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Smart spesialisering – fortsatt krav til Europas fylker etter 2021 og 

ekspertene tror det virker 
EU innførte i 2014 et krav om at EUs regioner skal bruke smart spesialisering i fylkesplanleggingen 

dersom de skulle motta midler fra strukturfondene. Metoden har blitt tatt i bruk utenfor Europa, 

bl.a. i Canada, Australia og Singapore. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nylig lagt 

frem en veileder i smart spesialisering som metode for regional næringsutvikling.  

Forskning og innovasjonsstrategier for smart spesialisering skal fremme fornying og omstilling ved å 

styrke utviklingen på de næringsområdene der regionen effektivt kan koble ressurser og 

kompetansefortrinn med markedspotensialer. Det legges stor vekt på tilkoblingen til globale 

verdikjeder.  

Europakommisjonen og Regional Studies Association arrangerer hvert annet år en stor konferanse 

om Smart spesialisering og regionalutvikling. Årets konferanse tok sikte på å gi en oppsummering av 

status for innføringen av smart spesialisering, iverksettelsesutfordringer og måter for å håndtere 

disse, evaluering av tidlige resultater og evalueringsmetodikk. Andre temaer var utvikling av gode 

analyser og globalt samarbeid med utgangspunkt i smart spesialisering. En viktig del av konferansen 

var viet internasjonalisering og koblingen mellom regionale strategier og globale verdikjeder og 

produksjonsnettverk. 

Noen hovedkonklusjoner fra konferansen med relevans for Norge: 

Overordnet: 

 Smart spesialisering fremstår som hensiktsmessig rammeverk for å legge til rette for 

diversifisering av næringsgrunnlaget i en region med utgangspunkt i eksisterende fortrinn, og 

utfyller dermed markedets mobiliseringsevne.  

 Flere, deriblant Europakommisjonen, pekte på S3 som en metode for samfunnsendring.  

 S3 er fremdeles en av de få metodene som beveger seg forbi lineær forskningsmodell, og 

som gir grunnlag for regional utvikling.  

 S3 besvarer spørsmålet fra politikerne: «Hva kan gjøres?» Innsikten er at det kan være 

verdifullt å gjøre noe, og ikke bare sette lit til markedet. Samtidig må dette noe komme i 

tillegg til, ikke i stedet for, gode generelle rammebetingelser. Gode rammebetingelser og god 

tilrettelegging gjennom S3 er ikke motsetninger.  

 Smart spesialisering gir en god ramme for samarbeid mellom forskjellige fagretninger.  

Institusjonell kapasitet er gjerne avgjørende suksesskriterium.  

 Regionale myndigheter har en rolle i å bygge tillit til å engasjere alle parter i systematisk 

oppdagelse av nye muligheter. Dette fordrer legitimitet, evne til å utarbeide gode 

analysegrunnlag, god politisk og administrativ forankring og gjennomføringsevne. Baskerland 

er blant landene som trekkes frem som godt eksempel. Det svikter gjerne mest der 

institusjonene svikter.  

 Et suksesskriterie er å skape en tverrgående prosess som ikke bare replikerer eksisterende 

strukturer, men skaper reell merverdi ved å identifisere nye utviklingsmuligheter. Flere 

studier pekte på at gode institusjoner utgjør en kritisk forskjell for effektivt samarbeid på 

tvers av sektorer og interesser.   

Det er behov for bedre monitorering og evaluering. 

https://www.regjeringen.no/contentassets/9cff31a9a15c457c9366c63c5aa65f42/veileder-smart-spesialisering-endelig.pdf
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 Både Europakommisjonen, OECD, Regional Studies Association m.fl. fremhevet bl.a. behovet 

for bedre datatilgang og evalueringsmetodikk. 

Regionale myndigheter har en rolle i å bidra til internasjonalisering. 

 Regioner som ligger langt fremme, har mer å hente på spisset teknologisamarbeid. 

Tilbakeliggende regioner har mye å vinne på en bredere tilnærming til internasjonal kontakt. 

 Klynger får størst verdi når de sørger for å koble seg på internasjonale nettverk. Noen klynger 

fungerer utilsiktet som lock-in-mekanismer. I så fall er det en rolle for regionale myndigheter 

å sørge for global påkobling. 

 Størrelse er ikke nødvendigvis avgjørende. Problemet er at regioner kan bli isolert. 

Institusjoner har en viktig rolle å spille i kunnskapsimport og for å skape gode langsiktige 

relasjoner.  

 Regionenes tilkobling til det globale produksjonsnettverket kan være god eller dårlig. 

Politikkutvikling kan gi en bedre kobling og plassering i en bedre vekstbane.  

 Smart Spesialiseringsplattformen har startet en rekke tematiske plattformer (energi, 

matvareproduksjon etc.) for å bidra til å styrke regionenes arbeid innenfor internasjonale 

verdikjeder.  

 Fiskale insentiver for utenlandske direkteinvesteringer er primært relevant for 

arbeidsintensiv industri, ellers er det kunnskapsbasen som blir avgjørende i 

lokaliseringsbeslutningen.  

 I en global sammenheng er mange innovasjonsnettverk makroregionale. 

I noen tilfeller kan bruk av smart spesialisering styrke erkjennelsen av at man verken trenger 
eller bør etterstrebe å komplettere en verdikjede innen et enkelt land. 

 

Kompetanse blir stadig viktigere. 

 Utvikling av relevant kompetanse blir en utfordring og bør stå sentralt i smart 

spesialiseringsstrategier 

Mange regioner har for mange og for brede prioriteringer. 

 Prioriteringer i RIS3 strategier må være konsistente mellom nivåene. En typisk feil er for 

mange og brede prioriteringer på det operative nivået. Dette kan være et resultat av at 

institusjonene har insentiver som peker i forskjellige retninger. Det sentrale er å skape kritisk 

masse på enkelte felter, og det er her det ofte svikter, gjerne med for mange brede 

prioriteringer, og for dårlig mapping. De aktivitetene man velger må understøtte hverandre. 

Kapasitet og mulighetsområde er akser i kartleggingen. 

 
Det beriker metodeutviklingen at smart spesialisering tas i bruk utenfor EU  

 Metoden har både deler av sin opprinnelse utenfor EU og brukes nå i blant annet 

amerikanske, afrikanske og asiatiske land. Dette gir god gjensidig læring, ikke minst fordi land 

utenfor EU velger å bruke metodikken fordi de har tro på merverdien den gir, og ikke som et 

pålagt krav for å utløse støtte fra strukturfondene.  

 Smart spesialisering diskuteres nå brukt som et ledd i å nå bærekraftsmålene. 

 EUs formelle dialoger med land i Afrika og Latin-Amerika inkluderer nå Smart Spesialisering 

som metode for strukturell endring for økt verdiskaping. Det diskuteres nå om Smart 

Spesialisering også skal inkluderes i dialogene med asiatiske land.   
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Se også Program og presentasjoner, EUs smart spesialiseringsplatform (inneholder planer, nettverk 

og database of europeiske partnere og spesialiseringer) og OECD: Productivity and Jobs in a 

Globalised World. (How) Can all regions benefit? 

Blant annet basert på innspill fra Inger Midtkandal, Innovasjon Norge 

Norske fylker fortsetter å bygge strategiske allianser i Europa 
Noen ferske eksempler fra 2018 på at norske fylker bygger strategiske allianser i Europa på sine 

satsingsområder. 

 Visepresident Šefcovic og kommisær Cretu åpnet 8. oktober det interregionale 
batteripartnerskapet der Vestland Fylkeskommune deltok sammen med et lite utvalg 
europeiske regioner med store ambisjoner på området. Dette initiativet har sammenheng 
med den strategiske handlingsplanen for å fremme europeisk batteriindustri, som 
Kommisjonen presenterte før sommeren.  

 Sogn og Fjordane deltar i Marine Renewable Energy, Europakommisjonens «smarte pilot», 
dvs. pilot på den nye interregionale innovasjonsinvesteringsordningen, der et titallsregioner 
arbeider for å utvikle en verdikjede under ledelse av Baskerland og Skottland.  

 Buskerud og Occitanie (Toulouse) er i ferd med å inngå samarbeid om yrkes- og 
fagutdanning. En delegasjon fra Buskerud har nylig vært i Occitanie. Regionene er 
komplementære, bl.a. ved at begge har mye flyindustri. På sikt kan dialogen åpne for 
teknologisamarbeid. 

 Agder samler regionene rundt Nordsjøen i Interreg-prosjektet PERISCOPE som har ambisjon 
om å bli det ledende Blue Growth-innovasjonsøkosystemet i området.  

Fikk du ikke med deg European Week of Regions and Cities 2018? Her 

er noen highlights 
Her er noen highlights fra da 6700 deltakere og 800 innledere samlet seg på 212 arrangementer i 

Brussels i oktober. Her er åtte utvalgte YouTube-klipp:  

#EURegionsWeek story 1: the Malmö Lund a ‘new’ metropolitan region 

#EURegionsWeek story 2: tackling societal challenges and boost young employment – Valencia 

region 

#EURegionsWeek story 3: Optimizing cultivation methods in Austria and Italia - cross-border 

cooperation 

#EURegionsWeek story 4: refugees' integration in Murcia 

#EURegionsWeek story 5: digital technologies for seniors - Bremen 

#EURegionsWeek story 6: newcomers starting a business - Gothenburg 

#EURegionsWeek story 7:  strategies for tourism - Lapland 

#EURegionsWeek story 8: children, teenagers and local democracy - Schiedam 

https://www.regionalstudies.org/events/2018-smarter-conference/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform
http://www.oecd.org/publications/productivity-and-jobs-in-a-globalised-world-9789264293137-en.htm
http://www.oecd.org/publications/productivity-and-jobs-in-a-globalised-world-9789264293137-en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6066_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-6066_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_nn
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/marine-renewable-energy
https://youtu.be/WJCV6PJA0oQ
https://youtu.be/SOad0Eyl_NI
https://youtu.be/uvsBcd73V-g
https://youtu.be/TsiemS4ru6g
https://www.youtube.com/watch?v=Lzf-OTMCUzw
https://www.youtube.com/watch?v=WT6BG6es_hE
https://www.youtube.com/watch?v=Oe7C6K7a3Gk
https://www.youtube.com/watch?v=XIxcM4u2-ps

