
Faktaark

Hvilke muligheter og utfordringer oppstår når en ressursbasert storskalaindustribedrift 
etablerer seg i et perifert samfunn, f.eks. i arktiske strøk i Norden eller i Skottland?  
Og hvordan blir disse samfunnene påvirket når en slik industribedrift legges ned? 
REGINA-prosjektet har utviklet et rammeverk for en strategi for lokal smart spesialisering 
(LS3) som gjør det mulig for lokalsamfunn å vurdere de demografiske, sosiale og  
økonomiske virkningene av res sursbasert industriutvikling. 
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Hvordan styrke perifere samfunn 
med ressursbasert økonomi
Lokale strategier for smart spesialisering for å sikre utbytte av 
storskala industriutvikling

Prosjektet Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland 
(REGINA) fokuserer på tynt befolkede, perifere regioner med 

storskalaindustri. REGINA har utviklet et rammeverk for implemen-
tering av lokale strategier for smart spesialisering, for lokalsamfunn 
som står overfor store nye utviklingsprosjekter eller sosioøkonomiske 
endringer. Det er utviklet et sett verktøy for bedre å kunne analysere 
og legge til rette for slike endringer og prosjekter. Dette faktaarket pre-
senterer REGINA:s rammeverk for lokal smart spesialisering. 

EU finansierer REGINA (Regional Innovation in the Nordic Arctic 
and Scotland) som del av EUs program for Nordlig periferi og Arktis.

u REGINA er et svar på den 
sentrale utfordringen med å sørge  
for at bærekraftig og motstands dyktig 
lokal samfunnsutvikling blir prioritert 
når det planlegges storskala industri-
utvikling i Europas nordlige periferi  
og den arktiske regionen.

u REGINA bidrar til at små samfunn 
kan være bedre forberedt for storskala-
investeringer, og reduserer disse 
samfunnenes sårbarhet for nedgang 
eller nedleggelse av storskala-
prosjekter.

u REGINA øker sannsynligheten for 
vellykkede resultater ved å mobilisere 
lokalsamfunnene til å fremme  
økonomisk vekst, lokal velferd og 
samarbeid ved hjelp av transnasjonalt 
samarbeid og læring.



REGINA:s rammeverk for lokal smart spesialisering
Basert på en innledende analyse av et lokalsamfunns 
særtrekk presenterer REGINA:s rammeverk for lokal smart 
spesialisering (LS3) en detaljert deltakerprosess for å fast-
slå hva som er de sentrale utfordringene og mulighetene 
knyttet til industriutviklingen.

Dette gjør det lettere for lokale planleggere og strateger 
å forstå særtrekkene ved demografien og arbeidsmarkedet 
i sine områder, og å vurdere de ulike sosiale og økono-
miske følgene av ny utvikling i lokalsamfunnet.

Hensikten er å utvikle strategier og politikk som 
optimerer lokalt utbytte og minimerer potensielle kon-
flikter knyttet til større sosioøkonomiske endringer.

Trinn i planleggingsprosessen
REGINA:s LS3-rammeverk tar utgangspunkt i de seks 
trinnene i konseptet Strategi for smart spesialisering, 
og fokuserer særlig på tre trinn: demografisk utvikling, 
sosiale konsekvenser og næringsperspektiver, der det er 
utviklet spesifikke verktøy. En fullstendig beskrivelse og 
nærmere informasjon finnes på www.reginaproject.eu.

Det første trinnet i LS3-prosessen samler informa-
sjon for å finne utgangspunktet for framtidig utvikling. 
Dette er basert på en oversikt over gjeldende demografiske 
mønstre, eksisterende utviklingsplaner og et vurdering av 
næringsutviklingsmønstre.

Andre trinn innebærer å identifisere nøkkelutfor-
dringer- og muligheter for utvikling, samt å beskrive lokal-
samfunnets ambisjoner gjennom en felles visjon. For å 
gjøre dette til en deltakende aktivitet, involverer man en 
lokal interessentgruppe gjennom en åpen workshop.

Tredje trinn omfatter analyse av demografi og ar-
beidsmarked. For å bidra til planleggingsprosessen har 
REGINA-prosjektet utviklet en Demographic Foresight 
Model (DFM) – et trinn-for-trinn-verktøy som gir lokale 
planleggere mulighet til å forutse hvordan et lokalsam-
funns befolkning og arbeidsmarked vil bli påvirket av at 
et industriprosjekt åpnes eller legges ned.

Tradisjonelle befolkningsprojeksjoner estimerer be-
folkningens størrelse og sammensetning på et senere 
tidspunkt, basert på antakelsen at de nyere trendene vil 
fortsette uten endringer. DFM går et skritt videre og lar 
lokale planleggere teste ulike scenarier for å kunne forstå 
de demografiske implikasjonene av endringer i den loka-
le industrien.
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En nøkkelkomponent i DFM er “Employment Shock 
Scenario”, som forutsier konsekvensene av brå endringer 
i lokal sysselsetting. Dette gjør det mulig for planleggere 
å vurdere hvor mange jobber som vil bli skapt eller gå 
tapt, og hvordan de mest sannsynlig vil bli fordelt mellom 
aldersgrupper og kjønn. Ut fra dette kan man fastslå om 
det lokale arbeidsmarkedet kan tilfredsstille behovet for 
arbeidskraft.

Fjerde trinn observerer og reagerer på sosiale kon-
sekvenser. REGINA har også utviklet et “Social Impact 
Management Planning”-verktøy (SIMP) som skisserer en 
strategi for å identifisere, observere og reagere proaktivt 
på de fortløpende sosiale konsekvensene av storskala 
industriaktiviteter. Hensikten er å øke lokal aksept for 
industriell vekst og sikre utbytte for lokalsamfunnene.

SIMP-verktøyet fastsetter en prosess for å identifisere 
og takle disse sosiale konsekvensene, basert på at interes-



senter involverer seg. Dette gir strategiske fordeler både 
for planleggende lokale myndigheter, industrier i privat 
sektor og lokalbefolkningen.

Femte trinn handler om lokal innovasjon, nærings-
utvikling og entreprenørskap. Det fokuseres på å mak-
simere de lokale økonomiske fordelene av storskala 
ressursbasert industri. For å oppnå dette har REGINA 
utviklet en verktøykasse for lokalfordelsanalyse (Local 
Benefit Analysis Toolbox – LBAT), med fire deler som 
er utformet for å utvikle en lokal strategi for økt utbytte.

Den første delen består i å etablere grunnleggende 
kunnskap om lokalsamfunnets arbeidsstyrke, indus-
tri og næringsbetingelser. Den andre er en kvalitativ 
analyse av eksisterende utfordringer og muligheter på 
arbeidsmarkedet. Den tredje består av trinn-for-trinn-
instrukser for å gjennomføre en analyse av lokalsam-
funnets styrker, svakheter, muligheter og trusler relatert 
til industriutvikling. Dette danner grunnlaget for den 
fjerde og siste delen: å utvikle politikk for nærings- og 
entreprenørskapsutvikling i lokalsamfunnet.

Det siste trinnet i LS3-rammeverket er avgjørende 
for en vellykket implementering av den overordnede 
strategien. Trinnet samler resultatene fra de fem fore-
gående stegene og utvikler evidensbasert politikk med 
formål om å styrke de lokale fordelene av ny industriut-
vikling og sosioøkonomiske endringer.

For å lese mer om REGINA:s rammeverk for lokal 
smart spesialisering og verktøyene som er utviklet av 
REGINA-prosjektet, gå inn på www.reginaproject.eu.
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Hovedpartner: Nordregio
Partnere: Alstahaug kommune, 
BioForsk, Brønnøy kommune, 
Kujalleq kommune, MidtSkandia Norge, 
MidtSkandia Sverige, Nordlandsforskning,  
North Highland College, Sodankylä  
kommune, Storuman kommune,  
University of Lapland
Associerte Partnere: Highland and 
Islands Enterprise, Nordlands 
Fylke kommune, Nordis ministerråd

www.reginaproject.eu 

REGINA-prosjektet i korte trekk
REGINA:s rammeverk for lokal smart spesialisering er en lokal tilpasning 
av EUs konsept for smart spesialisering for regional poltikkutforming.

Innenfor EUs regionale utviklingsprosjekter er smart spesialisering 
et etablert konsept som bidrar med et analytisk og konseptuelt ramme-
verk for regional planlegging og utvikling. LS3-rammeverket utstyrer 
planavdelinger med strategiske verktøy for planlegging og utvikling på 
et mer lokalt nivå, med fokus på lokalsamfunnenes behov i forbindelse 
med store industrielle og sosioøkonomiske endringer.

REGINA:s LS3-rammeverk er basert på en innledende analyse av 
et lokalsamfunns særtrekk, og presenterer en detaljert deltakerprosess 
som skal:

u  fastsette sentrale utfordringer og muligheter for utvikling i tilknytning 
til den aktuelle industrien
u  utarbeide projeksjoner for utvikling i befolkning og arbeidsmarked
u  vurdere de sosiale og økonomiske konsekvensene for et lokalsamfunn
u  utvikle strategier og politikk som optimerer lokalt utbytte og mini-
merer potensielle konflikter

REGINA-rammeverket presenterer et sett verktøy som kan brukes i 
planleggingsprosessen. Disse er langt fra de eneste verktøyene som er 
tilgjengelige i forbindelse med smart spesialisering.

Verktøyene kan også brukes i andre forbindelser, men de er utviklet 
med den spesifikke hensikt å støtte planleggings- og utviklingsarbeid i 
tynt befolkede, perifere samfunn.

REGINA – Regional Innovation in the Nordic Arctic and Scotland, med 
spesielt fokus på regioner med storskalaindustri – er del av programmet 
for Nordlig periferi og Arktis 2014–2020. Prosjektet administreres av 
Nordregio, et ledende nordisk forskningssenter for regional utvikling og 
planlegging, etablert av Nordisk ministerråd.

REGINA-områdene
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