Velkommen til Kompetansesenter for Distriktsutvikling: I Norge er ny kommunereform under
planlegging, og vi synes det er interessant å
høste av de danske erfaringer omkring dette.
For at byde Kompetansesenter for
Distriktsutvikling velkommen som REG
LAB-medlem har vi spurgt dem om, hvem
de
er,
hvordan
de
bidrager
til
erhvervsudviklingen og hvorfor de vil være
medlem. Denne gang foregår det på
norsk.

Hvad er Kompetansesenter for Distriktsutvikling?
Distriktssenteret er en offentlig virksomhet som
jobber for å styrke distriktskommuner og
regioner sin evne til å utvikle attraktive og
livskraftige
lokalsamfunn.
Vi
er
et
kompetansesenter og en samarbeidspartner
for
kommuner,
regioner,
nasjonale
myndigheter og forskningsmiljø.
Hvad er jeres væsentligste aktiviteter?
Vi samler inn og formidler kunnskap og
erfaringer fra utviklingsarbeid i hele landet og
publiserer disse i en prosjektdatabase og i
direkte kontakt med kommuner, regioner og
nasjonale myndigheter. Vi bestiller også

analyser og rapporter fra FoU-miljøer. I tillegg til
å formidle kunnskap via våre nettsider og
rapporter, er vi rundt i hele landet og holder
foredrag og deltar på seminarer. Vi arrangerer
også Omdømmeskolen og veileder kommuner
i deres arbeid som samfunnsutviklere.
FAKTABOKS: Kompetansesenter

Kompetansesenter	
   for	
   distriktsutvikling	
   (vårt	
  
fulle	
   navn)	
   ble	
   etablert	
   i	
   2008	
   og	
   er	
   et	
   faglig	
  
uavhengig	
   organ	
   under	
   Kommunal-‐	
   og	
  
regionaldepartementet	
   i	
   Norge	
   (som	
   fra	
   1.	
  
januar	
   heter	
   Kommunal-‐	
   og	
   moderniserings-‐
departementet).	
  
www.distriktssenteret.no
Hvordan
bidrager
i
til
erhvervsudviklingen?
Vi bidrar til utviklingen gjennom å tilbyde
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om
lokal samfunnsutvikling, slik at kommuner og
regioner kan lære av de erfaringer som andre
kommuner og regioner har gjort seg. I tillegg
analyserer vi alle våre data og trekker ut
samlede erfaringer og råd som er et viktig
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bidrag til politikkutforming (policymaking). Det
handler om samfunns- og næringsutvikling i
bred forstand. Vi er blant annet opptatt av
temaer som rekruttering av kompetanse i
distriktsområder,
inkludering
av
arbeidsinnvandrere, omstillingsprosesser og
bruk av digital infrastruktur.
Hvorfor vil I med i REG LAB?
Vi ser at vårt arbeid
har mange
krysningspunkter med det REG LAB gjør, både
tematisk og i det å være opptatt av kunnskap
som bringer arbeid med lokal og regional vekst
og utvikling framover. Vi ønsker å delta i REG
LAB for å få nye innganger i vårt eget arbeid, få
tilgang til gode analyser og være en del av en
nordisk «tenketank» om temaer som
attraktivitet og vekstkraft. I Norge er dessuten
en ny kommunereform under planlegging, og vi
synes det er interessant å høste av de danske
erfaringer omkring dette.
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