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"MidtBuskerud –  
  en region med særpregede kvaliteter og uforløst potensiale?" 



MidtBuskerud – særpregede kvaliteter 

 

› En region og et fylke med store forskjeller   
• Lokale ulikheter gir potensiale for spesialisering 

 

› 4 sterke bransjer, potensiale hver for seg og i 
samarbeid på tvers 
• Bygg og anlegg 
• Reiseliv og hytteturisme 
• Helserelaterte tjenester 
• Jord- og skogbruk 

 

› I periferien av StorOslo  gir potensiale 
• Kortreist ferie, dagsturisme og hytteliv 
• Et stort nærmarked 

 

 

 

 

 



Vi har mye kunnskap ….. 

Byregionprogrammet 



Forskningsprosjekt BTVØ 2013-2016   (Telemarksforsking) 

1. Forstå hvorfor steder vokser eller 
krymper. 

2. Hvilke drivkrefter som er 
eksogene, ytre eller vanskelig 
påvirkbar lokalt og regionalt. 

3. Hvilke muligheter det er for lokal 
eller regional påvirkning 
(attraktivitet). 

4. Om, og hvordan, steder kan 
påvirke egen utvikling. 



BTVØ og ByR 

 

› Tett samarbeid 
mellom de fire 
fylkene Buskerud, 
Telemark, Vestfold 
og Østfold 

 

› ByR – Hallingdal er 
med fra Buskerud. 
Ser på flerkjerne-
modell. 

 

 



… nå gjelder det å bruke kunnskapen best mulig 
    for å hente ut det uforløste potensialet 
 

› En 10-stegs guide til godt samarbeid mellom kommuner 
og andre ikke-offentlige aktører fra Oxford Research:  

                                Lånt fra rapport presentert på ByR-konf.4.11.14 

 

› I bunnen må det ligge 

• Vilje til samarbeid 

• Tillit 

• Forankring 

• Remobilisering av aktører og ressurser 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

 

› Innledende kartlegging 
og sonderinger har dere 
allerede hatt, bl.a. 
gjennom parkmodellen 

› Regionrådet er et nyttig 
verktøy for å samle 
regionen 

› En felles samfunns-
analyse bør allikevel 
gjennomføres 

 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og 
mobilisere aktører 

 

› Dette møtet er et godt 
eksempel på initiativ og 
vilje til å oppnå resultater 

› Bygg regional stolthet og 
selvtillit 

› Viktig at alle sentrale 
aktører engasjerer seg, 
og at det er helhjertet 
innsats 

 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter 
mål 

 

› Ta utgangspunkt i det dere 
allerede har og er gode på – 
utvikle det videre, f.eks: 

• Bygg- og anlegg 

• Helserelaterte tjenester 

• Reiseliv / hyttemarked 

• Jord- og skogbruk 

› Tenk og tilrettelegg for 
bedriftsnettverk og klynger  

› For å kunne velge noe må 
man også velge bort noe 

  



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter 
mål 

4. Definere 
hovedaktiviteter 

 

› Paraplytenking – en 
overordnet og felles retning 
for alle 

› Forankring av felles mål i alle 
ledd og hos alle sentrale 
aktører 

› Felles forståelse av målene er 
viktig for en god prosess 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter 
mål 

4. Definere 
hovedaktiviteter 

5. Finne de lavthengende 
fruktene 

 

› Noen eksempler: 

› Norefjell 

› Bryllupsbygda 

› Helsetjenester fra Vikersund 
bad/ Modum Kurbad/ 
Frisklivsentralen 

› Samarbeid innen bygg- og 
anleggsnæringen 

› Blaafarveværket 

› Krøderbanen 

 

 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter 
mål 

4. Definere 
hovedaktiviteter 

5. Finne de lavt hengende 
fruktene 

6. Velge organisasjonsform 
og ledere 

 

 

› Tenk helhet og definer roller og 
ansvar 

› Organisasjonsform har effekt på 
samhandlingen, men trenger ikke 
ha betydning for økonomisk vekst 

› Parkmodellen? 

› Place Management / stedsledelse 

 

 

 
• Ta styring og lederrollen 
• Engasjer aktørene 
• Skap sammenhenger 
• Styr gjennomføringen 

 

Placemanagement-teori er lånt  fra Christer 
Asplund 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter mål 

4. Definere hovedaktiviteter 

5. Finne de lavt hengende 
fruktene 

6. Velge organisasjonsform 
og ledere 

7. Engasjere bredt i 
delprosjekter 

 

› Gjør hverandre gode 

› Del kunnskap og erfaringer 

› Ha realistiske og 
gjennomførbare mål 

› Definer realistiske målgrupper 
for arbeidet 

› Finn og tydeliggjør sammen-
heng mellom enkeltprosjekter 
slik at de blir del av en større 
helhet. 

› Gå helhjertet inn for saken 

 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter mål 

4. Definere hovedaktiviteter 

5. Finne de lavt hengende 
fruktene 

6. Velge organisasjonsform 
og ledere 

7. Engasjere bredt i 
delprosjekter 

8. Levere og feire 

 

› Sett opp delmål slik at 
resultatene tydeliggjøres 
hele veien 

› Gjennomfør prosjektene 

› Unn hverandre å lykkes 

› Bygg opp regional selvtillit og 
felles stolthet 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter mål 

4. Definere hovedaktiviteter 

5. Finne de lavt hengende 
fruktene 

6. Velge organisasjonsform og 
ledere 

7. Engasjere bredt i 
delprosjekter 

8. Levere og feire 

9. Evaluere 

 

› Levere vi på behovene/ svarer vi 
på spørsmålene? 

› Har vi gjennomført som vi skulle? 

› Er det en helhet? 

› Ex: For å være attraktiv som 
bosted må det finnes nok boliger 
og tilrettelegges for bygging 

› Ex: For å være attraktiv for 
næringslivet må det tilrettelegges 
med lokaler, tomter, vei/ 
fremkommelighet, riktig 
arbeidskraft 

› Husk at det som oppleves bra for 
innbyggerne også er positivt for 
besøkende 



10 steg for godt samarbeid: 

1. Innledende analyse 

2. Ta initiativ og mobilisere 
aktører 

3. Felles sondering etter mål 

4. Definere hovedaktiviteter 

5. Finne de lavt hengende 
fruktene 

6. Velge organisasjonsform og 
ledere 

7. Engasjere bredt i delprosjekter 

8. Levere og feire 

9. Evaluere 

10. Fornye, integrere eller avslutte 

 

› Utvikle nye produkter og 
tjenester fra de eksisterende 

› Sett sammen supplerende 
produktpakker fra forskjellige 
bransjer og utnytt eksisterende 
kompetanse og infrastruktur 

› Tørr å tenke utradisjonelt 

› Vær ambisiøs, tenk stort og 
langsiktig 

› Tørr å skille dere ut, vær unik 

› Vær realistiske  



Husk… 

› Lettere å beholde det som 
finnes enn å tiltrekke seg 
nytt – hovedmålgruppen 
bør være de som allerede 
befinner seg i regionen! 
Dette gjelder både 
innbyggere og næringsliv!  

› Sørg for å gjennomføre 
prosjektene – ikke noe er 
mer demotiverende enn 
prosjekter som havarerer! 

 

 

 

› Tenk verdiskaping på tvers av 
eksisterende bransjer – nye 
produktpakker! 

› Definer realistiske målgrupper! 
Spiss og tilpass tiltak til disse! 

› Noen må lede prosessen!  

› Kan være en attraktiv 
bostedsregion hvis nok 
arbeidsplasser finnes i 
akseptabel pendleravstand! 

› Tenk helhetlig bo- og arbeids-
markedsregion! 

 





Hvem sitter egentlig i førersetet for utviklingen i regionen? 
Sitter det for mange i baksetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
  Takk for meg 




