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Agderforskning

Forord
Denne rapporten oppsummerer kort formål, hvem som deltok og hva som
ble resultater fra det første dialogseminaret arrangert av forskere fra
Agderforskning og Universitetet i Agder i Interreg IV A prosjektet LISAKASK.
Rapporten har tre primære formål:
• Dokumentere og oppsummere innholdet fra dialogseminaret for å
synliggjøre de ulike forståelser av utfordringer forskjellige grupper
vektlegger i bygdeutvikling.
• Tilbakeføre forskernes fortolkninger av dialogseminaret og
perspektiver for videre arbeid til deltakerne på seminaret, til LISA
partnerskapet og til andre bygdeutviklingsinteresserte.
• Basert på de to ovenstående formål vil rapporten søke å skape
refleksjon og debatt i forhold til utfordringer, roller og samarbeid i
bygdeutvikling, for å få til bedre praksis fremover.
Noen bilder fra gruppearbeidene:
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Sammendrag
Dialogseminaret var organisert slik at ulike grupper involvert i tematikk og
arbeid med bygde- og stedsutvikling; politikere, administrativt ansatte i
kommunene, forskere, bygdefolk og næringsdrivende, regionale aktører fra
fylkene og Knutepunkt Sørlandet hver for seg og samlet skulle gi innspill på
de muligheter og begrensinger som ligger i å arbeide alene og sammen om
bygde- og stedsutvikling.
Representanter fra alle fire kommuner, samt regionale aktører var tilstede.
Gruppene ble inndelt etter deres eksisterende rolle i bygdeutviklingsarbeidet
for på den måte å kunne diskutere, utveksle erfaringer og nå nye forståelser
rundt utfordringer, roller og samarbeid i bygdeutviklingsprosjekter. Det ble
etablert fire grupper: ”Bygde”gruppe, kommunal administrativ gruppe,
politker gruppe og regionalgruppe. Gjennom to runder med gruppearbeid og
presentasjoner ble de ulike grupper kjent med andre gruppers forståelser av
utfordringer i bygdeutvikling og behov i forhold til samarbeid.
Gruppene ble også bedt om å identifisere hva som kunne og måtte forbedres
hos de andre gruppene og hos seg selv. I den sammenheng skaptes en kritisk
refleksjon i forhold til egen rolle og ansvar i utviklingssammenheng, og
ideer om hvordan det kan skapes bedre samarbeid mellom myndighetsnivåer
og sektorer, samt mellom bygdeinteresser.
Dialog seminaret viste at kommunikasjon mellom aktører var et
gjennomgående tema både fra det regionale, kommunale og spesielt
bygdenivået. Mer åpenhet, informasjon og bedre kommunikasjonsarenaer
ble etterlyst som en av største muligheter for å forbedre
bygdeutviklingspotensialet i de enkelte bygder. Samtidig ble det klart at
balansen mellom å stimulere bygdeutviklingstiltak fra ”oven” og la ideene
vokse fra ”neden” er hårfin. Det er derfor viktig i bygdeutviklingsprosjekter
å etablere arenaer for åpen kommunikasjon mellom de ulike grupper og, at
kommunen selv i en tilrettelegger/fasilitator rolle er bevisst om hvor den
drivende kraft bak prosjektene kommer fra.
Det er vår antakelse at det ligger et potensial for å utvikle og forbedre den
måten steder utvikles på, ved at aktører på ulike nivåer og med ulike
oppgaver får mulighet til å se hvordan de kan nå sine målsettinger mer
effektivt ved å samarbeide mer med andre. Om ikke seminaret isolert sett
medfører endret praksis, så antar vi at en slik endring må starte med en
bevisstgjøring hvor en begynner å oppfatte seg som del av et nettverk av
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aktører som kan oppnå mer ved å utnytte hverandres kompetanser og
ressurser.
Seminaret synligjorde også at LISA-KASK prosjektet begynner å sette spor
ute i bygdene, som et resultat av flere mobiliseringsaktiviteter, folkemøter,
prosjektmøter og samlinger av ulikt slag. Diskusjonene blant gruppene på
dialogseminaret viste at man har relativt store forventinger til de endringer
prosjekt av denne type kan bidra til. Et konkret resultat som ble trukket frem
så langt er at bygdelagene /bygdeutviklingslagene er blitt revitalisert som ett
resultat av prosjektet, noe som gir regionale aktører og kommune ett helt
annet ”mottaksapparat” for diskusjon, spørsmål og andre henvendelser enn
hva man tidligere hadde.
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1 Innledning
Om LISA-KASK prosjektet1

1.1

Prosjektet
Landsbygdsutvikling
i
Skandinavia,
LISA,
er
et
grenseoverskridende samarbeid mellom partnere i Norge, Sverige og
Danmark, som setter fokus på positiv utvikling av bygdene. LISA har en
varighet på tre år, fra juni 2009 til mai 2012, og har en total budsjettramme
på 32,2 millioner kroner for alle tre land.
LISAs hovedmål:
•
•
•
•
•

Positiv utvikling av landsbygdene
Mobilisere lokal befolkning
Motvirke fraflytting, øke attraktivitet og tilflytting
Tilrettelegge for næringsutvikling og besøksnæring
Grenseoverskridende utbytte av samarbeidet

Fakta:
•
•

•

1.2

LISA er et treårig prosjekt fra 1. juni 2009 til 31. mai 2012.
Totalbudsjett 3.664.430 Euro, hvorav halvparten er egenfinansiering
fra partnerne i prosjektet. Resten er økonomisk støtte fra Interreg IV
A / Kattegat Skagerrak-programmet (KASK) og fra den norske stat
via Østfold fylkeskommune.
KASK er et program for Europeisk territorielt samarbeid (Interreg).
Det støtter grenseoverskridende samarbeidsprosjekt mellom partnere
fra Danmark, Sverige og Norge for økt vekst og holdbar utvikling

Kort informasjon om forskningen i LISA-KASK

En viktig dimensjon ved LISA-KASK er at det i tillegg til viktige
utviklingsaktiviteter også integrerer en forskningsdimensjon i prosjektet. Et
av målene med er å skape nye nettverk mellom høgskoler/universitet og
lokale partnerskap og utviklere gjennom å styrke og bygge relasjoner
mellom inter nasjonale forskningsmiljø som arbeider med tematikk om
bygde- og stedsutvikling og utvikle og bidra til ny kunnskap om tematikken i
LISA-KASK prosjektet.

1

Teksten er hentet fra prosjektets hjemmeside: http://www.lisakask.no
1
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I prosjektet arbeider forskere fra Högskolan i Halmstad i Sverige, VIA
University College i Danmark, og Universitetet i Agder og Agderforskning
fra Norge. Forskningen består både av lokale prosjekter som ledes nasjonalt
og samarbeids prosjekter der man søker å trekke frem lærdommer på tvers
av ulike kontekster som ledes av Dr Mikael Jonasson fra Högskolan i
Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.

1.3

Organiseringen av rapporten

I det følgende presenteres kort tanker om formål og bakgrunn for
dialogsamlingen. Deretter presenterer vi de plenums presentasjoner som ble
gitt i starten på samlingen. Deretter gjennomgås resultatene fra
gruppearbeidet. Her viser vi både bilder av de flipover som ble presentert og
noen utfyllende kommentarer fra forskeren som deltok på gruppen. Til slutt i
sistekapittel gir vi noen oppsummerende refleksjoner og lærdommer fra
samlingen og diskuterer videre veivalg i prosjektet.
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2 Formålet med dialogseminaret
Arrangeringen av en slik dialogsamling har to hovedmotivasjoner, den skal
på den ene side være relevant og ”treffe” bygdeutviklere rett i forhold til den
fase av utviklingsarbeidet som de befinner seg i og oppleves som nyttig for
det videre utviklingsarbeidet som skal gjøres. Ideen var derfor å skape en
arena i LISA prosjektet hvor grupper som er involvert i bygdeutvikling på
forskjellige måter kunne diskutere ulike perspektiver på bygdeutvikling. For
det andre skal den også fungere som en informasjonskilde for forskere som
arbeider med tematikk og forskningsspørsmål knyttet til bygde- og
stedsutvikling. Det ble derfor lagt ned et omfattende arbeid i forkant av
samlingen for i best mulig grad å sikre at begge disse to hensynene ble
ivaretatt.
I et aksjonsforskningsperspektiv er det vår antakelse at det ligger et potensial
for å utvikle og forbedre den måten steder utvikles på, ved at aktører på ulike
nivåer og med ulike oppgaver får mulighet til å se hvordan de kan nå sine
målsettinger mer effektivt ved å samarbeide mer med andre. Om ikke
seminaret isolert sett medfører endret praksis, så antar vi at en slik endring
må starte med en bevisstgjøring hvor en begynner å oppfatte seg som del av
et nettverk av aktører som kan oppnå mer ved å utnytte hverandres
kompetanser og ressurser, det være seg informasjon eller penger.

2.1

Hva er spesielt med bygde- og stedsutvikling

Ideen om at steder skal utvikles vokste tydelig fram i løpet av 1990-tallet,
med et økende steds eller territorielt fokus i stedet for fokus på enkelte
sektorer (Ward og Brown 2009: 1239). Landistriksutvikling og
bygdeutvikling ligger høyt på den politiske dagsordenen i skandinaviske, så
vel som europeiske, regioner og lande. Det er store felles utfordringer i
forhold til fraflytning, lav økonomisk aktivitet og innovasjon, som har satt
bygdeutvikling på dagsorden (OECD 2006). Samtidig ses det store
muligheter i disse områder, ofte i forhold til utnyttelsen av natur ressurser på
nye måter, flerbruks landbruk og opplevelsesøkonomi/reiseliv (CEC 2004).
Det er også en økende tendens til å fokusere på å leve ”det gode liv”, og
kommuner og steder er derfor i stigende grad interessert i å utvikle attraktive
leveområder for å tiltrekke seg innbyggere, ofte i konkurranse med liknende
steder og kommuner.
I den senere tid har bygdeutviklingsføringer i større og større grad fokusert
på lokal medvirkning. Det er viktig at de som bor og lever i området får
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innflytelse på utviklingen, ikke bare som en rett, men også fordi det ofte i
praksis er disse personene som skal drive utviklingen videre. Samtidig
argumenteres det for at lokale innbyggere, med deres lokale kunnskap, har
unike muligheter for å utvikle ideer og planer for dere område, også gjerne i
samarbeide med ekstern kunnskap. I relevant litteratur snakkes det derfor
ofte om mobiliseringen av innbyggere, næring og interesseorganisasjoner
som en viktig del av forankringen og bærekraften i utviklingsarbeidet.
LISA-prosjektet må sies å være et praktisk eksempel på disse moderne
føringer innenfor bygdeutvikling. Prosjektet arbeider med lokal
mobilisering, næringsutvikling, attraktive bo-miljøer i et inter-regionalt
samarbeid preget av kunnskapsoverføring og erfaringsbasert læring. Interregionale Partnerskapsmøter og bygdesamlinger i kommunene har preget
arbeidet og åpnet for utvikling. Prosjektet er ambisiøst og har et overordnet
formål om at skape nye utviklingsmetodikker.
For å skape bærekraftig bygdeutvikling og nye utviklingsmetoder er det
viktig med kritisk selvrefleksjon i forhold til egen (og andres) praksis, for å
skape kunnskap om hva som fungerer bra og hva som kunne vert gjort bedre.
Bruken av dialogseminaret som en kommunikasjonsarena internt i
prosjektet, mellom de forskjellige grupper – kan derfor være nyttig for
refleksjon og forbedring av praksis i LISA prosjektet selv, for de involverte
gruppene, og for forskerne.
Dialogseminaret fokuserte på å diskutere følgende spørsmål nettopp med
tanke på å skape ny kunnskap som kan forbedre bygdeutviklingspraksisen i
prosjektet:
•
•
•

Hva er viktige betingelser for å skape bygdeutvikling?
Hva er våre roller og hvor er det nødvendig med samarbeid?
Hvordan kan vi endre hvor praksis for å forbedre bygdeutviklings
potensialet?
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3 Plenumsinnlegg
I det følgende vises kort hvilke plenumsinnlegg som ble gitt i begynnelsen
av seminaret. En kort introduksjon til dagsorden og samlingen ble gitt ved
Roger Normann som er forsker ved Agderforskning, denne ble så etterfulgt
av ett innlegg ved Kjell Kristiansen som er daglig leder av Knutepunkt
Sørlandet.

3.1

Dagsorden

12

Agenda

Plenum
1500 – 1515
1515 – 1520
1520 – 1540
1540 – 1600
Gruppearbeid 1
1600 – 1645

Plenum
1645 – 1730
Pause
1730 – 1745
Gruppearbeid 2
1745 – 1815

Plenum
1815 – 1845
1845 – 1900

3.2

Velkommen; frukt og forfriskninger
Presentasjon av dagsorden, formål og forventninger
Kort introduksjonsrunde av deltakere
Innlegg ved Kjell A. Kristiansen Daglig leder Knutepunkt Sørlandet; ”Et regionalt
perspektiv på steds‐ og bygdeutvikling”
Gruppearbeid, inndeling i grupper med ulike roller i forhold til stedsutvikling
Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser for å skape gode
bygdeutviklingsprosesser. ‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Presentasjon av viktigste poeng fra gruppearbeid
Pause med enkel mat og forfriskninger

Gruppearbeid, samme grupper som sist
Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere diskutere hvordan man
kan forbedre egen praksis og samarbeide.
Presentasjon av viktigste poeng fra gruppearbeid
Plenumsdiskusjon og oppsummering og avslutning

Liste over deltakere

Navn
Alf Martin Woie
Anne Kari Birkeland
Anne-Lise Riseng
Arild Espegren
Arild Tveide
Aslak Vegge
B. Strømsli
Bjørn Alfred Ropstad

Virksomhet/kommune/sted
Birkenes kommune
Birkenes kommune
Kilen
Birkenes kommune
Birkenes
Vennesla kommune
Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune
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Erling Jortveit
Geir Nateland
Gunnar Greibrokk
Gunnar Høygilt
Hans-Kjetil Lysgård
Helge Wroldsen
Irene Falck Jensen
Jens Arild Johannessen
John N Kleveland
Johnny Greibesland
Jørn Cruickshank
Jørn T. Haug
Kjell Kristiansen
Knut Kjetil Mjøen
Kristen Roåsen
Kristin Syvertsen
Manuel Birnbrich
Mikael Jonasson
Mikaela Vasström
Helge Wroldsen
Audun Rosåsen
Olav Nordheim
Ole Henning Lohne
Pieter Ghering
Randi Røynås
Roger Normann
Siren Frigstad
Svein Skisland
Thor Skjevrak
Torhild Bransdal
Torleiv Momrak
Trygve Frivoll
Vidar Skaaland

Hægeland
Kilen
Evje og Hornnes kommune
Birkenes kommune
Agderforskning/UiA
Herefoss
Evje og Hornnes kommune
Evje og Hornnes kommune
Kilen
Songdalen kommune
Agderforskning
Vest-Agder fylkeskommune
Knutepunkt Sørlandet
Evje og Hornnes kommune
Herefoss
Vest-Agder fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune
Högskolan i Halmstad
Agderforskning
Herefoss
Herefoss
Vennesla
Hægeland
Evje og Hornnes kommune
Knutepunkt Sørlandet
Agderforskning/UiA
Birkenes kommune
Vennesla kommune
Songdalen
Vennesla kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Hægeland
Songdalen kommune
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3.3

Innledning

1

Dialogseminar mandag 21. juni 2010

Dialogseminar om bygde‐ og stedsutvikling
• Møtet samler ulike grupper engasjert i temaet bygde‐ og
stedsutvikling.
• Det første av flere lignende arrangementer som vil løpe i
prosjektperioden
• Oppsummering av seminaret vil bli formidlet i en rapport
som vil bli distribuert til deltakerne.
• Det vil også bli brukt som en del av forskningen i
prosjektet
• Vi ønsker at møtet vil bli engasjerende og krevende og
forhåpentligvis lede til nye tanker, ideer og handlinger for
å støtte opp om lokal utvikling
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Formål med dialogseminaret

• LISA‐KASK er et prosjekt der skal bidra til å utvikle
ny kunnskap og skape nye metoder for
bygdeutvikling.
• Dette dialogseminaret skal bidra til å øke
bevissthet og læring på tvers av kommune og
organisasjonsgrenser og mellom personer.
• Vi ønsker å skape oppmerksomhet om både
muligheter og de begrensninger som er viktig for
å lykkes med positive bygde‐ og
stedsutviklingsprosesser.

Formål med dialogseminaret

• Viktige betingelser for å skape gode
bygdeutviklingsprosesser
• Hva kan/må man gjøre selv og hvor er det behov
for å samarbeide
• Vi skal diskutere hvordan vi kan forbedre oss selv
og vårt samarbeide
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3.4

Innlegg om relasjonen mellom by og omland

Ved Kjell Kristiansen, daglig leder Knutepunkt Sørlandet
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4 Arbeidsoppgaver Del 1

Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste
betingelser for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?

ARBEIDSOPPGAVER ‐ DEL 1

4.1

Oppgaver
Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser
for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Oppgave 1:
Hva kan dere gjøre alene for at bygdene skal lykkes med å skape gode
bygdeutviklingsprosesser?
Oppgave 2:
Hva må dere samarbeide med andre grupper om for at bygdene skal
lykkes med å skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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4.2

Kommunegruppen

Kommunegruppen besto av LISA Teamet, Rådmenn, andre administrative i
kommunene
4.2.1

Oppgavetekst

Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser
for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Oppgave 1:
Hva kan administrativt ansatte i kommunen gjøre alene for at bygdene
skal lykkes med å skape gode bygdeutviklingsprosesser?
Oppgave 2:
Hva må administrativt ansatte i kommunen samarbeide med andre
grupper om for at bygdene skal lykkes med å skape gode
bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.

18

Agderforskning

4.2.2

Besvarelse gitt på flippover

Gruppa gikk relativt omfattende tilverks og mange punkter kom opp til
diskusjon. For begge oppgavene ble gruppasdiskusjon sentrert mer på hva de
forstår man burde gjøre og mer en ideal situasjon enn det man faktisk gjorde
i dag. Dette gjorde at presentasjonene fikk noe preg av hvordan de selv
forstår sin egen rolle i forhold til bygde- og stedsutvikling. Det var positivt å
registrere at man anla et relativt bredt perspektiv på faktorer og forhold som
på ulike måter måtte kunne sies å være relevant for tematikken for
samlingen.
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I tillegg til de punktene som ble trukket frem på flip-over under
plenumsdiskusjonen diskuterte kommune gruppa bla. behov og nytte for
prosesskompetanse, og viktigheten av å legge til rette for og kunne fasilitere
planprosesser.
Hovedvekten av det gode gruppearbeidet som ble gjennomført gjenspeiles
både i presentasjonen og flippover arkene. Man så på den kompetanse og
kunnskapen administrasjonen i kommunen satt med og diskuterte hvordan
man kunne bli bedre på utnytte denne i forhold til bygde og stedsutvikling.
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Spørsmål 2 som handlet om hva de administrative i kommunen måtte
samarbeide om for å oppnå utvikling og om hva man burde gjøre fremover
for å i større grad ”spille” ulike grupper sammen. Det er her verdt å merke
seg at man definerte samarbeid med ulike grupper bredere enn de som var
representert på selve dialogsamlingen. Siden man trakk frem spesifikke
grupper som innflyttere, frivillige organisasjoner som 4H, bygdelag,
ungdomslag, bondelag osv. Positivt var det også at man trakk frem en
gruppe som ofte glemmes nemlig de som ”ikke deltar” og per definisjon blir
definert ut av å påvirke slike mer åpne planprosesser. Et av poengene i
diskusjonene knyttet til dette handlet om viktigheten av å få frem stemmene
til de som ikke er de lokale tradisjonsbærerne men nye stemmer.

4.3

Politikergruppen

4.3.1

Oppgavetekst

Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser
for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Oppgave 1:
Hva kan det politiske nivået i kommunen gjøre alene for at bygdene skal
lykkes med å skape gode bygdeutviklingsprosesser?
Oppgave 2:
Hva må det politiske nivået i kommunen samarbeide med andre grupper
om for at bygdene skal lykkes med å skape gode
bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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4.3.2

Besvarelse gitt på flippover

I denne gruppen var det i første del av arbeidet med oppgavene 3 politikere,
mens det i den andre delen deltok ytterligere en politiker. Gruppen brukte
relativt liten tid på å diskutere den første oppgaven, mens de brukte noe mer
tid på å diskutere formålet med den andre oppgaven. Det var imidlertid ingen
store problemer med å besvare alle delene av oppgaven.
Diskusjonen i gruppen hadde et konkret utgangspunkt med stor grad av
eksempelbruk fra egen erfaring som politiker i de ulike kommunene. På
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grunnlag av eksemplene ble de mer prinsipielle og strukturelle poengene
som fremkom i presentasjonen generert.
Politikerne var spesielt opptatt av hvordan deres egen rolle som politikere
bør og skal fungere i en lokalsamfunnsutviklingsprosess. Det ble spesielt lagt
mye vekt på kontakten til kommunens innbyggere og ikke minst funksjonen
som bindeledd mellom den administrative staben og servicefunksjonene i
kommunen og befolkningen.
Dette temaet preget svarene på de fleste av oppgavene og mobilisering og
deltakelse i stedsutviklingsprosesser fremstår som et særdeles viktig tema
sett fra politikernes situasjon.

4.4

Regionalgruppen

Regionalgruppen besto av deltakere fra Aust- og Vest-Agder
fylkeskommune, Knutepunkt Sørlandet og fra Högskolan i Halmstad
4.4.1

Oppgavetekst

Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser
for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Oppgave 1:
Hva kan regionale aktører (fylker, knutepunktet og andre ) gjøre alene for
at bygdene skal lykkes med å skape gode bygdeutviklingsprosesser?
Oppgave 2:
Hva må regionale aktører (fylker, knutepunktet og andre ) samarbeide
med andre grupper om for at bygdene skal lykkes med å skape gode
bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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4.4.2

Besvarelse gitt på flippover

Gruppens diskussioner utgick från den specifika position som regionala
företrädare och forskare innehar i projektet. Diskussionen styrdes av
nyckelbegreppen ”samverkan” och ”samarbete”. Det sades att det finns ett
behov att samarbeta, samverka, och att koordinera och samla kompetens och
resurser för att kunna möta upp och vara den stöttande och medverkande
kraft man så gärna vill vara från ett regionalt perspektiv.
Från ett forskningsperspektiv är det då väsentligt att ställa frågan om det då
inte uppstår en förflyttning av verksamheter, och då också makt, uppåt i en
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hierarkisk nivå när kommuners kompetens och resurser samlas? Samverkan
och samarbete utgör en resurs som kan ägas av en part. Om samverkan sker
på en nivå över den lokala nivån handlar den om att konsolidera och stärka
kompetenser på olika platser. Det betyder i sin tur att det blir längre avstånd
mellan de samlade kompetenserna och resurserna till bygderna, och till de
idéer man avser att stötta. Samverkan på en regional nivå kan troligen även
leda till en ökad byråkratisering och krångligare regler, samt att det riskerar
att uppstå en skara skickliga ansökare som tar för sig av de ökade medel för
utveckling som är följden av en konsolidering. Slutsatsen är att det ur ett
lokalt utvecklingsperspektiv är viktigt att behålla beslutsnivåerna så lokalt
det är möjligt, och att strävan mot inflytande över medel och mandatet att
formulera problemen också bör flyttas så nära de upplevda problemen som
det är möjligt. Samverkan handlar i någon mening om att skapa geografiska
allianser för att stärka inflytande, och det är därmed också rimligt att
samverkan också utgör ett lokalt verktyg för att stärka den lokala
utvecklingen utifrån de villkor som definieras lokalt.
Den part som äger initiativet till samverkan äger också makt att utöka den
egna organisationens verkningsområde. Det är därför viktigt att stärka den
lokala platsens möjligheter att förfoga över resurser och kraften att vilja
samarbeta med andra lokala platser. Om makten att samverka behålls på en
nivå ovanför den lokala, finns det risk för att den ”utförande” aktören inte
kan definieras på ett konkret sätt. Det riskerar med andra ord alltid bli
”någon annan” som ska göra det som måste göras eftersom den som har
makt över besluten inte befinner sig på den nivå där det finns mandat eller
räckvidd att ge aktörer mandat att genomföra det som måste göras. Bakom
begrepp som ”samarbete” och ”kommunikation” ligger det ett antagande om
att någon annan måste samarbeta, måste utföra kommunikation och behöver
se till att andra saker händer. När administrativa avstånd kännetecknar
fördelningen av makt och resurser behöver denne ”görare” sällan definieras
preciseras eftersom det inte ligger i den regionala nivåns mandat att utse
eller på egen hand definiera aktiviteter utan att formella organisatoriska
beslutsgångar följts.
I praktiken har organisationer ofta ganska svårt att att samverka – olika
organisationskulturer och regelverk utgör snarare hinder för samverkan.
Trots detta uppstår samarbete och samverkan som den självklara lösningen
på alla problem, just kanske eftersom det aldrig behöver definieras och just
eftersom det inte är möjligt att realisera utan den egna organisationens krav
på beslutsordning i rätt följd.
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Slutsatsen är att det samverkan handlar om makt, om mandat och om
resurser. Om det är möjligt bör så mycket resurser och makt som det är
möjligt överlämnas till lokala aktörer för att ge dem möjlighet att samverka
med andra lokala aktörer. Om samverkan sker av lokala aktörer finns det
större möjligheter att uppnå konkreta resultat när det gäller frågor av lokal
utveckling.

4.5

Bygdegruppe

Bygdegruppen besto av deltakere som er bosatt i bygdene i LISA-KASK
prosjektet og som på ulike vis er involvert i og arbeider med bygde og
stedsutvikling.
4.5.1

Oppgavetekst

Dere skal diskutere hva dere mener er de viktigste betingelser
for å skape gode bygdeutviklingsprosesser.
‐ Hva er vår egen rolle og hvor er det behov for samarbeid?
Oppgave 1:
Hva kan innbyggerne i bygdene gjøre alene for at bygdene skal lykkes med
å skape gode bygdeutviklingsprosesser?
Oppgave 2:
Hva må innbyggerne i bygdene samarbeide med andre grupper om for at
bygdene skal lykkes med å skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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4.5.2

Besvarelse gitt på flippover

I denne gruppen diskuterte de først viktigheten av at bygdeutvikling kommer
på dagsordenen sentralt i kommunen, og at det kommer mer fokus på
periferien i kommunen enn sentrumsområdet.
Det var to overordnede diskusjoner relatert til spørsmål 1. Det ene var
relatert til den bygde-lojaliteten og det andre til mobilisering og idéutvikling.
Gruppen diskuterte at lojalitetsfølelsen var viktig for å skape kontinuerlig
levedyktige samfunn. Det handler om å skape bevissthet om lokalsamfunnet
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både i forhold til engasjement i ulike lag og foreninger, men også i forhold
til å støtte det lokale næringsliv. En sterk lojalitetsfølelse henger også
sammen med en sterkere stolthetsfølelse av å høre til i bygden og dermed
kunne bidra til bedre ”markedsføring” av bygda. Det ble nevnt at nytilflyttere ofte mangler denne lojaliteten. For å skape lojalitet blant tilflyttere
burde bygdene bli bedre til å invitere nye innbyggere med i foreningslivet og
få de med i bygde-aktiviteter.
Det andre punkt som gruppen diskuterte omhandlet mobilisering av
innbyggere og utvikling av lokale ideer. Det ble ansett som bygdenes
viktigste oppgave å få frem de gode ideer blant innbyggene, skape
engasjement og sammen utvikle ideene videre. Folkemøter er en mulig måte
å få i spill disse ideer, men det ble samtidig diskutert at det ikke er alle som
kommer på disse. Hvordan skal vi få med ungdommen, nye tilflyttere og
andre som ikke har tid til folkemøter? Her ble det påpekt at det var viktig å
gi ansvaret videre for å skape engasjement og få nye deltakere.
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I forhold til spørsmål to - samarbeid om bygdeutvikling - var gruppen enige
om at god kommunikasjon med kommunen var alt avgjørende. Det er
nødvendig med en åpen dialog hvor kommunen får forståelse for hva
innbyggene vil i bygdene. Det ble poengtert at det var samarbeid med
kommunen som er det vitktige – og ikke bare å skyve ansvaret for utvikling
over på kommunen eller viseversa.
Et annet avgjørende punkt var samarbeidet om søknader til ekstern
finansiering av prosjekter. Innbyggene i bygdene har ikke mulighet for å
holde seg orientert om ulike finansierings kilder. Det må etableres noen
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samarbeids arenaer og informasjonskannaler om hvor og hvordan det kan
søkes eksterne midler til konkrete prosjekter.
Tilslutt ble samarbeidet mellom bygdene diskutert. Det utviklet seg en
forståelse av at samarbeidet mellom bygdene kunne være verdifullt av flere
årsaker. For det første kunne en type erfaringsutveksling være viktig for å få
nye ideer, utvikle arbeidsmetoder, etc. For det andre kunne det samarbeides
om å lage utviklingsplaner ut i fra en felles mal (jvf. Skive kommune). For
det tredje kunne bygdegrupper som arbeidet med felles utfordringer sammen
kjøpe nødvendig kompetanse til å støtte arbeidet, for eksempel
landskapsarkitekt
til
sentrumsplanlegging,
web-designer
til
bygdehjemmeside, etc.
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5 Arbeidsoppgaver Del 2

Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.

ARBEIDSOPPGAVER ‐ DEL 2
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5.1

Oppgaver
Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.
Oppgave 3:
Diskuter hvordan dere i dag arbeider med bygdeutviklingsprosesser, og
hvordan dette passer sammen med de behov andre grupper har for støtte
og samarbeid.
Oppgave 4:
Hva kan dere gjøre/endre for å i større grad bidra til å skape gode
bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.

5.2

Kommunegruppen

Kommunegruppen besto av LISA Teamet, Rådmenn, andre administrative i
kommunene.
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Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.
Oppgave 3:
Diskuter hvordan administrativt ansatte i kommunen i dag arbeider med
bygdeutviklingsprosesser, og hvordan dette passer sammen med de behov
andre grupper har for støtte og samarbeid.
Oppgave 4:
Hva kan administrativt ansatte i kommunen gjøre/endre for å i større grad
bidra til å skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.

5.2.1

Besvarelse gitt på flippover
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Gruppa beit seg i del 2 av gruppearbeidet spesielt merke i hva politikerne og
bygdegruppa svarte på oppgave 1 og 2. Man så her muligheten for både å
bedre støtte politikerne i deres rolle som lyttepost mot de behov, og
muligheter som ressurspersoner i bygdene representerer. Den kommune
administrative gruppa så også behov og mulighet for å arbeidere tettere
sammen med de bygdelagene som er blitt revitalisert som en del av LISAKASK prosjektet. Man så mulige gevinster ved også å bidra til at
samarbeidet mellom og læring mellom de ulike lagene ble ytterligere styrket.
I relasjon til dette ble også nye programmer og prosjekter av typen LISAKASK diskutert og det ble uttrykt ønske og behov for slike prosjekter også
fremover.

5.3

Politikergruppen

5.3.1

Oppgavetekst

Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.
Oppgave 3:
Diskuter hvordan det politiske nivået i kommunen i dag arbeider med
bygdeutviklingsprosesser, og hvordan dette passer sammen med de behov
andre grupper har for støtte og samarbeid.
Oppgave 4:
Hva kan det politiske nivået i kommunen gjøre/endre for å i større grad
bidra til å skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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5.3.2

Besvarelse gitt på flippover

Også i dette gruppearbeidet var lokalpolitikerne opptatt av sin egen rolleforståelse som politikere i kommunen. Det ble lagt stor vekt på at politikere
skal fungere som bindeledd eller formidlingsledd mellom lokalbefolkningen
og til henholdsvis kommunens administrasjon og den regionale politiskadministrative funksjonen i fylkeskommunen. Både informasjon til kommunens innbyggere gjennom hjemmesider og dialog og den gjensidige kommunikasjonen der innbyggere melder inn ønsker og behov for endring, ble vektlagt.
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Det ble lagt særlig vekt på ikke bare politikerens rolle som servicetilbyder
der kommunens utviklingsansvar mer eller mindre kan forstås som en gjennomføringsinstans for endringer som har sitt opphav i befolkningens ønsker
og behov. Politikernes posisjon i dette skulle da ikke først og fremst være å
utvikle nye visjonære endringsplaner for lokalsamfunnet, men heller å ivareta innbyggernes mening om hva som bør endres og hvordan ting skal være. I
den forstand vil da det politiske systemet fungere gjennomgående som at politikerne representerer hele lokalbefolkningen. Dette reiser noen prinsipielle
spørsmål omkring politikernes rolle og ansvalighetsrelasjoner som kanskje
bør debatteres ved senere anledninger.

5.4

Regionalgruppen

Regionalgruppen besto av deltakere fra Aust- og Vest-Agder
fylkeskommune, Knutepunkt Sørlandet og fra Högskolan i Halmstad.
5.4.1

Oppgavetekst

Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.
Oppgave 3:
Diskuter hvordan det regionale nivået (fylker, knutepunktet og andre ) i
dag arbeider med bygdeutviklingsprosesser, og hvordan dette passer
sammen med de behov andre grupper har for støtte og samarbeid.
Oppgave 4:
Hva kan regionale aktører (fylker, knutepunktet og andre ) gjøre/endre for
å i større grad bidra til å skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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5.4.2

Besvarelse gitt på flippover

Gruppen diskuterte først det faktum at det regionale nivåets roller er å
forholde seg til kommunene som helhet og ikke fragmentert som grupper av
politikere, administrasjon og innbyggere.
Helt overordnet ble forholdet lokalt-sentralt nivå diskutert i relasjon til
orientering og utvikling. Mens det lokale utviklingsnivå har godt grep om de
lokale utviklingsprosjekter, kan det være vanskelig at holde overblikk over
de andre lokale og regionale prosjekter og satsninger som foregår parallelt.
På den andre side har det regionale nivået bedre oversikt over helheten, men
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vanskelig for å forholde seg til enkelte lokale prosjekter. Bedre
kommunikasjonen mellom nivåene ble derfor diskutert.
Med utgangspunkt i ovenstående og de andre gruppers presentasjoner ble det
regionale nivåets utfordringer diskutert. Det ble poengtert at det kunne være
nyttig å samordne og skape oversikt over de ulike prosjekter som pågår
regionalt. Det er ofte overlappende prosjekter som ikke blir kommunisert til
de brukere de er ment for. Her ses kommunen som den viktigste
informasjonskanal mot innbyggere og næringslivet i kommunene. Det ble
problematisert at i mindre kommuner er det ofte en mindre stillingsprosent
knyttet til utvikling, og det kan derfor være vanskelig å holde seg orientert
om alt som foregår regionalt – og være en aktiv utvikler på kommunalt nivå.
Gruppen diskuterte om det ville være en fordel for kommunene å inngå i
interkommunale samarbeider om bygde- og næringsutvikling.
En annen utfordring for det regionale nivået er å fremstå mer helhetlige. Det
betyr bl.a. å balansere den regionale utviklingsoppgave sammen med den
regionale planoppgave. Det skjer at kommunene møter forskjellige signaler
avhengig av hvilken sektor de kontakter, og det er derfor viktig at
fylkeskommunen blir bedre til å jobbe mer sektorovergripende.
Tilslutt ble det diskutert om det regionale nivået burde bli ”eksperter” på
bygdeutvikling og innta en mer veiledende rolle overfor kommunene. Det
ble poengtert at det er en sår balanse mellom å agere som ”over-kommune”
og være en kvalifisert veileder som kan formidle eksempler, utvikle
prosessen og koordinere prosjekter. En slik type rolle vil også være
utfordrende i forhold til å balansere de regionale interesser i forhold til de
kommunale ønsker.

5.5

Bygdegruppe

Bygdegruppen besto av deltakere som er bosatt i bygdene i LISA-KASK
prosjektet og som på ulike vis er involvert i og arbeider med bygde og
stedsutvikling.
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5.5.1

Oppgavetekst

Med bakgrunn i innspillene fra de andre gruppene skal dere
diskutere hvordan man kan forbedre egen praksis og
samarbeide.
Oppgave 3:
Diskuter hvordan innbyggerne i bygdene i dag arbeider med
bygdeutviklingsprosesser, og hvordan dette passer sammen med de behov
andre grupper har for støtte og samarbeid.
Oppgave 4:
Hva kan innbyggerne i bygdene gjøre/endre for å i større grad bidra til å
skape gode bygdeutviklingsprosesser?

Oppsummer de viktigste moment på flip‐over og forbered 5 minutter
presentasjon i plenum.
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5.5.2

Besvarelse gitt på flippover

En kunne samarbeidet mer med andre bygder som sikkert sliter med ganske
like utfordringer. På Herefoss har en laget en egen hjemmeside, og dette
kunne vært interessant å gjøre også for Hægeland.
I forholdet til kommunen gikk samtalen mye rundt dette med at det har
utviklet seg slik i samfunnet nå at hvis en ikke sier ifra og svartmaler sin
egen situasjon så får en heller ingenting. Det som er utfrodringen i forhold til
politikerne er at selv de som kommer fra et lite sted i kommunen glemmer de
dette når de kommer ned i kommunestyret. Man blir altfor redd for å fremme

40

Agderforskning

sin egen bygd, må liksom alltid føye til at ”men jeg jobber for hele
kommunen altså”. Politikerne burde være mindre redde for å være tydelige
representanter for sin bygd. Så man også at det ikke alltid var så lett for
politikerne å vite hvordan de skulle jobbe for bygdas sak, at signalene fra
bygda kanskje ikke alltid er så tydelige. Her har både politikerne et ansvar,
for å holde seg oppdatert med hva som skjer på hjemstedet, mens bygdas
folk også kan bli mer aktive og ta kontakt og forsøke å påvirke politikerne.
En savnet nok at politikerne var litt mer pro-aktive og spørrende til hva de
kan gjøre for det folket de representerer, istedenfor bare å reagere i forhold
til de som roper høyest.
I forholdet til kommuneadministrasjonen var den første reaksjonen at en
burde være mer ”Ja”-kommune enn ”nei”-kommune. En mente at når en
henvendte seg til kommunen med forespørsler så startet ofte responsen ut
med et nei, og noen mente at dette var annerledes før. Man nevnte et
eksempel på at det ble gitt byggetillatelse på forskudd og der
saksbehandleren sa at ”så lenge vi kan si ja så skal vi si ja”. Dette med at det
oppfattes som positivt at innbyggerne henvender seg burde bli bedre. En
kunne åpne med å si ja, og så kunne en få i gang en prosess hvor problemene
og hindringene kom fram etter hvert. Ellers pekte man på at det nå var så
mange interessegrupper, innsigelsesmuligheter og miljøhensyn å ta at selv de
enkleste saker blir unødvendig kompliserte. Men dette er det vel ikke så mye
å gjøre ved, mente man.
I forholdet til fylkesnivået så var impulsen at ”skal vi ikke bare legge det
ned?”. En mente at en ikke hadde noe med det å gjøre. Under presentasjonen
ble det, når en av medlemmene sa at han kun forholdt seg til Evje Utvikling,
pekt på at da har han indirekte forholdt seg til fylkeskommunen fordi Evje
utvikling er delvis finansiert av fylket. Da det i gruppa ble introdusert at det
finnes mye midler, blant annet på fylkesnivå, som potensielt kunne brukes til
prosjekter som bygda kan nyte godt av, ble det sagt at da må jo vi i
bygderådet få vite om hvilke midler som finnes. Lokalt har en ikke ressurser
til å følge med på hva Innovasjon Norge eller fylket eller andre har av
midler. Kanskje burde fylket informere kommunene bedre, det er vanskelig å
se at fylket skulle ha en direkte dialog med hver liten bygd.
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6 Oppsummering og refleksjoner
6.1

Refleksjoner og lærdommer fra samlingen

Arrangering av et dialogseminar der man inviterer ulike grupper til diskusjon
om bygdeutvikling bygger på en antakelse om at det ligger et potensial for å
utvikle og forbedre den måten vi arbeider med steder utviking på. Dette kan
gjøres ved at aktører på ulike nivåer og med ulike oppgaver får mulighet til å
se hvordan de kan nå sine målsettinger mer effektivt ved å samarbeide mer
med andre. Om ikke seminaret isolert sett medfører endret praksis, så antar
vi at en slik endring må starte med en bevisstgjøring hvor en begynner å
oppfatte seg som del av et nettverk av aktører som kan oppnå mer ved å
utnytte hverandres kompetanser og ressurser. Vi tror seminaret bidro til
dette.
Samtalene og presentasjonene ga mange gode innspill til hvordan aktørene
alene eller i samarbeid kan bedre arbeidet med å utvikle småstedene i
mellombygdene på Agder. Samtidig viser samlingen at tanken om å
samarbeide strategisk og utnytte hverandres kompetanser og roller med mål
om å utvikle bygdene virker forholdsvis ny for deltakerne. Deltakerne så i
løpet av diskusjonene ut til å få mange ideer om hvordan en bedre kan få til
samarbeid mellom kommuner/bygder og hvordan en skal skaffe seg oversikt
over tilgjengelige virkemidler. Det ble vel også tydelig at det ikke er helt
klart hvordan en regional og urban utviklingsstrategi kan spille sammen med
de utfordringer en står overfor i mindre bygder.
Sett fra hver sitt perspektiv ga alle gruppene uttrykk for at kommunikasjon,
dialog og åpenhet er noen av de viktigste betingelser for å skape gode
bygdeutviklingsprosesser. Samtidig gav seminaret tid til en refleksjon hvor
gruppene ikke bare pekte ansvaret for kommunikasjon videre til andre
grupper, men også selvkritisk diskuterte at de måtte forandre på egen
praksis.
Det viste seg lignende utfordringer i de to myndighetsnivå. Det er en
utfordring å balansere mellom å tilrettelegge og veilede eller komme med
føringer og diktere. For innbyggene var det et kjernepunkt at ideene skulle
komme nedefra – men gjerne ha veiledningshjelp og støtte fra kommunale
og regionale myndigheter. Det regionale nivået var på samme måte opptatt
av at det var kommunene som utviklet ideene, men at de kunne ta rollen som
veileredere. Det er vanskelig å balansere den gode vilje til å veilede - med
myndigheten til å legge føringer for utvikling. Her kan nettopp deltakernes
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egne poeng om kommunikasjon og åpenhet spille en avgjørende rolle.
Arenaer for dialog kan bidra til å utvikle felles forståelser, gjensidig
veiledning og dermed bedre det samarbeid som er så viktig for å skape gode
bygdeutviklingsprosesser. Dialogseminaret kan fungere som en slik
refleksjons arena hvor det er tid og rom for å tenke selvkritisk i forhold til
egen og andre gruppers forståelser om bygdeutvikling.
Kommunikative dimensjoner ved stedsutviklingsprosessene ser ut til å være
det som opptar de ulike aktørene i størst grad. Utfordringen for denne type
prosesser er mao. å skape gode prosesser for kommunikasjon og
samhandling mellom befolkning, beslutningstakere og planleggere. Dersom
man får kommunikasjonen til å fungere godt antas det at man også kommer
frem til resultater i form av visjoner, målsettinger og handlingsprogrammer
som er fruktbare for utvikling av stedene.
Dette er for så vidt kjente aspekter ved samfunnsplanlegging, der
kommunikasjon er i ferd med å bli et hovedtema og der grunnideen er at
gjennom bred deltakelse og kommunikasjon mellom ulike interesser, vil en
mest mulig demokratisk prosess skapes. Det som imidlertid kan reises som
spørsmål er i hvilken grad dette perspektivet har potensial til å faktisk skape
endringer, ettersom det er store muligheter for at et inkluderende og
kommunikativt perspektiv med mange deltakere krever konsensusorienterte
prosesser. Spørsmålet som kan stilles er om konsensusbaserte prosesser er
egnet til å generere kreative ideer og skape nye løsninger hentet utenfor den
etablerte erfaringsrammen eller om resultatet bare blir små variasjoner av
allerede kjente virkemidler.
Seminaret synligjorde at LISA-KASK prosjektet begynner å sette spor ute i
bygdene, som et resultat av flere mobiliseringsaktiviteter, folkemøter,
prosjektmøter og samlinger av ulikt slag. Diskusjonene blant gruppene på
dialogseminaret viste også at man har relativt store forventinger til de
endringer prosjekt av denne type kan bidra til. Et konkret resultat som ble
trukket frem så langt er at bygdelagene /bygdeutviklingslagene er blitt
revitalisert som ett resultat av prosjektet, noe som gir regionale aktører og
kommune ett helt annet ”mottaksapparat” for diskusjon, spørsmål og andre
henvendelser enn hva man tidligere hadde. Dette er et eksempel på at
prosjektet har begynt å åpne kommunikasjonskanalene mellom bygdkommune-region, hvilket innholdt disse kanalene etter hvert får og hva
resultatene av dialogen mellom bygd, kommune og region etter hvert blir vil
etter hvert også få vite.
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6.2

Bygde- og stedsutvikling på norsk sett utenifra

I retoriska ordalag hör vi hur en deltagare pratar om den nya
landsbygdsutvecklingsmodellen i förhållande till den gamla. Den gamla var
sluten, auktoritär, styrande, dold, bestämmande osv. Den nya rollen är
öppen, tar dialog och erbjuder och siktar på kompetens osv. Men när frågan
från publiken dyker upp, så är det tydligt att det faktiskt är ett avstånd mellan
utvecklingen av den nya rollen till applicerandet av densamma. Planeringens
anammande av begrepp som handlar om kapacitetsbyggande, utveckling
underifrån och deliberativa metoder kan riskera att bli retoriska begrepp som
inte nödvändigtvis har med en praktik att göra. Det är alltså tydligt att det
saknas behärskande av verktyg för att iscensätta eller själv praktisera
begreppen om samarbete, utveckling underifrån, kapacitetsbyggande etc.
Begreppen har med ett försprång föregått praktiken – man praktiserar den
gamla rollen och pratar om den nya.
Det är alltid någon annan som ska ”göra” det som måste göras, man har svårt
att se sin egen roll och dess betydelse för framgång. Bakom begrepp som
”samarbete” och ”kommunikation” ligger det ett antagande om att någon
annan måste samarbeta, måste utföra kommunikation och behöver se till att
andra saker händer. Denne ”görare” är sällan definierad och behöver sällan
preciseras. I själva verket är organisationer ofta ganska dåliga på att
samverka – olika organisationskulturer och regelverk utgör hinder för
samverkan. Trots detta uppstår samarbete som den självklara lösningen på
alla problem, just kanske eftersom det aldrig behöver definieras.
Medvetenheten om spänningarna mellan administration och politik i
offentliga organisationer. Det blev tydligt att regionala kommunala organ
också brottas med spänningarna mellan administratinonen (som står för
kontinuiteten, strukturen och gränsdragningarna i en organisation, och
politiken (som står för förnyelse, visioner, emotioner och viljan att förändra).
En ökad administration och ökad byråkratisering kommer troligen att göra
samverkan svårare, såvida den inte får i uppdrag att organisera samverkan
och samarbete. Men det är samtidigt en politisk fråga att bestämma sig för
att se till att administrationen verkligen ägnar sig åt samverkan!
Den slutsats som jag drog av deltagandet i diskussionen från den regionala
nivån handlar om att samverkan handlar om makt, om mandat och om
resurser. Om det är möjligt bör så mycket resurser och makt som det är
möjligt överlämnas till lokala aktörer för att ge dem möjlighet att samverka
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med andra lokala aktörer. Om samverkan sker av lokala aktörer finns det
större möjligheter att uppnå konkreta resultat när det gäller frågor av lokal
utveckling.
Mina reflektioner från diskussionen är således att mandatet att samverka
följer ekonomiska och politiska resurser. Förskjutningar i maktrelationer är
ofta svåra att genomföra i praktiken, men om det är möjligt att ändra
ordningen kring frågan om mandat att samverka och förfogandet över
resurser växlas kan det kanske vara möjligt att åstadkomma en sådan
förskjutning av maktrelatioenr. Med andra ord, om det finns en möjlighet att
flytta resurser från nationella eller regionala nivåer till lokala nivåer så kan
en sådan maktförskjutning sker genom att i ett första skede flytta över
makten över att skapa samverkansallianser med andra lokala grupper. När
väl samverkansallianserna är etablerade finns det kanske en större möjlighet
att därefter flytta frågan om makten över resurser.

6.3

Veien videre og forslag til endringer for et nytt
seminar

Resultatene fra dialogseminaret og den umiddelbare respons fra deltakerne
viser at denne type seminar kan bidra til å skape rom for refleksjon og kritisk
kommunikasjon – og derigjennom forhåpentligvis – forbedring av de
konkrete bygdeutviklingsprosjektene og praksisen rundt denne.
Neste dialogseminar planlegges i førstehalvdel av 2011 hvor bygdene,
kommunene og det regionale nivået har hatt mulighet til å videreutvikle
prosjekter og roller. Det vil være en fordel å invitere de samme personer for
å kunne diskutere forandringer, samtidig kan involveringen av nye personer
gi andre perspektiver som kan vise seg viktige.
Neste dialogseminaret bør derfor bygge på det første seminaret, og se på
hvordan innholdet i de kommunikasjons og informasjonskanaler prosjektet
har bidratt til å skape også kan lede til konkrete endringer og nye aktiviteter
og prosjekter i bygdene.
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