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Forord 
 

Konferansen ”Høgskole og Samfunn i Samhandling” (HSS 05) foregikk i Tønsberg i juni 

2005 som den første HSS-konferanse i Norge. Arrangører var Høgskolen i Vestfold og 

Vestfold fylkeskommune i samarbeid med høgskolene i Buskerud og Telemark. En rekke 

institusjoner ytet økonomisk og annen støtte, blant annet Norges forskningsråd, Innovasjon 

Norge, partnerskapet Verdiskaping i Vestfold og DnB NOR. Konferansen ble en suksess, 

bedømt så vel på grunnlag av de nærmere 300 deltakeres reaksjoner som senere begivenheter. 

I Vestfold har samarbeidet mellom høgskolen og fylkeskommunen blitt vesentlig utvidet 

gjennom konferansesamarbeidet og fylkeskommunen har bevilget midler til et professorat i 

nærings- og velferdsutvikling.  

 

På konferansen ble ikke minst de regionale utdannings- og forskningsmiljøenes rolle belyst 

mer generelt. Neste HSS-konferanse vil bli holdt i 2007, med Høgskolen i Bodø som arrangør. 

 

 

 

Tønsberg, oktober 2005 

 

Bjørn Gustavsen Anne H. Gausdal 
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0 Innovasjonsfremmende forsknings- og regionalpolitikk 

Bjørn Gustavsen  

 

Hvorfor ble konferansen vellykket? 

 

Hvilken rolle høyere undervisning og forskning skal spille i samfunnets utviklings- og 

innovasjonsprosesser er en global diskusjon av voksende betydning. Mange temaer og 

perspektiver krysser hverandre. Mens enkelte ser forskningen som den store leverandør av 

innovasjoner, peker andre på at drømmen om ”Silicon Valley” så langt har slått til få steder og 

aller minst i Norge. Skal forskningen gå i spissen i innovasjonsprosessene eller trekkes inn 

bare i den utstrekning bedrifter og andre aktører inviterer forskningen til å delta? Skal 

forskningen konsentreres om noen få store institusjoner eller fordeles på mange små? Er 

innovasjonstanken best tjent med at det satses på grunnforskning eller bør forskningen fra 

starten av tilpasses brukernes situasjon? Er innovasjonsforskning forbeholdt tekniske miljøer 

eller har for eksempel samfunnsfag en rolle å spille? 

 

Dette er bare eksempler på spørsmål. Debatten har etter hvert blitt uoversiktlig; ikke bare 

internasjonalt men også i Norge. Innovasjons- og forskningspolitikk spriker. Satsning på 

spissutvikling i form av grunnforskning, på sentra for fremragende forskning, for 

forskningsdrevet innovasjon, for ekspertkunnskap osv, går hånd i hånd med satsning på 

breddeutvikling gjennom skattelettelser for å motivere små og mellomstore bedrifter til å satse 

på forskning, med støtte til kommersialisering av forskningsideer, med programmer for 

brukerstyrt forskning og med oppfordringer til alle forskningsmiljøer om å engasjere seg i 

innovasjon. I denne situasjonen oppstår et åpenbart behov for diskusjon hvor de berørte 

aktører innen forskning og undervisning selv kan spille en aktiv rolle. Dette gjelder ikke minst 

høgskolene og andre regionale miljøer fordi de i særlig grad opplever krysspresset. Mens de 

på den ene siden opplever en økende pågang fra sine egne regionale miljøer i retning av å 

engasjere seg i utvikling og innovasjon på lokale premisser, opplever de seg som lite 

tilgodesett i forsknings- og innovasjonspolitiske sammenhenger. 
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Hva er det som gjør regionale forskningsmiljøer til interessante innovasjonspartnere? Dette 

var konferansens sentrale tema som ble belyst av 10 konkrete eksempler. Gjennom å spenne 

vidt, fra dyrking av kråkeboller og blåskjell i Finnmark til utvikling av 

mikroelektronikkindustrien i Horten og prosessindustrien i Grenland, fra helsetjenester i 

Stokke til et regionalt samarbeid om utviklingen av et universitet i Bodø, gis samtidig et godt 

bilde av hvordan Innovasjons-Norge faktisk ser ut. I dette bildet er det verken forskningen 

som trekker med seg virksomhetene eller virksomhetene som bestemmer over forskningen; 

det er selve samarbeidet som er drivkraften. Verken forskningen eller virksomhetene har klare 

forestillinger om hva de vil ha ut av det når samarbeidet begynner; dette er noe som 

utkrystalliseres underveis. Siden dette samarbeidet som oftest må utspille seg innen regionale 

rammer er det ikke minst de regionale miljøene som kommer inn som viktige partnere. 

 

I rapporten presenteres ideen til konferansen, fylkeskommunens og høgskolens intensjoner, 

organiseringen og gjennomføringen av konferansen med hovedvekt på eksemplene og 

hvordan konferansen ble evaluert. Rapporten avsluttes med noen perspektiver på den videre 

utvikling av en innovasjonsunderstøttende regional- og forskningspolitikk. 
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1 Idè, intensjoner og opplegg 
 

1.1 Tanken om HSS 

Åke Uhlin  

I den svenska högskolelagen infördes 1996 en paragraf som kom att kallas "den tredje 

uppgiften". Det vill säga, förutom utbildning och forskning skulle universitet och högskolor 

nu dessutom "samverka med det omgivande samhället". 

 

Den nya bestämmelsen vållade en hel del debatt. Om man generaliserar en smula var det 

framför allt forskare vid de gamla universiteten som ifrågasatte den nya bestämmelsen. Man 

menade bl.a. att de två första uppgifterna, utbildning och forskning, just handlade om 

samverkan med samhället, så tillägget var egentligen onödigt. Från de nya och i huvudsak 

regionala högskolorna hördes inga protester, tvärtom. Där menade man istället att den nya 

bestämmelsen var både relevant och nödvändig; undertexten var att universiteten ansågs vara 

förstelnade elfenbenstorn medan de små högskolorna själva såg sig som dynamiska 

samarbetspartners med sina respektive omgivande samhällen. 

  

Redan året efter den nya bestämmelsen, 1997, ordnades  i Kalmar en liten forskarkonferens, 

närmast ett seminarium, om den tredje uppgiften. Initiativet kom inte "uppifrån". Det var inget 

departement eller någon särskild myndighet som var inbjudare. Initiativet kom istället 

"nedifrån", åtminstone i den meningen att det kom från en grupp enskilda personer vid 

forskningsrelaterade myndigheter och små högskolor, personer som av olika skäl var 

intresserade av kunskapssamverkan mellan forskning, näringsliv och offentlig sektor. Och så 

har det fortsatt. Den ursprungliga gruppen initiativtagare från Kalmar finns kvar, men gruppen 

har vidgats med ytterligare intresserade. De svenske HSS-konferenserna 1999 i Falun, 2001 i 

Halmstad, 2003 i Ronneby, och 2005 i Östersund har således planerats av denna informella 

referensgrupp dit man är välkommen om man är intresserad av att fördjupa mötet mellan 

forskning och praktik. Arrangörer av konferenserna har dock varit de regionala högskolorna 

på respektive plats. Referensgruppen fungerar som ett stödjande, rådgivande och 

närverksbyggande organ, inte minst när det gäller att "sy ihop" HSS-konferensernas många 

olika finansiella samverkanspartners, stora som små. 
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Redan vid det första tillfälle i Kalmar var man angelägen om att finna en konferensform som 

inte ensidigt gick forskarnas och forskningens villkor tillmötes. Man ville finna former för att 

uppmuntra ett ömsesidigt lärande mellan forskare och praktiker. Under årens lopp har man 

därför experimenterat med olika former för redovisning av och diskussion om såväl 

forskningsresultat som praktikers erfarenheter. Man har t.ex. vid flera tillfällen bett praktiker 

istället för forskare att redovisa forskningsartiklarna till konferensens seminarier. Man har 

också inbjudit till gemensamma genomgångar av större FoU-projekt. Allt detta har lett till att 

HSS-konferenserna också har utvecklats till en arena dit forskare utanför universitet och 

högskolor gärna presenterar sina projekt och rapporter. Här skall man vara medveten om att 

det i Sverige i stort inte finns en institutssektor som i Norge utan i princip är all offentligt 

finansierad forskning koncentrerad till universiteten och högskolorna. Men utanför dessa finns 

ett växande antal forskarutbildade praktiker som i sin verksamhet arbetar med bl.a. 

forskningsmetoder. Dessa har fått en arena i HSS-konferenserna att redovisa sina erfarenheter. 

 

 

1.2 Fylkeskommunens intensjoner 

Jørn Rangnes 

Våren 2003 underskrev Høgskolen i Vestfold og Vestfold fylkeskommune en intensjonsavtale 

der partene tok et felles ansvar for å utvikle og gjennomføre den første HSS-konferansen i 

Norge. Intensjonsavtalen fastslo samtidig at samarbeidet fram mot konferansen skulle nyttes 

til å utvikle relasjonen mellom partene, og særlig drøfte muligheten for sammen å etablere en 

ny forskningsenhet i fylket: 

 

1. Høgskolen i Vestfold (HVE) og Vestfold fylkeskommune (VFK) skal sammen i juni 

2005 arrangere en konferanse ”Høgskolen og Samfunnet i Samvirke” (HSS Norge 05) 

med tema ”Partnerskap for regional verdiskaping”. HVE og VFK har til hensikt å være 

åpne for å trekke inn andre relevante partnere i dette samarbeidet. 

  

2. HVE og VFK har videre til hensikt å drive planleggings-, utviklings- og 

gjennomføringsarbeidet for konferansen på en slik måte at erfaringene med dette 

arbeidet kan utgjøre grunnlaget for: 
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a. En FoU-enhet for regional utvikling i Vestfold 

b. En løpende samtale mellom HVE og VFK om felles arbeid for å styrke regional 

utvikling i Vestfold 

 

Disse opprinnelige intensjonene har blitt fulgt opp og har vært styrende gjennom forberedelse 

og gjennomføring av konferansen.  

 

Fylkeskommunens engasjement var basert på to forhold: 

 

Det regionale nivået – pr. i dag fylkeskommunene – vil gjennom en forestående 

regionalisering få et større ansvar for utvikling av egen region. Dette innebærer ikke at det 

regionale forvaltningsnivået nødvendigvis må ha direkte ansvar for drift av alle 

samfunnsinstitusjoner i regionen, men at en i økende grad må spille sammen med andre 

aktører for å oppnå en positiv utvikling.  

 

Etter fylkeskommunens oppfatning var relasjonen mellom høgskolen og det omkringliggende 

samfunnet for svakt utviklet i Vestfold. Dette gjaldt også forholdet til fylkeskommunen og det 

politiske nivået her. Utviklingen av høgskolen hadde også for liten fokus i den offentlige 

debatt og i politisk styrte organer.  

 

Regionalisering som begrep og som løsning flyttes oppover på den praktisk politiske 

dagsorden. Bakgrunnen er dels regionenes betydning i den moderne globaliserte økonomien, 

dels et behov for desentralisering av samfunnets oppgaver, ansvar og ressurser. 

 

Til grunn for det første punktet ligger langsiktige utviklingstrekk i verdensøkonomien – trekk 

som ikke kan overses i en forestående forvaltningsreform, heller ikke i Norge: Ny 

kommunikasjonsteknologi, og en stadig mer åpen verdenshandel har ført til store endringer i 

betingelsene for økonomisk vekst. Stadig flere oppgaver innenfor de etablerte næringskjedene 

flyttes fra rike land som Norge til land med lavere lønns- og kostnadsnivå. Våre muligheter 

ligger i å utvikle og beholde unik kompetanse. Store internasjonale aktører som er i stand til å 

utnytte ulike regioners særskilte vilkår, tar en stadig større del av markedene. I den 

geografiske konkurransen om å tiltrekke seg og holde på kapital og kompetanse er det først og 

fremst regionen som utgjør den konkurrerende geografiske enheten. Selv om nasjonen legger 



 

 10 

viktige rammebetingelser, er det først og fremst den enkelte region som må utvikle seg til 

attraktivt lokaliseringssted for virksomhet og mennesker. Regionene må utnytte egne fortrinn 

og bygge videre på den kunnskaps- og næringsbasen som allerede finnes. I dette perspektivet 

har Vestfold både fortrinn og ulemper. De mest åpenbare ulempene har vært at: 

 

- Samarbeidskulturen har på visse områder vært for dårlig utviklet, ikke minst mellom 

offentlig og privat sektor. 

- For lite fokus har blitt satt på betydningen av kompetanse i utviklingen av en region. I 

tillegg har fylket få større kompetansemiljøer, det være seg  på privat eller offentlig side.   

- Lokale perspektiver har hatt en tendens til å dominere offentlig debatt og politiske 

prioriteringer. 

- Fylkets viktigste aktører har varierende erfaring med, og interesse for nærings- og 

utviklingspolitiske initiativ. 

 

Fra Vestfold fylkeskommunes side var initiativet til å gjennomføre HSS 05 i samarbeid med 

høgskolen og andre relevante partnere ett av flere utviklingsinitiativ som på sikt kan avhjelpe 

noen av disse begrensningene.  

 

 

1.3 Høgskolens intensjoner 

Halvor Austenå og Ragnar Johansen 

Høgskoler og universiteters manglende samhandling med omverdenen har vært i fokus i lang 

tid. Det er likevel i liten grad laget holdbare strategier for å bedre dette forholdet. Fra nasjonalt 

hold er det satt i gang flere spennende prosesser som peker på universitetene og høgskolenes 

viktige samfunnsrolle for innovasjon. Dette er dessverre i liten grad sett helhetlig og debattert. 

Stortingsmeldingene ”Gjør din plikt - Krev din rett. Kvalitetsreform av høyere utdanning” 

(St.meld. 27/2000-2001), ”Vilje til forskning” (St.meld. 20/2004-2005) og ”Om 

regionalpolitikken” (St.meld. 25/2004-2005) har imidlertid klart fokus på kompetansebasert 

utvikling av næringsliv og offentlig tjenesteyting. 

 

Høgskolen i Vestfold har over en tiårs periode arbeidet systematisk mot å finne sin rolle som 

Vestfolds kunnskapsbaserte utviklingssenter. Det har handlet om deltakelse i flere program 
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startet av andre, som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Vestfold fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Vestfold. Høgskolen har også alene og sammen med andre tatt initiativ til 

flere regionale utviklingstiltak, blant annet: Electronic Coast, Norges maritime 

utdanningssenter, HENÆR-senteret, Ung inkubator og HSS 05. 

 

Kvalitetsreformen har gitt universiteter og høgskoler en tilsynelatende ny oppgave – å 

samhandle med samfunns- og arbeidsliv slik at den utdanning, forskning og utvikling som 

foregår i universiteter og høgskoler raskest mulig skal gi effekt i samfunnsutviklingen. 

Hovedutfordringen er koblingen mellom universitet og det praktiske liv. Dette viser seg i to 

retninger: Nyutviklet kunnskap i universitetssektoren må gjennom en lang prosess fra 

forskning til utvikling til utdanning før den gir effekt i praksis. I tillegg er påvirkningen 

tilbake til universitetene mangelfull da de raske endringene i praksisfeltet i liten grad 

reflekteres i utdanning og forskning i universitetene. Dette taler for en nyorganisering av 

koblingen mellom universiteter og praksisfelt. Kvalitetsreformen benytter New Public 

Management trekk i sin styring av sektoren. I dette inngår resultatbasert ressurstildeling basert 

på målbare indikatorer. I utviklingen av indikatorsystemer for høgskolenes rolle og oppgaver 

har en valgt en særdeles tradisjonell struktur som i stor grad belønner utdanning, 

konvensjonell forskning og klassisk formidling. De regionale høgskolene har i liten grad klart 

å formulere sin unike rolle som innspill til indikatorutviklingen. Dette medfører at effekten av 

å ha en handlingsorientert forskning og utdanning i et nærmiljø står i fare for å forsvinne. 

HSS-konferansene bør ha som mål å utvikle språk og innhold for intervensjoner i samfunnet 

fra høgskolens side. 

 

Stortingsmeldingen ”Vilje til forskning” (St.meld. 20/2004-2005) tar utgangspunktet i en 

tradisjonell lineær tenking om hvordan utvikling foregår. Først grunnforskning, så anvendt 

forskning og utvikling, utdanning og så skal resultatene realiseres i den virkelige verden. 

Samtidig åpner den for at utvikling i regionene skal være i fokus. Hvordan dette skal skje i 

praksis drøftes i liten grad i meldingen. Vi etterlyser også en konstruktiv kritikk av den 

lineære tenkingen. Etter vårt syn må universiteters og høgskolers rolle som samfunnsbyggere 

utvikles videre fra en tradisjonell utdannings- og forskningsformidlings-tenking til en mer 

kompleks innovasjonssystem-tenking der mange ulike aktører samspiller.  

 

HSS-konferansene er en invitasjon til regjeringen, regionene og universitetene til en 
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kontinuerlig diskusjon for å videreutvikle denne tenkingen som en videreutvikling av de 

ufullstendige diskusjonene på dette området i forsknings- og regionalmeldingen.  

 

 

1.4 Design av konferansen: Idèer, arbeids- og styringsformer 

Anne H. Gausdal og Bjørn Gustavsen 

Prosjektansvaret for konferansen ble lagt til Høgskolen i Vestfold og det ble etablert en 

styringsgruppe og en programkomitè. Høgskolene i Buskerud og Telemark ble invitert til å 

være medarrangører. Det var to viktige grunner til dette: For det første at de mindre, i 

utgangspunkt regionale, høgskolene må søke samarbeid snarere enn konkurranse i forholdet til 

hverandre; for det andre et ønske om å være tidlig ute i dannelsen av en eventuell storregion 

basert på de tre fylker. Derfor var det gledelig at Regionsamarbeidet Buskerud, Telemark, 

Vestfold også ville være med som samarbeidspartner. Selv om konferansen hadde et regionalt 

utgangspunkt henvendte den seg til alle interesserte på et nasjonalt plan. En rekke 

organisasjoner med Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og DnB NOR i spissen ga så vel 

økonomisk støtte som bidrag til det praktiske arbeidet med organiseringen. Konferansen ble 

lagt opp i samarbeid med den svenske HSS-bevegelsen, ikke minst den motsvarende 

konferansen i Østersund i april, og fikk økonomisk støtte av Arbetslivsinstitutet. 

 

Styringsgruppen hadde ansvaret for strategi, økonomi, markedsføring og framdrift og bestod 

av Halvor Austenå, rektor, HVE; Jørn Rangnes, fylkesdirektør, VFK; Per Arne Lislien,  

Electronic Coast og styreleder i Innovasjon Norge, Buskerud Vestfold; Gunnar Wiik, banksjef 

DnB NOR; Ansgar Ødegård, dekan HVE og Bjørn Gustavsen, professor II HVE. 

 

Programkomitèen hadde ansvaret for programmet og det faglige og sosiale innholdet i 

konferansen og bestod av: Åke Uhlin og Bjørn Gustavsen, begge professor II, HVE; John-Erik 

Larsen, FoU-direktør, Høgskolen i Telemark; Eivind Drag, prosjektleder, Høgskolen i 

Buskerud; Hanne Mari Førland, seniorrådgiver, Innovasjon Norge; Arthur Almestad, 

seniorrådgiver, Norges forskningsråd; Ragnar Johansen, FoU-direktør og Anne H. Gausdal, 

høgskolelektor/stipendiat, begge HVE. 

 

Det ble etablert et sekretariat med prosjektleder i full stilling fra januar 2004. Prosjektleder 
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Hanne Wendt var sekretær for styringsgruppe og programkomitè. Månedene før konferansen 

ble sekretariatet bemannet med 2,4 stillinger; under selve konferansen ble det også benyttet 10 

studenter, blant annet som informasjonsmedarbeidere. Ansvar for den kulturelle delen ble lagt 

til Vestfold Festspillene. Konferansen fikk et eget nettsted: www.hss05.no, som fortsatt 

finnes. 

 

Samlet budsjett lå på 3,6 mill kr. Etter konferansen lå det an til et mindre underskudd. 

 

Siden konferansen framfor alt skulle gjenspeile samspillet mellom alle de aktører som er 

aktuelle i en regional utviklingssammenheng kom mye av det forberedende arbeid til å handle 

om hvordan selve samspilltanken kunne gjenspeiles i konferansen. Praktiske eksempler på 

hvordan slikt samarbeid foregår ble derfor en kjerne. Det ble besluttet å framføre hele 10 

eksempler og gjøre disse til hovedsaken i programmet. Bare gjennom et såpass bredt utvalg av 

eksempler ble det mulig å få fram variasjonsbredden i samarbeidsformene og dertil vise at det 

ikke handler om marginale fenomener, men om det sentrale spor i hva som faktisk foregår når 

det gjelder innovasjon i Norge. 

 

Det ble stilt en rekke krav til det enkelte prosjekt, blant annet med hensyn til at det skulle være 

oppnådd påvisbare resultater. Det ble videre lagt til grunn at eksemplene så langt mulig skulle 

framføres på en måte som representerte samspilltanken, dvs. gjennom at representanter for så 

vel forskningen som dens partnere deltok i framføringen. Hvert prosjekt fikk sin egen 

kontaktperson og moderator. Under presentasjonen ble salen ble trukket inn gjennom at den 

enkelte presentasjon stoppet på et gitt tidspunkt og tilhørerne bedt om å diskutere prosjektet 

med hverandre og forberede spørsmål, etterfulgt av en dialog mellom scene og sal, ledet av 

moderatoren. 

 

I tillegg til eksemplene ble det lagt vekt på at konferansen så langt mulig fikk en interaktiv 

form, for eksempel gjennom å plassere deltakerne ved bord og ikke i benkerader, og gjennom 

et sosialt program som understreket konferansens karakter av møteplass. 

 

Et viktig ledd i programkomiteens utvikling av egnede former for samspill med deltakerne var 

en forkonferanse som ble arrangert 8. – 9. juni 2004, der ideer og presentasjonsformer ble 

testet og evaluert av de ca. 60 deltakerne. Et annet formål med forkonferansen var å etablere 
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kontakt med næringsliv, institusjoner, organisasjoner og myndigheter med henblikk på 

prosjektpresentasjoner under hovedkonferansen. Også forskere som kunne tenke seg å 

presentere papere ble invitert.  

 

To av de sentrale ingrediensene i HSS-konferansene i Sverige har vært presentasjoner av  

forskningspapere samt foredrag i plenum. På tross av at det ble regnet med et betydelig 

innslag av forskere som deltakere, ble paper presentasjonene begrenset til to sesjoner med 

halvparten av paperne i parallell i hver sesjon. Som det vil framgå av evalueringen kan denne 

prioriteringen diskuteres og i framtidens konferanser bør forskningspapere gis en bredere 

plass. Siden dette var den første HSS-konferansen i Norge var imidlertid vurderingen at 

presentasjoner av konkrete praktiske samspill måtte få forrangen denne gangen. På 

forkonferansen ble en viss veiledning tilbudt paperskrivere som måtte ønske det. 

 

Også antallet og temaer for plenumsforedrag var gjenstand for kryssende hensyn. Det er en 

alminnelig erfaring at mens foredragsholdernes navn og temaer påvirker deltakelsen på 

konferansen, ønsker deltakerne ofte mer interaktive former når de først er der.  
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2 Samhandling i praksis: Eksempler 
 

Nedenfor gir vi først noen sammenfattende perspektiver. De enkelte eksemplene er skrevet av 

de kontaktpersonene som ble oppnevnt av konferansens sekretariat for å samarbeide med det 

enkelte prosjekt om forberedelsene av presentasjonene. 

 

2.1 Sammenfattende perspektiver på eksemplene 

Bjørn Gustavsen 

Mens innovasjon i det nittende århundre stort sett ble oppfattet som praktiske oppgaver som 

krevde praktisk innsikt og erfaring, gjorde forskning og vitenskap sitt inntog i det tyvende, 

særlig etter den andre verdenskrig. Eksempler som Silicon Valley ble tatt til inntekt for at 

høyere undervisning og forskning skaper kunnskap som kan lede til bedriftsetableringer og 

bedre velferd. Mens forventningene om tilsvarende utvikling andre steder en tid var store, ble 

det etter hvert klarere at noen automatikk ikke eksisterer på dette område. Skal kunnskapen 

slippes løs og komme samfunnet til gode kreves spesielle tiltak. Dermed har mye av 

forsknings- og innovasjonspolitikken kommet til å kretse nettopp om hvordan disse tiltak skal 

formes. 

 

De eksemplene som ble presentert på HSS 05 handler alle om hvordan forskning kobles til 

bedrifter og offentlige institusjoner på en slik måte at forskningen bidrar til innovasjon og 

forbedring. Likheten med Silicon Valley er imidlertid ellers ikke påfallende: De berørte 

forskningsmiljøene er for det meste høgskoler i snevrere forstand og regionale 

forskningsstiftelser, og ikke store universiteter med krav på å være verdensledende 

kunnskapsprodusenter. Alle eksemplene utspiller seg innen regionale rammer, men det 

handler om langt mindre regioner enn eksempelvis Silicon Valley med sine to millioner 

innbyggere. Selv om det handler om fornyelse og innovasjon handler det sjelden om 

dramatiske nydannelser. Det er imidlertid når vi kommer til måten samspillet mellom 

forskningen og dens partnere formes på, at ulikhetene blir størst og får prinsipiell betydning. 

 

I alle eksemplene ser vi at kunnskapen skapes i selve samspillet mellom forskningen og andre 

aktører. Når forskning og brukere møtes stiller forskningen med sin kunnskap og kompetanse, 
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men sjelden med spesifikke ideer. Bedrifter og andre brukere stiller også ofte med relativt 

blanke ark: de har ideer om hva de vil oppnå, men i startfasen ytterst vage tanker om hva de 

kan bruke forskning til. Det er selve samspillet som over tid leder til konkretiseringer. Det er 

påfallende hvordan alle beskrevne eksempler på samarbeid mellom forskning og andre 

aktører, og ikke bare i HSS 05, understreker den krevende og komplekse prosess som kreves 

før samarbeidet er fullt etablert. 

 

At innovasjon er ”anvendelse” av vitenskapsbasert kunnskap er allerede imøtegått et antall 

ganger i innovasjonsteoretiske diskusjoner. Latour1 påpeker at mens vitenskap primært er en 

form for validering av kunnskap, krever innovasjon fantasi, eksperimenter og visjoner. 

Cooke2  bruker begrepet ”eksploatering” av vitenskap, ikke anvendelse. I våre eksempler er 

spranget kanskje ennå større siden så vel Latour som Cooke, trass i gapet, tillegger vitenskap 

større vekt som selvstendig innovasjonskraft enn det eksemplene viser. Uansett; veien fra 

vitenskap i snever mening og til forbedrings- og innovasjonsprosesser i bedrifter og 

forvaltninger er lang, og ennå lengre er den mellom utdanning og praktiske forbedringer. 

 

I stedet for å lete i hyller og skap etter noe som kan ”kommersialiseres” er det langt viktigere 

at forskningsmiljøene kommer i kontakt med bedrifter og offentlige virksomheter. I disse 

kontaktene er det viktig at forskningen har med seg sin kunnskap og kompetanse og gjerne sin 

fantasi i tillegg, men det er en illusjon å tro at man vet på forhånd hva bedrifter og 

forvaltningsorganer trenger. Dette er noe også forskningen må lære gjennom samspillet. Det 

er derfor samspillet blir av fundamental betydning: uten det, er det ikke mulig å skape noen 

meningsfylt rolle for forskningen som utviklingsaktør. 

 

Gitt dette, vil forskningens rolle ofte være beskjeden i samspillets åpningsfase. Det tar tid for 

forskningen å sette seg inn i brukernes situasjon og forutsetninger, og det tar tid for brukerne å 

finne ut av hvordan de kan bruke forskning. I denne fasen er det ofte vanskelig å få øye på 

forskningen og ofte uklart hvilken nytte den kan spille. Siden dette bryter radikalt med tanken 

om forskning som innovasjonsledende, som har slått så sterk rot etter den annen verdenskrig, 

har forsknings- og innovasjonspolitiske myndigheter ofte hatt problemer med å gi de riktige 

                                                           
1 Latour, B. 1998. From the world of science to the world of research. Science, 280:208-209 
2 Cooke, P. In prep. Learning regions: A critique and revaluation of regional innovation systems. To appear in B. 
Gustavsen & R. Ennals (eds). Learning together for local innovation: Promoting learning regions. Thessaloniki: 
CEDEFOP 
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stimulanser til utvikling i denne fasen. 

 

Etter hvert som samspillet kommer i gang og modnes – noe som ofte tar noen år – trer 

imidlertid forskningen stadig tydeligere fram. Den stiger imidlertid ikke fram i en ny versjon 

av den klassiske rolle som grunnleggende idèprodusent, men som en partner som bruker sin 

kunnskap og kompetanse på mange områder og i forhold til mange temaer som blir aktuelle i 

forbedrings- og innovasjonsarbeidet. 

 

Dette betyr at selve samarbeidsprosessen kommer i sentrum, noe alle eksemplene viser. På 

den annen side viser de også at når samarbeid først er etablert blir det ofte langvarig og får sin 

egen utviklingsdynamikk. En og samme prosess gir etter hvert opphav til flere forbedringer og 

innovasjoner. Snus dette på hodet kan det også sies slik at det ikke kan lages en egen 

innovasjonsprosess for hver enkelt forbedring, i det minste ikke dersom det handler om slike 

forbedringer som er typiske for norsk økonomi og velferd. 

 

Konklusjonen blir derfor at ”et innovativt Norge” står og faller med vår evne til å skape et 

antall fast etablerte samarbeidsordninger med innovasjonspotensial.  

 

Som de fleste eksemplene viser har det etter hvert blitt en oppgave for forskningen å bidra, 

ikke bare til prosessenes teknologiske innhold men også til prosessene som sådanne. Ikke 

minst her er det for øvrig høgskoler og regionale forskningsstiftelser kommer inn i bildet. Så 

godt som alle høgskolene og forskningsstiftelsene har organisasjonsfaglig kompetanse som 

kan nyttiggjøres i nettverksbygging, dialogutvikling og andre sider av organiseringen. Dertil 

kommer at den som skal bidra til prosessene normalt må ha et nært og tett forhold til de øvrige 

prosessaktører, noe som ofte krever tilhørighet til samme region. Det er i denne nærheten de 

fleste høgskoler og andre regionale forskningsmiljøer henter sine fordeler. 

 

Hvor representative er eksemplene på HSS 05? Det er liten tvil om at disse eksemplene 

dekker ganske godt hva som foregår, derimot kanskje ikke hva alle ønsker skulle foregå. Etter 

store investeringer i høyere utdanning er det åpenbart en betydelig frustrasjon på politisk nivå 

forbundet med at utdanningsinvesteringene ikke har gitt større uttellinger i form av innovasjon 

i bedriftene. Her er problemet imidlertid ikke bare hvordan få til innovasjon, men også hva 

som regnes som innovasjon, hvor forestillinger om radikalt nye produkter og tjenester ofte 
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preger tenkningen. Dette er det lite av i Norge, ikke bare fordi norsk økonomi er 

råstofforientert, men også fordi det handler om en liten økonomi, stort sett på størrelse med 

hva man i Europa regner som en region. Siden økonomien samtidig er sterkt differensiert er 

det rett og slett ikke nok ressurser innen hver enkelt sektor til ”store innovasjoner”. Så vel 

næringsliv som forvaltning er imidlertid ganske gode på hverdagsforbedringer og andre 

former for innovasjoner som ikke er så spektakulære, men som likevel blir viktige når det blir 

mange av dem. Det er nettopp slike mer hverdagslige innovasjoner eksemplene viser.  

 

Hva er det så som må gjøres? Selv om de fleste høgskolene i dag samarbeider med næringsliv 

og forvaltning, representerer de en ressurs som kan utnyttes langt bedre og dermed gi langt 

større bidrag til Norge som innovasjonsland. Den regionale spredning av høgskolene, som kan 

oppfattes som problematisk fra en tradisjonell vitenskapelig synsvinkel, blant annet som følge 

av relativt små fagmiljøer på hvert enkelt sted, kan vendes til en fordel gjennom nærheten til 

brukerne. Skal man komme videre på dette området må imidlertid alle ledd innen forsknings- 

og innovasjonspolitikk innse at det ikke er spørsmål om anvendelse og kommersialisering av 

noe som allerede ”finnes” på høgskolene, men om å skape samarbeid og samspill som over tid 

kan styre partene i retning av hverandre og skape konkretiseringer som ingen tenkte på da 

samarbeidet startet. Via virkemiddelapparatet finnes det enkelte satsninger som tar opp dette; 

det gjelder eksempelvis Innovasjon Norges Arena program og noen programmer innen Norges 

forskningsråd, for eksempel Verdiskaping 2010 og Næringsrettet Høgskolesatsning. Disse 

programmene er avhengig av å spre små ressurser tynt utover. Interessant nok bremser ikke 

dette i særlig grad næringslivets interesse for å delta. Det større problem er 

forskningsmiljøenes interesse for, og vilje til, å la seg engasjere i denne typen virksomhet. De 

fleste som arbeider innen forskning arbeider der fordi de ønsker det. Selv om 

kunnskapsbruken i innovasjonsprosesser var slik at forskningsbasert kunnskap lot seg 

kommersialisere, er det langt fra sikkert at dette ville tiltale et større antall forskere. Det er 

heller ikke sikkert at samfunnet er tjent med at forskere forlater forskningen (som de kan) for 

å drive kommersialisering og entreprenørvirksomhet (som de ikke kan). Insentivene for et 

bredere engasjement fra høgskolene, og for så vidt også andre forskningsmiljøer, i 

samspillbaserte innovasjonsprosesser må dermed finnes andre steder. Dette betyr at aktiv 

deltakelse i praktiske prosesser må være forskningsmessig interessant; det må representere 

faglige utfordringer, arbeidsformer og resultater som kan engasjere forskere nettopp i 

egenskap av forskere.  
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Forholdet mellom teori og praksis er ikke noe nytt tema. Det har vært diskutert siden 

Aristoteles, og forskjellige synspunkter har blitt argumentert opp gjennom tidene. Det skarpe 

skillet som har preget mye av den moderne tenkning skriver seg fra sekstenhundretallet. Dette 

var imidlertid en meget spesiell tid. Ikke minst trettiårskrigen raserte Europa på en måte som 

gjorde at den praktiske verden framstod som bisarr. Med Descaretes i spissen søkte mange 

intellektuelle i stedet inn i seg selv og skapte erkjennelsesteoretiske forutsetninger som kun 

berodde på den menneskelige tanke. Dermed brøt de med det nære og tette forholdet mellom 

teori og praksis som hadde preget renessansen. Personer som mange i dag anser som den 

moderne forskning og vitenskaps grunnleggere, som Leonardo da Vinci, etterlot seg ikke bare 

et omfattende forskningsmateriale omkring en lang rekke temaer, men også mange praktiske 

arbeider, eksempelvis maleriet Mona Lisa som knytter nær an til hans forskning omkring det 

menneskelige syn (Toulmin3; White4). Selv om målet må bli et annet enn å gjenskape Mona 

Lisa, er oppgaven å få tilbake det nære og tette forholdet mellom teori og praksis, mellom 

tanke og handling, mellom forskning og utvikling. Dette samspillet må bli interessant og 

spennende og ikke oppleves som en avsporing i forhold til ”egentlig” forskning. Å få 

forskningsmiljøene til å engasjere seg i utvikling under de vilkår som gjelder i Norge, er den 

viktigste utfordring i samspillet mellom forskning og samfunn. Bare gjennom et slikt 

engasjement vil det være mulig å øke bedriftenes vilje til å finansiere forskning og dermed 

komme et skritt videre i den gamle debatten om hvordan vi skal få fram en forskning på nivå 

med ”gjennomsnittet for OECD”. I denne prosessen har de regionale høgskolene og 

forskningsstiftelsene en sentral rolle. 

 

 

2.2 Mikroteknologisatsingen i Vestfold 

Geir Schmidt 

Mikroteknologisatsningen i Vestfold har utviklet seg fra en sped begynnelse på 60 tallet ved 

opprettelsen av bedriftene AME, Norcontrol, Vingmed og Simrad. Ut ifra disse bedriftene 

sprang det ut spin-offs som Sensonor, Norspace, Memscap, Norautron, osv. Bedriftene, som 

jobber internasjonalt, er teknologisk ledende på sine områder og har en svært høy 

                                                           
3 Tolmin, S. 1990. Cosmopolis: The hidden agenda of modernity. Chicago: University of Chicago Press 
4 White, M.2000. Leonardo: The first scientist. London :Abacus 
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eksportandel. 

 

På begynnelsen av 80-tallet ble bedriftsnettverket Electronic Coast opprettet som et 

samarbeidsforum for bedriftene. Dette er en av årsakene til at bedriftene i regionen nå har en 

kultur for å samarbeide om løsning av felles problemstillinger. Electronic Coast ble 

revitalisert på slutten av 90-tallet ved hjelp av et RegInn prosjekt, med Høgskolen som 

prosjektleder. Electronic Coast er nå en forening med nærmere 40 medlemsbedrifter, eget 

sekretariat og er fortsatt en viktig arena for samarbeid mellom bedriftene og mellom bedrifter 

og Høgskole. Det er for eksempel etablert et eget ”Ledelsesakademi” for felles skreddersydde 

lederutviklingskurs for bedriftene i høgskolens regi. Gjennom et doktorgradsprosjekt på HVE 

vet vi at kursene, i tillegg til faglig påfyll, har en langsiktig nettverksbyggende effekt mellom 

bedriftene. 

 

Selv om samarbeidet startet med teknologi finnes det spin-off i flere retninger, for eksempel 

AVANSE-gruppen som er et samarbeid mellom 8 bedrifter om utveksling av arbeidskraft for 

å forhindre tapping av kompetanse når enkelte bedrifter går dårlig og de omfattende kostnader 

med nyrekruttering når de går bedre. AVANSE-gruppen ble utvidet fra 5 til 8 bedrifter etter at 

deltagerne ble kjent med folk fra andre bedrifter på Ledelsesakademiet. 

 

Etter sterkt ønske og påtrykk fra bedriftene besluttet Høgskolen i Vestfold i 2000 å opprette et 

bachelor studium i mikrosystemteknologi for å utdanne sterkt tiltrengte ingeniører til 

industrimiljøet. Studiet ble utviklet gjennom et tett samarbeid mellom industri og høgskole, 

der høgskolen rekrutterte flere høykompetente fagfolk fra bedriftene. Studietilbudet er, etter 

bedriftenes ønske, utvidet til å omfatte masterstudium i mikrosystemteknologi fra høsten 

2005. Samarbeidet er videreutviklet og høgskolen har nå 26 forskere innen dette teknologiske 

området hvorav 9 doktorgradsstipendiater som jobber på forskningsprosjekter i bedriftene 

med veiledere fra både høgskole og bedrifter. Videre har høgskolen 3 samfunnsvitenskapelige 

doktorgradsstipendiater og en professor II som jobber med innovasjons- og entreprenørskaps 

prosjekter i denne industrien.  

 

Årsaken til at et relativt lite miljø som Høgskolen i Vestfold kan levere forskningsimpulser til 

en så avansert industri ligger i det tette samarbeidet der barrierene mellom akademia og 

næringsliv er så godt som brutt ned. Dette krever både en bedriftstilnærming fra høgskolens 
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side og at industrien har anerkjent høgskolen som en god samarbeidspartner, noe som blant 

annet er utviklet på grunn av et langsiktig fokusert samarbeid der begge parter har vist vilje og 

evne til å tilpasse seg, noe som blant annet muliggjøres ved geografisk nærhet. 

 

I desember 2004 ble 12 industrimiljøer i Norge invitert til å søke om et forprosjekt til den 

kommende nasjonale satsningen Centre of Expertise. Mikroteknologimiljøet i regionen ble 

sammen med lettmetallmiljøet på Raufoss plukket ut som piloter. 

 

 

2.3 Prosessindusti og biomedisin – samhandling med FoU. Telemark. 

John-Erik Larsen 

I denne prosjektprestasjonen ble det valgt å presentere to prosjekter som på mange måter er 

uavhengig av hverandre, men som finner sted innenfor tilnærmet samme geografiske området 

Telemark og Grenland. 

 

Det første prosjektet handler om samarbeidet mellom det biomedisinske næringslivet i fylket 

og Høgskolen i Telemark. Det biomedisinske miljøet i Telemark fødte i 1999 en visjon om å 

utvikle et sterkt biomedisinsk næringsliv i Grenland. Dette har bl.a. resultert i gjennomføring 

av masterstudium ved høgskolen hvor det biomedisinske næringslivet er aktivt deltakende.  

 

Det andre prosjektet presenterte prosessindustrien i Grenland som har dannet IndustriClusteret 

Grenland, ICG, og som er et samarbeid mellom ledelse og ansatte i åtte prosessbedrifter. 

Målet med ICG er å bedre konkurransekraften til de deltakende bedrifter gjennom nye 

samarbeidsformer, slik at både industrien og regionen styrkes. Samarbeidet har bl.a. gitt 

betydelige kostnadsreduksjoner i den enkelte bedrift og opphav til nye fellestjenester, for 

eksempel innen miljø og sikkerhet, som også selges til andre bedrifter. Dette prosjektet har 

vært knyttet til programmet Verdiskaping 2010 og forskerstøtten har kommet fra 

Arbeidsforskningsinstituttet. Samspillet med bedriftene bestemmes imidlertid helt og holdent 

av dynamikken i prosessen bedriftene imellom og de behov som avdekkes underveis. 

Forskerinnsatsen har i stor grad vært knyttet til organisering av felles arenaer som 

dialogkonferanser men også hjelp til design av prosjekter og til tolking og forståelse av den 

mer generelle situasjon i området. 
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I et større perspektiv er begge prosjektene ledd i utviklingen av nye næringer og arbeidsplasser 

i regionen. Den ene strategien er basert på eksisterende næringsliv, spesielt prosessindustri 

med røtter opptil hundre år bakover i tiden, den andre på å utvikle nytt næringsliv. Det handler 

om en regional strategi som reiser mange problemer og utfordringer, som spenner fra 

framdriften av de daglige prosjektene innen et stort antall områder til hvordan man skal 

overkomme historiske skiller i verdier, politiske perspektiver og syn på framtiden, for i stedet 

å skape plattformer som kan være felles. Det er ingen tvil om at det i dette klassiske 

industriområdet nå vokser fram mye former for samarbeid og dermed også nye og mer lokale 

drivkrefter bak prosessene i den enkelte bedrift. 

 

 

2.4 Kompetanseutvikling+Organisasjonsutvikling=Skreddersømstudier. Oslo 

Ragnar Johansen 

Utgangspunktet for prosjektet var et behov for kompetanseutvikling innen 

oppvekstavdelingen i Sagene bydel i Oslo. Via personkontakter gikk det en henvendelse om 

bistand til Høgskolen i Vestfold. 

 

Innledningsvis ble det lagt opp til et opplæringsprogram basert på at forskjellige temaer, av 

relevans for avdelingen, skulle belyses gjennom tekster og forelesninger. Blant temaene 

inngikk organisasjonsutvikling, noe som gjorde at det ble anledning til å legge inn en oppgave 

basert på egen arbeidsplass. Etter å ha blitt satt sammen i tverrfaglige arbeidsgrupper skulle de 

45 deltakerne, i hovedsak ledere og saksbehandlere innen etaten, bruke egen arbeidsplass som 

grunnlag for analyse og forslag til forbedringer.  

 

Såvel den pålagte gruppesammensetningen som de forhåndsspesifiserte temaene ga opphav til 

problemer, og man lærte at temaer og gruppesammensetning i større grad burde bestemmes av 

deltakerne selv. Etter denne forandring oppstod det et sterkere engasjement fra deltakernes 

side, først og fremst i form av refleksjoner over egen arbeidsplass og dens utvikling. I denne 

sammenheng kom relasjoner og relasjonsutvikling til å stå fram som sentralt, så vel innen 

avdelingen som i forhold til dens omgivelser. 
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Utvikling av en sterkere kompetanse på relasjoner og refleksjonsmetoder har i sin tur ført til at 

avdelingen ikke bare har blitt bedre på intern organisering og medvirkning men også på 

eksterne samspill. Ett eksempel er en langt mer kritisk evaluering av det store tilbud av 

prosjekter som kommer fra for eksempel statlige myndigheter. Mens kommuner på jakt etter 

penger ofte hopper på så mange prosjekter som mulig, er man nå mye mer opptatt av å se på 

sammenhengen mellom de potensielle prosjektene på den ene siden, og egne oppgaver og 

utvikling på den andre. 

 

Denne type dreining, fra læring gjennom studier til læring gjennom selvrefleksjon, er i og for 

seg ikke noe nytt. Den er imidlertid enklere å argumentere for enn å gjennomføre, og i dette 

eksemplet var det ikke bare avgjørende at en høgskole kom inn som partner, men også at 

høgskolen, gjennom et doktorgradsopplegg, kunne se prosjektet ikke bare som et 

undervisningsoppdrag, men også som et forskningsoppdrag. Dette muliggjorde nær og tett 

oppfølgning, og en bearbeiding av erfaringer som kunne skje fortløpende etter hvert som 

prosjektet utviklet seg. 

 

Effekten har vært størst i barnevernet, med redusert sykefravær, opphør av 

rekrutteringsproblemer og utvikling av ny praksis inkludert nye begreper, for eksempel 

”rammeledelse”, ”etablere møteplasser”, og "ta en meta" (meta står for meta-refleksjon). 

Andre konkrete resultater av prosjektet er at oppvekstavdelingen har økt sin 

bestillerkompetanse overfor utdanningsinstitusjoner og andre "vi står ikke lenger med lua i 

hånda og tar hva vi får". Problemene med å få deltakere med på kompetanseutvikling og 

utviklingsprogrammer er også historie.  

 

 

2.5 Kompetansebaserte helsetjenester i Stokke kommune. Vestfold 

Anne H. Gausdal 

Prosjektets utgangspunkt var behovet for bedre bemanningsplanlegging i eldreomsorgen og er 

ett av flere utslag av et samarbeid om utvikling mellom kommunen, sykepleierforbundet og 

Høgskolen i Vestfold. Siden bare 11% av de pasienter kommunen hadde ansvar for var 

plassert på institusjon ble hjemmetjenestenes effektivitet og kvalitet av sentral betydning. 

Kommunen stod overfor utfordringer ikke bare når det gjaldt bruken av eksisterende ressurser, 



 

 24 

men også når det gjaldt rekruttering og kompetanseutvikling. En bemanningsplan kunne 

derfor ikke bare møte et behov for enkel økonomisering med ressursene, den måtte også bidra 

til meningsfylt arbeid og kompetanseutvikling blant personalet 

 

En lektor ved linjen for helsefag ved høgskolen ble engasjert som prosjektleder, men også 

kommunen og sykepleierforbundet deltok aktivt. 

 

Det første virkemiddel som ble tatt i bruk var en dialogkonferanse hvor alle berørte parter 

deltok og hvor oppgaven blant annet var å identifisere den kommunale helsetjenestes behov i 

mer konkret form. Konferansen bidro til å skape den felles plattformen mellom aktørene som 

gjorde det mulig å gå videre til prosjektarbeid. Regi for denne konferansen ble gitt av 

deltakere fra høgskolen. 

 

Den sentrale utfordringen prosjektet stod overfor var å finne fruktbare kategorier for 

klassifisering av pasientene. Tradisjonelle diagnoser er i en slik sammenheng bare til 

begrenset hjelp siden de ofte sier lite om de oppgaver de hjemmebaserte tjenestene står 

overfor. Det ble derfor behov for å søke andre kilder og på dette punktet kom det inspirasjon 

fra forskning som allerede forelå omkring samspillet mellom sykepleier og pasient. Disse 

studiene viste at viktigere enn medisinsk diagnose var om pasientens situasjon var avklart og 

stabil, eller ustabil eventuelt uavklart. Tanken om et slikt klassifikasjonsgrunnlag møtte ikke 

bare interesse men også spørsmål og kritikk. De tingene som ble tatt opp i denne sammenheng 

kunne langt på vei avklares gjennom at oppgaver utført av masterstudenter ble benyttet som 

støtte for prosjektet. 

 

Prosjektet har ført til en bedre ressursutnyttelse innen helsetjenesten i Stokke, en bedre 

arbeidssituasjon for det berørte helsepersonale og et bedre samspill med pasientene, og ledet 

til en delt annen plass i ”Det nytter” prisen for 2004. Høgskolens personale kommer ut i aktivt 

utviklingsarbeid, noe som dels er direkte nyttig og dels legger grunnen for andre former for 

samarbeid, for eksempel praksisplasser. Det arbeides nå med å gi erfaringene 

forskningsmessig uttrykk, blant annet for å imøtekomme kravet til å gjøre 

sykepleierutdanningen mer forskningsbasert. 
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2.6 Innovativ fjellturisme. Buskerud, Telemark og Aust-Agder 

Ove Gjesdal og Bjørn Ove Grønseth 

Bakgrunnen for prosjektet er fjellturismens utfordringer som internasjonal næring i 

sommerhalvåret. Fjellturismen i Buskerud, Telemark og Aust-Agder deltar i prosjektet ved 

destinasjonene Geilo, Hemsedal, Golsfjellet, Vrådal, Gausta/Rjukan, Rauland og Hovden. 

Destinasjonene har gjennom en 10-15 årsperiode gjennomført store investeringer i å 

tilrettelegge ressursgrunnlaget (attraksjonskraften) i utvikling av vinterturisme. 

Sommersesongen har ikke vært like mye prioritert, noe som gir seg utslag i attraksjonskraften 

med lave priser, kort oppholdstid og lavere tilgang på risikovillig kapital. Visjonen for 

klyngen er å gjøre fjellturismen til en lønnsom, helårig næringsvirksomhet med høy 

attraksjonskraft i utvalgte internasjonale turistmarkeder. Hovedmålet er å etablere en varig 

fjellturismeklynge med fokus på innovasjon og internasjonalt orientert sommerturisme. 

 

Klyngens aktører skal øke verdiskapingen og innovasjonsgraden gjennom å tilrettelegge og 

utvikle møteplasser og nettverksrelasjoner på tvers av destinasjonene og bransjene for å øke 

klyngens dynamikk. Bevissthet om og evne til innovasjon skal oppnås gjennom systematisk 

kompetanseheving på alle nivå i virksomhetene. Attraktivitet i det internasjonale markedet 

skal økes gjennom å fremme nyskaping, produktutvikling og entreprenørskap på 

destinasjonene, samt å gjøre opplevelsene mer tilgjengelige og salgbare i markedet. 

Forutsetningene for økt verdiskaping skal styrkes gjennom å påvirke rammebetingelsene som 

fjellturismens verdiskaping.  

 

Innovativ fjellturisme er et Arena-prosjekt hvor det offentlige virkemiddelapparatet, 

næringsaktører og kunnskapsmiljøene samhandler. I denne prosessen bidrar Høgskolen i 

Buskerud med ressurser i form av deltakelse i styringsgruppe, prosjektledelse for et av 

delprosjektene og med innhenting, dataanalyse og spredning av markedsinformasjon. Denne 

markedsinformasjonen blir spredt tilbake til næringen slik at dette kan bidra til økt forståelse 

om sentrale markeder og dermed påvirke beslutningstaking. Prosjektet legger opp til betydelig 

samspill med andre kunnskapsmiljøer hvor det er bidragsytere fra ETOUR ved Mitthøgskolan 

i Østersund, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Telemark. 

 

Prosjektet har et årlig budsjett på ca. 10-12 millioner kroner og varer til 2008. Så langt kan 
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prosjektet vise til gode resultater innen pilotprosjekter, deriblant prosjektet framtidsrettet 

pakketurisme (Color Line og 36 bedrifter fra klyngen), utvikling av terrengsykling på Geilo 

(mye PR, stor interesse fra markedet og flere nyetableringer som resultat av prosjektet), 

Hemsedalskortet, Nordic Walking i Vrådal og ikke minst enigheten om en felles skiltprofil og 

gradering av vandre-, sykkel- og langrennsløyper. 

 

 

2.7 Forskningen som nettverkskonstruktør. Rogaland og Hordaland 

Bjørn Gustavsen 

Det første kjente bedriftsnettverk av mer permanent karakter i Norge, TESA, ble dannet på 

Jæren i 1958. Etter først å ha handlet om tekniske spørsmål ble samarbeidet skrittvis utvidet 

til å omhandle spørsmål som forretningsutvikling, kontinuerlig forbedring, 

eksportmarkedsføring og annet. På nittitallet erfarte bedriftene et behov for nye impulser. På 

slutten av 80-tallet hadde Industrinettverket i Sunnhordland blitt dannet, i noen grad under 

inspirasjon fra TESA. Også her opplevde man et behov for fornyelse og Rogalandsforskning 

ble knyttet til begge nettverkene via FoU programmet ”Bedriftsutvikling 2000”. 

 

Dette ga opphav til en intensifisering av utviklingsprosessene og en forsterkning av 

nettverkene, først og fremst gjennom en omforming av de interne prosessene i den enkelte 

bedrift som åpnet opp for deltakelse fra de bredere lag av ansatte. På denne måten ble tre 

læringsprosesser styrket samtidig og i samspill med hverandre: læring gjennom bedre bruk av 

interne ressurser, læring gjennom samspill mellom bedrifter og læring gjennom samspill med 

eksterne fagmiljøer. 

 

Denne ideen har etter hvert spredd seg slik at den i dag har nedslag i nærmere 10 

samarbeidsnettverk i Rogaland – Hordaland med til sammen ca 10 000 arbeidsplasser. Når 

nye nettverk dannes overtar de ikke bestemte løsninger og mønstre fra de eksisterende 

nettverk men selve tanken om å samarbeide.   

 

Erfaringene fra Rogaland – Hordaland tyder på at bred spredning av nettverkstanken er 

avhengig av et fungerende regionalpolitisk partnerskap som kan koordinere 

virkemiddelapparatets innsatser og av at det finnes etablerte institusjoner innen regionen som 
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kan hjelpe bedriftene med å konkretisere sine samarbeidsintensjoner.  

 

Som eksempel ble framført et samarbeid mellom prosessbedrifter i Hardanger og mellom 

disse bedriftene og Rogalandsforskning. Eksemplet viser hvordan et bedre samarbeid mellom 

bedriftene gir den enkelte bedrift nye muligheter, men viser også hvorfor det å utnytte nye 

teknologiske muligheter krever et nært og tett samarbeid mellom alle ledd i bedriften. Mer 

konkret handlet det blant annet om hvordan en bedrift kunne bli i stand til å bruke avfall fra en 

annen som råstoff i egen produksjon. 

 

Når et forskningsmiljø skal støtte såpass omfattende prosesser kreves en strategisk 

gjennomtenkning fra forskningens side av hva det innbærer å påta seg en rolle som 

utviklingsaktør. Det handler ikke her om mer eller mindre tilfeldig deltakelse i kortsiktige 

prosjekter, men om et engasjement som må utgjøre selve kjernen i det berørte 

forskningsmiljøets totale virksomhet. 

 

 

2.8 Ny næring i blåskjell og kråkeboller. Finnmark. 

Hanne Mari Førland 

Sjømat er ett av de store satsningsområder i norsk økonomi. Mye av mønsteret for hvordan 

området skal utvikles er lagt gjennom den store suksess man har hatt med oppdrett av laks. 

Langs kysten av Nord-Norge er det en stor bestand av kråkeboller og vilkårene for dyrking av 

blåskjell er gode. Dette krever imidlertid strategier med mindre vekt på generelle løsninger og 

større vekt på kompetanse i hver enkelt oppdrettsbedrift siden dyrkingsprosessen er krevende. 

Dersom et større antall bedrifter skal engasjeres, eventuelt skapes innen dette område kreves 

en betydelig satsning på kompetanse, som bare kan gjennomføres dersom interesserte aktører 

kobles til hverandre og til offentlige FoU ressurser. Det er også viktig å hente impulser fra 

andre land, for eksempel Canada, som til dels har kommet lenger når det gjelder dyrking av 

denne typen sjømat. 

 

Dette er bakgrunnen for Arena-prosjektet Sjømatklynge Nord som samler aktører i næringsliv, 

forvaltning, FoU-miljøer og politiske miljøer i en bred koalisjon. Fordi blåskjell og 

kråkeboller stiller omfattende kompetansekrav til bedriftene innebærer dette engasjementet at 
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prosessen i retning av stadig tettere sammenkobling mellom forskere og brukere forsterkes. 

 

 

2.9 Fra dugnad til kompetansenettverk i innlandet. Bluelight. Oppland 

Hanne Mari Førland 

Samfunnet er i stadig sterkere grad avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. 

Dette medfører en sårbarhet som må forebygges og håndteres. Dette var bakgrunnen for et 

initiativ fra blant annet Telenor og Norsk Tipping for å opparbeide kompetanse og prosjekter 

på området. Siden Forsvarets sambandsregiment sin sikkerhetsavdeling på Jørstadmoen var en 

av initiativtagerne, falt det naturlig å lete etter en base i Oppland. Valget falt på Høgskolen i 

Gjøvik, hvor bedriftene bidro til opprettelsen av et nytt laboratorium NISlab (Norwegian 

Information Security Laboratory) og stilte til rådighet midler til to professorater foruten flere 

vitenskapelige stillinger og stipendiater. Norges første masterstudium ble startet ved 

Høgskolen i Gjøvik i 2003. Det faglige innholdet ble utviklet i samarbeid med blant annet 

KTH i Stockholm og Universitetet i Oslo. Siden har antallet stillinger blitt økt slik at 

fagmiljøet, inkludert forskere og doktorstudenter, nå er nærmere 20 personer. 

 

Flere bedrifter har etter hvert sluttet seg til samarbeidet, slik at det nå er 30–40 bedrifter i 

tilknytning til prosjektet. Dette er hovedsakelig bedrifter fra Hedmark og Oppland, mens også 

noen fra Oslo. Både leverandører av produkter/tjenester og store brukere innen 

informasjonssikkerhet er representert. Bedriftene samarbeider ikke bare med laboratoriet, men 

også i stor grad med hverandre. Dette samarbeidet, som går under navnet Bluelight, la 

grunnen for et Arena prosjekt hvor bedriftene støttes i kompetanseutvikling, bedriftsrettet FoU 

aktivitet, kommersialisering og konkrete innovasjonsprosjekter. 

 

VS2010 Innlandet, der NIBR og Østlandsforskning samarbeider, har bidratt med analyser av 

initiativets historiske utvikling og dets organisatoriske former, dels som ledd i selvrefleksjon 

blant nettverkets aktører, dels som ledd i å gjøre initiativet kjent (NIBR-rapport 2004:8).  

 

Blant de faktorer som forklarer Bluelight-nettverkets suksess er: 
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- Resultatfokusering med vekt på kompetanse framfor lokalisering, raske gevinster i form 

av felles kompetanseutvikling, og streng prioritering av aktiviteter. 

- Rekruttering av personer og miljøer, der det er lagt vekt på at både offentlige og private er 

med, både brukere og leverandører, og både nasjonale og regionale aktører. Mobilitet av 

personell fra Telenor og Jørstadmoen har lettet kommunikasjon og bygging av tillitt. 

Ildsjeler har vært viktige i nettverksdannelsen. 

  

I august bestemte regjeringen at Nasjonalt Senter for Informasjonssikkerhet, som tidligere 

hadde vært lokalisert som del av universitetsmiljøet i Trondheim, skulle flyttes til Gjøvik i 

tilknytning til Bluelight/NISlab og høgskolen. Viktige årsaker til dette var det ekspanderende 

fagmiljøet på Gjøvik, og den gode kontakten mellom det akademiske miljøet, offentlige 

aktører og næringslivet. 

 

 

2.10 Samarbeid høgskole – næringsliv. Møre og Romsdal 

Arthur Almestad 

Høgskolene i Møre og Romsdal har lang tradisjon i å samarbeide med næringslivet. Fylket 

kjennetegnes av stor industritetthet, hvor møbel, fisk/havbruk, verkstedindustri og olje/gass er 

viktige næringer. Gjennom programmet Næringsrettet Høgskolesatsing (nHS) i Norges 

forskningsråd har Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Molde fått mulighet til å utvide dette 

samarbeidet og prøve ut mange ulike samarbeidsformer med næringslivet. 

 

De to høgskolene har en svært ulik studie- og fagprofil og til dels også en ulik næringsstruktur 

i sitt nærmerste omland. Høgskolen i Ålesund her en fagprofil som er spesielt rettet mot 

maritim og marin sektor, mens Høgskolen i Molde er mest framtrende innen logistikk, hvor de 

også har doktorgradsutdanning, og informatikk. Høgskolen i Molde samarbeider i hovedsak 

med bedrifter innen mekanisk industri, prosessindustri, serviceindustrien rettet mot olje og 

gass og IKT-næringen.    

 

Selv om det er store ulikheter i høgskolenes fagprofil og i type bedrifter som er involvert i 

samarbeidsrelasjoner med høgskolene, så vektlegger begge høgskolene et tett samarbeid med 

næringslivet omkring høgskolenes utdanningsrolle, både grunnutdanning og etter- og 
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videreutdanning. Begge høgskolene erkjenner at deres viktigste bidrag i forhold til regional 

næringsutvikling er å utdanne kandidater som er relevante for lokale bedrifter. Eksempler på 

aktiviteter i denne sammenheng er utstrakt bruk av studentprosjekter i bedrifter, utvikling av 

studietilbud (både grunnutdanning og etter- og videreutdanning) som er skreddersydd 

næringslivets behov, gjesteforelesere fra næringslivet etc. Andre samarbeidsformer utover 

høgskolenes utdanningsrolle er hospiteringsordninger, konsulentoppdrag, FoU-prosjekter og 

utvikling av felles fora/møteplasser.  

 

Følgende punkt ble presentert som sentrale for at høgskolene skal kunne videreutvikle 

samarbeidet med næringslivet: 

 

- Møteplasser og fora må videreutvikles.  

- Vi må levere kvalitet, utdanning på internasjonalt godt nivå. 

- Utdanning på masternivå er en forutsetning. 

- Vi må klare å rekruttere de beste studentene. 

 

Det må etableres regional forskning og forskningsbasert undervisning. Dette elementet er i sin 

begynnelse. Det sentrale er at det vokser ut av det etablerte samarbeidet som igjen har fått sin 

form ut fra de regionale forutsetningene. Det handler ikke om implementering av et antall 

abstrakte ideer, men om å forholde seg konkret til konkrete utfordringer. 

 

 

2.11 Veien til universitet. Nordland 

Anne H. Gausdal 

Nordlendinger er kjent for ”å stå han av”, men tror ikke denne gamle resepten er den beste for 

å utvikle landsdelen. Halvparten av Nord-Norges befolkning bor i Nordland og fylket får i dag 

kun 500 kr/innbygger til forskning, mens Troms pga sitt universitet får 4.500 kr/innbygger og 

i følge politikerne måtte noe gjøres. I følge Mjøsutvalgets utredning gir universiteter mer 

sysselsetting og økonomiske vekst enn høgskoler, samt flere forskere, større omsetning og 

flere studenter.  Erfaringer fra mange land viser imidlertid at det å løfte en høgskole til 

universitet lett kan bli et tveegget sverd. Problemet er at den pragmatiske regionale 

orienteringen kan bli avløst av et mer ensidig fokus på abstrakte arbeidsformer og redusert 
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nytte for regionen. Utfordringen er derfor å skape et universitet som også fungerer som motor 

i den regionale sammenhengen. 

 

På denne bakgrunn ble det etablert et samarbeid mellom høgskolen, næringslivet og 

myndighetene for å fremme saken i fellesskap. Dette samarbeidet bygget på over 20 års 

erfaring i samarbeid og oppbygging av tillit mellom høgskolen, næringslivet og offentlig 

sektor. Egen prosjektleder er rekruttert eksternt (fra politikken) og ansatt ved 

forskningsparken som ligger sentralt i Bodø. Universitetssatsingen har fokus på 

bedriftsøkonomi, velferdssosiologi, fiskerifag og profesjonsfag/praktisk kunnskap og det 

planlegges et doktorgradsprogram i hver av disse 4 disiplinene. Doktorgrad i bedriftsøkonomi 

ble godkjent i 2000 og sosiologi i 2005, og det jobbes nå med utvikling av de to siste. 

Erfaringer fra Sverige med nye universitet Bodø kan sammenligne seg med, viser blant annet 

at disse har en mye høyere produksjon av doktorgradsstudenter enn de tradisjonelle 

universitetene.  

 

Til nå har den eksterne støtten til universitetssatsingen passert 60 mill kr. De største 

bidragsyterne er energiselskapene, bankene, fylkeskommunen og kommunene. 

Forventningene er at regionen vil berikes gjennom å tilby mer på utdanningssiden, bli mer 

attraktiv i etableringssammenheng, at næringslivet blir mer kunnskapsbasert og at det oppstår 

nye former for koblinger, spin-off og randsoneaktivitet. 
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3 Evaluering av konferansen 
 

Anne H. Gausdal 

 

Denne evalueringen er basert på styrets og programkomiteens vurderinger, samt skriftlige 

evalueringsskjemaer som ble besvart av 18 % av de 290 deltagerne. 

 

Prosjektpresentasjonene 

Den nye dialogbaserte presentasjonsformen vi utviklet med moderator og dialog med salen 

fungerte svært bra i praksis. Presentasjonsformen var ambisiøs og forberedelser og 

gjennomføring var ressurskrevende for både oss og presentatørene. Våre forventninger om 

dialog og analyse på scenen og bruk av annet enn power-point presentasjoner ble oppfylt 

under de fleste presentasjonene. Videre ble det gode refleksjoner rundt bordene og det kom 

mange gode spørsmål og kommentarer fra salen. Vi lykkes imidlertid i liten grad å få flere 

typer aktører på scenen, for eksempel involverte fra næringsliv og offentlig sektor. 

Presentasjonen av ”Kompetansebaserte helsetjenester i Stokke” med 7 aktører på scenen 

inklusiv kst. rådmann, avdelingsleder i hjemmetjenesten og rådgiver i sykepleierforbundet var 

her et hederlig unntak. Presentasjonene var svært mannsdominert, kun 2 presentasjoner hadde 

kvinner på scenen, ”Mikroteknologisatsingen i Vestfold” og ”Kompetansebaserte 

helsetjenester i Stokke”.  

 

På de skriftlige evalueringsskjemaene skulle man vurdere presentasjonene med �, � eller �. 

Fire av presentasjonene fikk over 50% �, dette var ”Veien til universitet” (83%),  

”Kompetansebaserte helsetjenester i Stokke” (70%), ”Mikroteknologisatsingen i Vestfold” 

(68%) og ”Prosessindustri og biomedisin” (57%). De få som overhodet fikk noen � var 

”Forskning som nettverkskonstruktør” (26%), Fra dugnad til kompetansenettverk i innlandet” 

(25%) og ”Mikroteknologisatsingen i Vestfold” (11%).  

 

Paper presentasjonene 

Totalt 35 papere ble presentert, mange svært interessante og relevante i forhold til tema for 
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konferansen. Presentasjonen av disse foregikk parallelt med opp til 10 presentasjoner på 

samme tid. Deltakelsen på hver sesjon varierte fra 40 til 3. Til samtlige presentasjoner var det 

en opponent. Vi satte stor pris på at nesten alle sa ja til å være opponent, her mobiliserte vi 

mange viktige miljøer blant deltagere og samarbeidspartnere. Paperne ble distribuert til 

deltagerne med en CD i konferansemappen, og er tilgjengelig på konferansens nettsted.  

 

Paperpresentasjonene kunne med fordel fått mer tid i programmet slik at det ikke ble så 

mange parallelt, for eksempel laget to ettermiddags sesjoner med papere og maks hatt 5 

parallelt. Noen av paperne kunne kanskje egnet seg som plenumsforedrag? Her var 

kjønnsfordelingen god, men 50% kvinner og menn. 

 

Plenumsforedrag 

Åpningen med trommesolo og fanitullen av ”The assistant professor band” var kraftfull og 

god, og ble fulgt opp av et engasjerende åpningsforedrag ved Statsråd Erna Solberg om 

”Samarbeid styrker vekstevnen”, med spesielt fokus på regjeringens satsing innenfor 

innovasjon og næringsutvikling. Konsernsjef Svein Aaser i DnB NOR overtok stafettpinnen 

med sitt foredrag ”Hvordan vil DnB NOR bidra til et mer innovativt Norge”. Konferansen 

hadde i alt 12 plenumsforedrag, 2 av kvinner og 10 av menn. Disse var jevnt over gode, men 

hadde noe varierende kvalitet. Det foredraget vi fikk flest positive tilbakemeldinger på, både 

muntlig og i den skriftlige evalueringen var ”Praktisk talt: forskning som utviklingsaktør” av 

Bjørn Gustavsen. Antallet foredrag siste dag kunne med fordel vært færre til fordel for mer tid 

til papersesjoner.  

 

Sosialt program 

Det sosiale programmet bestod av besøk på høgskolen, kulturopplevelser og vikingmat på 

Midgard historisk senter og bankett på hotellet. Dette fungerte bra, med kulturopplevelser og 

vikingmat som et av konferansens store høydepunkt.  

 

Deltagelse 

Det var totalt 290 deltakere på konferansen. Vi hadde en forventning om ca 50 % deltakelse 
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fra høgskole- og universitetssektoren, ca 15 % deltakelse fra næringslivet og ca 35 % 

deltakelse fra offentlig sektor (både politikere og offentlig ansatte). Opptellingene i etterkant 

viser at høgskolene i Norge var svært godt representert – noe vi er godt fornøyd med. 

Universitetene var ikke tilstede i samme grad. Det var litt i underkant av 15 % deltakere fra 

næringslivet, stort sett fra bedrifter i Vestfold. Vi ser i etterkant at et nærere samarbeid med 

næringslivets organisasjoner (f.eks. NHO og LO) sannsynligvis ville gitt en høyere deltakelse. 

Deltakelsen fra offentlig sektor var svært varierende fra de 3 fylkene Buskerud, Vestfold og 

Telemark. Fylkeskommunene var relativt godt representert, mens vi ikke lykkes i å motivere 

kommunal sektor til deltakelse. 

 

Totalinntrykk 

Tilbakemeldingene er entydig positive på at vi lykkes i vår målsetting om å skape dialog, 

diskusjon og erfaringsutveksling. Spesielt viktig for dette er at deltakerne satt rundt runde 

bord under hele konferansen, at det var rom for dialog under alle prosjektpresentasjonene og 

vellykkede sosiale arrangement. Vi mener vi lyktes i å gjennomføre en konferanse der den 

bærende ideen om samhandling også var en rød tråd i måten konferansen ble arrangert på, og 

metodene vi utviklet for prosjektpresentasjoner. Videre fikk vi spesielt mange positive 

tilbakemeldinger på prosjektpresentasjonene ”Kompetansebaserte helsetjenester i Stokke” og 

”Veien til universitet”, filmen som ble laget underveis, kulturopplevelser og vikingmat, de 

runde bordene og at det var en profesjonell konferanse. 

 

Det vi fikk mest negative tilbakemeldinger på var at forventningene om å få belyst 

forskningens/høgskolens rolle i innovasjon kun ble innfridd i moderat grad og at paper 

presentasjonene fikk for lite plass. Videre at det var for mye fokus på presentasjon og for lite 

på analyse, at det var for få kvinner med i forberedelsene og på scenen og for lite aktiv 

medvirkning fra næringslivet. Det ble også bemerket at pausene var for korte og kulturinnslag 

i plenum for lange, noe kluss i tidsrammen for foredragsholdere og tilslutt noen tekniske 

problemer i Osebergsalen. 

 

I forhold til profilering av satsingen på regional utvikling ved Høgskolen i Vestfold, ble det 

noe fokus på den nye professorstillingen. Men vi var ikke flinke nok til å bruke konferansens 

formelle og uformelle deler til å profilere den gruppen som allerede jobber med dette, eller til 
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å bygge relasjoner mellom disse og viktige regionale og nasjonale aktører.  

 

Tønsbergs blad skriver i sin leder 06.06.05 følgende under overskriften ”Høgskolens rolle i 

Vestfold styrket.”:  

 

Høgskolen i Vestfold er i ferd med å utvikle en mer aktiv rolle i forhold til både 

offentlig sektor og næringslivet i fylket. Som vertskap for den første nasjonale 

konferansen "Høgskole og Samfunn i Samhandling" har høyskolen på en god 

måte synliggjort seg som samfunnsaktør. Høyskolens samarbeid med 

næringslivet, kommunene og fylkeskommunen gir meget viktige resultater og 

bidrar til økt verdiskaping. 

 

Vi tror at høgskolen gjennom konferansen har satt seg på kartet også nasjonalt. Utfordringen 

nå blir å følge opp forventningene både regionalt og nasjonalt. 

 

Konferansens mål om å vise konkrete eksempler på samhandling ble oppnådd, og 

tilbakemeldingene er entydig positive på at vi lykkes i vår målsetting om å skape dialog, 

diskusjon og erfaringsutveksling. Alt i alt konkluderer vi med at HSS 05 konferansen var en 

suksess. Vi håper og tror at den har inspirert til mer samhandling, og at den vil bli fulgt opp av 

nye lærerike HSS-konferanser annethvert år fremover. HSS 07 skal handle om innovasjon og 

samfunnsansvar og arrangeres i Bodø 7.-8. juni 2007. 
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4 Veien videre 
 

4.1 Vestfold fylkeskommune 

Jørn Rangnes 

Vestfold fylkeskommune har gjennom arbeidet med forberedelse og gjennomføring av HSS 

05 høstet viktig erfaring med utviklingsarbeid basert på frivillig partnerskap. En må anta at en 

videre regionaliseringsprosess også vil komme i Norge, og at arbeidsformen nyttet i 

forbindelse med HSS 05 vil bli stadig mer anvendt i årene framover. Helt konkret følges nå 

HSS 05 opp på flere måter: 

 

- Nasjonalt etableres HSS-konferansene som en institusjon, og Høgskolen i Bodø er pekt ut 

som arrangør av HSS 07. Ideen om et fast sekretariat som kan holde kontinuiteten i denne 

samfunnsmessige dialogen forfølges i samarbeid mellom Vestfold, Nordland og nasjonale 

aktører gjennom HSS-nettverket. 

- I Vestfold arbeides det videre med ideen om utvikling av en forskningsinstitusjon, eller et 

program, som kan samle kompetanseressurser omkring innovasjon og innovativ endring, 

forstått både på samfunns-, nettverks- og organisasjonsnivå.  

- Fylkeskommunen har besluttet å bevilge midler til et professorat ved høgskolen innen 

bedrifts- og velferdsutvikling i ovennevnte program. 

- Den langt forbedrede relasjonen mellom Høgskolen og Fylkeskommunen i Vestfold følges 

nå av et antall nye samarbeidsprosjekter og -områder, der både strategisk støtte til 

videreutvikling av høgskolen (samlokaliseringsbestrebelsene, ambisjon om 

universitetsstatus) og direkte prosjektstøtte (etablering av Norwegian Center of Expertise 

Mikrosystemer, samarbeid om realfag/ingeniørutdanning mellom høgskolene i Buskerud, 

Telemark og Vestfold) har en naturlig plass.  

 

HSS 05 oppfylte en stor del av forventningene fylkeskommunen hadde i forkant: 

 

- Forberedelsene til konferansen involverte en rekke aktører, både regionalt og nasjonalt, og 

skapte grunnlag for videre samarbeid om tiltak innenfor den kompetanserettede 

næringspolitikken.  
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- Konferansen ble en suksess, som i tråd med intensjonene presenterte et betydelig antall 

konkrete, interessante eksempler på innovativt samarbeid mellom bedriftsnettverk, FoU- 

og utdanningsinstitusjoner, og offentlig forvaltning.  

- Konferansen, og forberedelsene til denne, har brakt høgskolen og høgskolens betydning 

for Vestfold-samfunnet betydelig lenger opp på den politiske agendaen.  

- Nasjonale aktører har fått økt fokus på Vestfold, og har fått demonstrert at man også i 

denne regionen vil noe innenfor den kompetanserettede næringspolitikken. 

 

 

4.2 Innovasjon Norge og Norges forskningsråd 

Hanne Mari Førland 

For at bedrifter bedre skal kunne utnytte kompetansen som finnes innen universiteter, 

høgskoler og forskningsinstitusjoner, kreves et tett samspill mellom bedriftene og disse 

miljøene. Et styrket samspill kan bidra til flere og mer næringslivsrelevante 

forskningsprosjekter og en raskere og bedre utnyttelse av forskningsbasert kunnskap i 

næringslivet. 

 

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge har flere målrettede virkemidler som skal forbedre 

og øke omfanget av dette samspillet. Eksempler på dette er Næringsrettet Høgskolesatsing 

(nHS), Forskningsbasert kompetansemegling og Arena-programmet. Det er også satt fokus på 

institusjonelle endringer i høgskole- og instituttsektoren, slik at institusjonene styrker sin rolle 

som samarbeidspartnere for bedrifter. 

 

Forskningsrådet og Innovasjon Norge ser det som svært positivt at høgskolemiljøet selv nå tar 

initiativ til å arbeide strategisk og langsiktig med disse spørsmålene i HSS-bevegelsen. Vi var 

bidragsytere til HSS05-konferansen. Det var en viktig møteplass for de som tenker på og 

arbeider med nye metoder for å få til verdiskaping, vekst og økt velferd i regionalt og 

nasjonalt næringsliv og forvaltning. Konferansen bidro til å synliggjøre resultater fra ulike 

utviklingsprosesser hvor forsknings- og utviklingsaktører jobber i samspill med næringsliv og 

forvaltning. Forskningsrådet og Innovasjon Norge ønsker å delta i den videre prosessen som 

planlegges innenfor HSS-bevegelsen. 
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4.3 Høgskolen i Telemark 

John-Erik Larsen 

Deltagelse i forberedelsene og gjennomføringen av HSS 05 har bidratt til at Høgskolen i 

Telemark (HiT) og nærings- og samfunnsaktører i høgskolens omgivelser har økt bevissthet 

om verdien av samhandling mellom høgskolen og omgivelsene for å utvikle regionen. Nye 

teoretiske innsikter om betydningen av samhandling mellom høgskolene, samfunns- og 

næringsliv og myndighetene for verdiskapningen i regioner, har fått fotfeste hos lokale og 

sentrale myndigheter som forventer at høgskolene fremstår som en regional utviklingsaktør 

gjennom samhandling med omgivelsene. Til tross for en økende interesse for høgskolenes 

rolle til å bidra til innovasjoner og regional utvikling, er det få anvisninger som peker på hva 

som må være til stede for at høgskolen skal oppfylle den rollen. Det vil være behov for mer 

kunnskap om og erfaringer med samhandlingens betydning for verdiskapning i regionene. 

Høgskolen i Telemark ønsker å følge opp intensjonene i HSS 05-konferansen ved å: 

 

- Bidra sammen med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud til å danne et nettverk 

av utvalgte høgskoler som utveksler erfaringer og kompetanse omkring betydningen av 

samhandling med omgivelsene for innovasjon og nyskapning. 

- Følge opp forskningsmeldingen (St.meld. nr. 20 (2004-2005), Vilje til forskning) som 

legger vekt på at høgskolene skal videreutvikle seg som regional utviklingsaktør gjennom 

bl.a. å vurdere HiTs rolle i en eventuell opprettelse av Regionalt innovasjonssenter. Et 

slikt senter skal stimulere nettverk og kompetanse i forpliktende samarbeid mellom 

regionale forskningsinstitusjoner, næringsliv og myndigheter med utgangspunkt i 

regionens behov og forutsetninger. 

- Videreutvikle samarbeidet med Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud innen 

FORNY og Nyskapningscup. Blant annet er det satt i gang et arbeid for å utrede 

retningslinjer for immaterielle rettigheter. 

- Videreutvikle pågående samarbeid mellom høgskolene i Buskerud, Telemark og Vestfold 

(BTV-teknologi), innenfor ingeniørutdanningene, og samfunns- og næringslivsaktører. 

- Tilføre erfaringer og kunnskaper om samhandlingen mellom akademia, det offentlige og 

samfunns- og næringsliv i bl.a. arbeidet med å bygge opp doktorgradsutdanninger ved HiT 
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Arbeidet med doktorgradsutdanningene er et ledd i høgskolens ambisjoner om å bli 

universitet innen 2013. 

- Arrangere internt seminar ved HiT for ledere og fagansatte i slutten av november 2005 

med tema "Hvordan øke samhandlingen med omgivelsene? Organisering, rolleavklaring 

og belønningssystem".  

 

 

4.4 Høgskolen i Buskerud 

Kåre Sandvik 

Høgskolen i Buskerud (HiBu) ønsker å bidra aktivt i å etablere et nettverk av høgskoler for å 

sikre videreføring av HSS-konseptet. Et slikt nettverk vil kunne være en arena for utveksling 

av erfaringer fra regional samhandling og en katalysator for høgskoler til å utvikle strategiske 

allianser. HSS-nettverket vil kunne bli et viktig supplement til allerede eksisterende nettverk 

som er etablert for eksempel i forbindelse med Forskningsrådets Næringsrettede 

Høgskolesatsing (nHS). Arbeidet med HSS 05 bidro til at personer på ulike nivå i HiBu 

innledet faglig samarbeid eller forsterket eksisterende faglige relasjoner med kollegaer ved 

Høgskolen i Vestfold (HVE) og Høgskolen i Telemark (HiT) i forbindelse med 

gjennomføring av forskningsoppgaver og utforming av kurstilbud til næringslivet. HiBu 

ønsker å følge opp intensjonene i HSS-konseptet på bl.a. følgende områder: 

 

- Videreføre og -utvikle de allerede inngåtte partnerskapene med Buskerud fylkeskommune, 

NHO Buskerud og Næringshagen på Gol innen næringsutvikling. Viktige 

samarbeidsprosjekter er bl.a. de årlige Forskningsdagene som også innebærer samarbeid 

med næringslivet i Buskerud og Innovasjon Norge. 

- Etablere Kunnskapsparken i Drammen, ”Papirbredden”, et unikt og vekstkraftig 

kunnskapsmiljø i regionen som samtidig styrker Drammen som utdannings- og 

kunnskapsby. Kunnskapsparken vil bl.a. omfatte studietilbud ved HiBu, 

Handelshøyskolen BI og HiT, samt Drammen bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek. 

- Bidra til å etablere et NCE på Kongsberg. En prosjektgruppe som består av topplederne i 

næringslivet på Kongsberg, Kongsberg Innovasjon (KI), kommunen, fylkeskommunen, 

Innovasjon Norge i Buskerud og HiBu har i noen tid arbeidet med utformingen av et 

National Center of Expertise (NCE) innen industriell innovasjon.  
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- Bidra til å videreutvikle det eksisterende samarbeidet (BTV-teknologi) mellom HiBu, HiT 

og HVE om felles teknologirelaterte forsknings- og utviklingsoppgaver iht. næringslivets 

behov og føringer i strategiplanen for BTV-regionen. Samarbeidet gir fagpersonene fra 

HiBu en mulighet til å arbeide i et felles miljø med betydelig tyngde. 

- Bidra til å videreutvikle samarbeidet mellom de tre høgskolene innenfor Forskningsrådets 

FORNY-program. 

- Videreutvikle miljøene Økonomi og ledelse, og Optometri og synsvitenskap for å kunne 

tilby PhD-program innen disse områdene innen 2010. Dette vil styrke høgskolens rolle og 

posisjon i et samhandlingsperspektiv både regionalt og nasjonalt. 

 

 

4.5 Høgskolen i Vestfold 

Halvor Austenå og Ansgar Ødegård 

Høgskolen i Vestfold (HVE) har de siste årene fått en rolle som regional uviklingsaktør. 

Konferansen HSS 05 var i så måte en særdeles viktig begivenhet både som konkret og 

målrettet tiltak, men også symbolsk. HVE ønsker å være en aktiv og nasjonalt ledende 

institusjon på dette området og vi er av den oppfatning at ”HSS-ideologien” med en sterk 

samfunnsvitenskaplig- og aktørnær tilnærming for innovasjon og utvikling bør videreutvikles. 

Gjennom samarbeid, utnyttelse og videreutvikling av eksisterende regionale ressurser, ønsker 

HVE å bidra til en bred og målrettet utvikling når det gjelder regional nærings-, kultur-, 

identitets- og velferdsutvikling.  

 

HVE tar sikte på å opprette et miljø for forskning, formidling og innovasjon (FFI) organisert 

på avdeling for Samfunnsfag men med tette organisatoriske koblinger til Vestfold 

fylkeskommune, offentlig forvaltning, kommuner, nærings- og arbeidsliv samt 

utdanningsinstitusjoner både i og utenfor regionen. Dette er et nytt pilotområde for høgskolen 

og miljøet er derfor under oppbygging med sikte på å kunne bli et satstingsområde og etter 

hvert et eventuelt tyngdepunkt i HVE’s faglige utvikling. For tiden arbeides det med å utvikle 

et forskningsprogram som skal ledes av en professor i hel stilling, finansiert av Vestfold 

fylkeskommune. Vi er stolte og glade over at Vestfold fylkeskommune er innovative og følger 

opp sitt vedtak om å finansiere en professorstilling på dette området, et nybrottsarbeid i seg 

selv. Rekruttering av ledende professor antas å være gjort i løpet av sommeren 2006. 



 

 41 

Fagmiljøet består i dag av tre stipendiater og to professor II-stillinger. HVE har også fra 1. 

januar 2006 engasjert en faglig og utviklingsorientert person som vil inngå i fagmiljøet og 

som skal jobbe med utvikling av prosjekter i tett dialog med omgivelsene i regionen. 

Gjennom intern organisering og vekst i aktiviteten antar vi at fagmiljøet relativt raskt kan 

utgjøre 8-12 personer. 

 

Det er også sentralt å koble tematikken regional innovasjon og konseptet HSS til 

studieprogrammer. Dette vil gi store gevinster i form av kompetanseutvikling og -spredning 

ved at ferdig utdannede studenter på bachelor- og masternivå har faglig og metodologisk 

kompetanse på dette området, og ikke minst at regionen kan nyte godt av kunnskaps- og 

utviklingsprosjekter knyttet til bachelor- og masteroppgaver på et høyt faglig nivå. 

 

HVE har klare ambisjoner innenfor dette fagområdet og ønsker gjennom en bred, nytenkende 

og sterk faglig fundert tilnærming å være en sentral kunnskapsutvikler når det gjelder 

nærings-, kultur-, identitets- og velferdsutvikling i regionen.  

 

Det er en ambisjon for partnerne i HSS 05 at grunntankene i HSS følges videre på nasjonalt 

plan. I avtalen om HSS 07 i Bodø følger HSS 05 med ved deltagelse i styringsgruppen. Det er 

i tillegg en ambisjon å etablere et nettverk av høgskoler som er aktive i høgskole - samfunn, 

praksis og teori. Utspringet er høgskolene i Bodø, Buskerud, Telemark og Vestfold, men flere 

kan være aktuelle. Dette nettverket kan i tillegg til å videreføre HSS-konferansene også være 

en offensiv dialogpartner med det nasjonale og regionale virkemiddelapparatet innen offentlig 

og privat sektor. Det er signaler fra de nasjonale partnerne i HSS 05 at en slik dialogpartner 

kan være nyttig og vil bli benyttet. Det kan da være nødvendig å få etablert et mer permanent 

HSS-sekretariat. 

 

Den norske innovasjonspolitikken diskuteres i mange fora. Det er viktig at høgskolene ikke 

taper initiativ, men driver frem arenaer og setter dagsorden i denne debatten. HSS-

konferansene og HSS-nettverket vil være viktige virkemidler i dette arbeidet. 

  

 



 

 

 


