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Gjennom å vektlegge utvikling av 
testlaboratorier i samarbeid med 
regionens skoler og arbeidsliv, 
kunnskapsformidling og metodeut-
vikling, er ambisjonen på lang sikt 
å styrke Innlandssamfunnets sam-
lede kompetanse for å sikre og 
utvikle trygge og gode bo- og 
arbeidsplasser. 

Vi inviterer derfor Innlandssam-
funnet med i å realisere denne 
ambisjonen, og bidra til at Innlan-
dets grunnskoler og videregående 
skoler får Europas oppmerksom-
het!

n På lang sikt vil senterets kunn-
skapsutvikling, metodeutvikling og 
monitorering av hvordan entrepre-
nørielle kompetanser utvikles mest 
effektivt i grunnopplæringen, 
kunne medvirke til et unikt utdan-
ningsinnhold i vår egen region. Et 
slikt praksisnært samarbeid mel-

lom forskning, skolesektor og 
arbeidsliv, vil igjen virke attrahe-
rende for rekruttering av elever og 
lærere, og styrke omdømmet for 
skolene og lokalsamfunnene i Inn-
landet.

Det er dagens generasjon barn 
og unge en må satse på for at vi i 
fremtiden skal ha kompetanse til å 
håndtere Innlandssamfunnets 
utfordringer. Østlandsforskning og 
SEG vil dermed i samarbeid med 
arbeidslivet, grunnskoler og videre-
gående skoler i Innlandet kunne 
legge et unikt grunnlag for Inn-
landssamfunnets evne til å omstille 
samfunnet på lang sikt. Målet er 
økt gründerskap, verdiskaping og 
innovasjonsevne, samt økt utnyt-
telse av eksisterende og tilgjenge-
lige ressurser i våre lokalsamfunn!

n Vi trenger styrket kompetansetil-
gang, økt verdiskaping gjennom 
teknologi- og forskningsdrevet 
innovasjon, og behov for å utvikle 
nye næringer. Konsekvensen av 
oljeindustriens nedgang er også 
store fremtidige endringer i offent-
lig sektor, som følge av svekket 
finansieringsgrunnlag av velferds-
staten. 

Den viktigste forutsetningen for 
produktivitet er kunnskapsnivået i 
befolkningen, og fremtidens nærin-
ger vil i stadig økende grad være 
kunnskapsbaserte. Kunnskap gir 
grunnlag for innovasjon i bedrifter, 
og virksomheter med bedre orga-
nisering, teknologi, produkter og 
tjenester.  

n Innlandsutvalget lanserte i fjor 
høst sin analyse av hvilke nærings-
områder vi bør satse på i vår 
region, og beskrev at den gjennom-
gripende strategien (uavhengig av 
næring) må være å utvikle kompe-
tanse som sikrer kunnskapsdrevet 
næringsutvikling og klyngesamar-
beid. 

Det er lett å være enig i disse 
overordnede beskrivelsene. Hoved-
utfordringen for Innlandssamfun-
net, synes å koke ned til vår egen 
evne til å utvikle og anvende kunn-
skap, samt utnytte kompetanse i 
befolkningen. En underliggende 
premiss er selvfølgelig at vi klarer 
å motvirke en negativ befolknings-
utvikling.

Et vesentlig dilemma i disse 
overordnede analysene er imidler-
tid hvordan de enkelte lokalsam-

funnene i Innlandet helt konkret 
skal handle. Våre lokalsamfunn har 
svært ulike forutsetninger og res-
sursgrunnlag for å skape vekst og 
næringsutvikling. Næringsgrunnla-
get er mange steder sårbart, og 
kommunenes kapasitet og kompe-
tanse i samfunnsutviklerrollen 
varierer stort. 

n Grunnlaget for fremtidig omstil-
ling, verdiskaping og innovasjon i 
Innlandet vil, uavhengig av geo-
grafi, være knyttet til lokalsamfun-
nenes evne til entreprenørskap. 
Med andre ord er Innlandssamfun-
net avhengig av skapende mennes-
ker, som omsetter ideer til nye 
virksomheter eller som foretar 
forbedringer innenfor eksisterende 
virksomheter. 

Utdanningssystemet står sen-
tralt i arbeidet med å utvikle en 
kultur for entreprenørskap og et 
skapende samfunn, som verdsetter 
søken etter kunnskap og skapert-
rang. 

Entreprenørskap i utdanningen 
har siden 2004 vært et viktig nasjo-
nalt politisk innsatsområde; fra 
grunnskole til høyere utdanning. 
Dessverre er det slik at det fortsatt 
er lite kunnskap om hvilke metoder 
og læringsarenaer som gir effekt. 
Det er betydelig behov for å utvikle 
mer kompetanse i entreprenør-
skapspedagogikk, og å tilpasse 
undervisningsopplegg til ulike 
nivåer. En nasjonal evaluering av 
entreprenørskapsutdanningen som 
ble gjennomført i 2015, understre-
ker at det er et stort behov for fors-
kningsbasert kunnskap om hva 
elever lærer gjennom ulike typer 
entreprenørskapsutdanning og 
hvordan de lærer.

n Østlandsforskning er ett av de 
internasjonalt ledende forsknings-

miljøene på entreprenørskap i 
grunnopplæringen. I lys av de lang-
siktige utfordringene for Innlandet, 
har vi derfor lansert den politiske 
visjonen om at «Innlandssamfun-
net skal gjennom å utvikle Europas 
ledende entreprenørskapsutdan-
ning i grunnskole og videregående 
skole, styrke våre lokalsamfunns 
evne til omstilling og langsiktige 
verdiskaping». 

Dette er en visjon som kan rea-
liseres gjennom et målrettet og 
forpliktende samarbeid mellom 
arbeidsliv, kommuner og fylkes-
kommuner som skoleeiere, og Øst-
landsforskning. 

n Vi har derfor tatt initiativ til å 
utvikle Senter for entreprenørskap 
i grunnopplæringen (SEG). Hen-
sikten er å bygge et enda sterkere 
forskningsmiljø, som skal utvikles i 
samarbeid med Høgskolen i Hed-
mark og Høgskolen i Lillehammer. 

SEGs overordnede mål er å utvi-
kle forskningsbasert kunnskap som 
kan forbedre skolens innhold og 
arbeidsmetoder i entreprenør-
skapsutdanning. 

Den praksisnære forskningen 
skal undersøke hvordan entrepre-
nørskap kan integreres på ulike 
fagområder og på ulike utdan-
ningsnivåer. Forskningen skal 
videre bidra til å styrke kvaliteten 
på entreprenørskapsutdanning ved 
å undersøke hvilken verdi og virk-
ninger eksisterende tilbud har, og 
teste ut nye entreprenørielle 
arbeidsmetoder.

n Senteretableringen vil i tillegg til 
å realisere høye ambisjoner om å 
være internasjonalt ledende innen-
for sitt forskningsfelt, være instru-
mentelt for å videreutvikle 
Innlandssamfunnets samlede 
entreprenørskapskompetanse. 

Produktivitetskommisjonens analyse av hvordan Norge skal omstilles fra å være en ressursøkonomi til en kunnskaps- 
økonomi (NOU 2016:3), spår krevende utfordringer for samfunnet i årene som kommer.

Styrket framtid i innlandet?

LEDENDE: - Østlandsforskning er et internasjonalt ledende 
forskningsmiljø på entreprenørskap i grunnopplæringen. Ill.foto

Av  
Roger Lian, direktør, 
Østlandsforskning
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Ikke bare for 
hyggens skyld
23. mars går de nordiske flag-
gene til topps foran mangt et 
rådhus, departement og parla-
ment i Norden. Utenfor mitt eget 
kontorvindu på Stortinget vaier 
hele rekka, i tillegg til fine nor-
diske bannere langs Karl Johan.

Nordens dag markerer datoen for 
inngåelsen av den avtalen det offi-
sielle nordiske samarbeidet er tuf-
tet på, men dagen er først og fremst 
en god anledning for oss nordister 
til å fortelle andre om en sak som 
ligger våre hjerter nær. Det er en 
dag for å rope litt høyere om beho-
vet for nordisk samarbeid.

En svensk Norden-venn sa en 
gang at «alla gillar barn, djur og 

nordisk samarbete». I mange år har 
samarbeidets opplagthet og den 
selvsagte samhørigheten folk i Nor-
den føler, nesten stukket kjepper i 
hjulene for oss som vil mer, som 
mener Norden er en sak verdt å 
engasjere seg i. Våre rop har fått 
folk til å nikke vennlig, gjespe litt og 
rusle videre. Men det siste halvåret 
har stadig flere spisset ører.

Det har vært en mørk vinter for 

det nordiske samarbeidet. Grense-
kontroller, uenighet og utakt har 
preget en ellers så samkjørt region. 
Nordens dag kommer, symbolsk 
nok, omtrent samtidig med vår-
jevndøgn.

Jeg håper og tror vi går lysere 
tider i møte også når det gjelder 
nordisk samarbeid. Ikke bare fordi 
det er lett eller opplagt, eller hyg-
gelig, men fordi det er tvingende 

nødvendig. Dette er ikke et grup-
pearbeid vi bedriver utelukkende 
for kosens skyld.

Vi har alt å vinne, både økono-
misk, sosialt og kulturelt på å finne 
politiske løsninger på nordisk nivå. 
Hver for oss blir vi rett og slett for 
små til å takle fremtidens utfor-
dringer.

Olemic Thommessen, 
stortingspresident og  

styreleder i Foreningen Norden


