  …………….» 

Funn i  alle studier om nærings- og 
samfunnsutvikling



Hva kjennetegner regioner som lykkes med 
samarbeid om næringsretta samfunnsutvikling?



Gjelder stort sett alltid
– Enighet om felles utfordringer

– Lik målforståelse

– Alle viktige aktører er med

– Planer i seg selv skaper ikke 
utvikling 

– Evne til raskt å gripe 
mulighetene

– Næringslivet må oppleve nytte

– Begeistring og entusiasme 

Hvorfor lykkes noen regionale næringssamarbeid? 

Gjelder alltid

– Tillit

– Regionalt lederskap

– Forankring 



Hva er best av kommunal eller  regional?

Ikke grunnlag for å si at kommunal er bedre enn regional

Både óg – ikke enten eller 

Ingen distriktskommune med ambisjoner om å være en 
næringsvennlig kommune kan sette bort eller ut alt ansvaret for 
næringsutviklingen



Distriktskommunene og arbeid med næringsutvikling

• Arbeid med næringsutvikling har høy prioritet

• Ordførere bruker mye tid og engasjement overfor 
næringslivet 

• Et mangfold av innsatsområder – det jobbes bredt

• Viktigst vurdert av kommunene

1. arbeid med å styrke attraktivitet (stedskvaliteter –
bolyst)

2. Planlegging/regulering/tilrettelegging arealer 

3. bredbåndsinfrastruktur 

• Mer arbeid i kommunal regi – tendens til kommunalisering



Fylkeskommunen er den viktigste 
samarbeidspartneren 

- 63% mener svært viktig

- 32% mener middels viktig

Fylkeskommunen – kommunenes viktigste samarbeidspartner 



Hva kjennetegner distriktskommuner som lykkes 
godt med næringsutviklingen?



distriktssenteret.no/næringsutvikling 



Suksesskriterier når distriktskommuner lykkes med 
næringsutvikling 

• Nærings- og anna samfunnsutvikling 
(stedsutvikling, inkludering mm) henger godt 
sammen 

– nok arbeidsplasser ingen garanti lenger 
for å lykkes med befolkningsvekst

– bostedsattraktivitet avgjørende for 
kampen om arbeidskraft    

• Kommunens roller som forvalter,  
tjenesteprodusent og entreprenør  ses i 
sammenheng – er samkjørte







• Kommunene legger stor vekt på entreprenørrollen - er proaktiv, 
initiere samarbeid, osv.

• Aktivt bruk av næringsfond/lokale støttemidler

• Politikere og kommunens administrasjon har god forståelse for 
og innsikt i hva næringslivet trenger (tilrettelegging, hjelp og 
større) 

• Stor evne og vilje til å utnytte  det lokale kommunale 
handlingsrommet

suksesskriterier  - forts.





• Være tett på

• Ta litt risiko

• Være i forkant

• Stille opp når det trengs

• Handle raskt

• Være proaktiv

Arbeidsform og holdninger trumfer organisering





• Kommunen har gjort tydelige prioriteringer som fremmer en 
bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

• Kommunen arbeider godt med både bolyst og næringsutvikling, 
og disse to arbeidsområdene har mer eller mindre smelta 
sammen.

• Kommuneledelsen prioriterer arbeidet med næringsutvikling 
høyt.

• Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom kommunen og det 
lokale næringslivet.

Kjennetegn ved distriktskommuner som lykkes 
godt med næringsutvikling i 2030



Takk for oppmerksomheten!

Torbjørn Wekre – torbjorn.wekre@kdu.no.


