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Nyheter

Forskning Konferanse på UiS

Munkehagen Ny lekeplass

90 prosjekt om
nyskapende regioner
hHva
h gjør en region nyskapende? Politikere og
regionbyråkrater kan spisse ørene når forskere
innen regional innovasjon fra Europa
skal avsløre sine funn.
Stavanger

90 forskningsprosjekt skal presenteres over to dager på Universitetet i Stavanger, UiS. når
Senter for Innovasjonsforskning arrangerer konferansen
«9th Regional Innovation Policies Conference « torsdag og
fredag.
Senter for Innovasjonsforskning ble opprettet i 2009 som
et samarbeid mellom UiS og
forskningsinstitusjonen IRIS,
og gjort mulig ved en gave på
50 millioner kroner fra familien Gjedebo. I dag rommer senteret en stab på 14 fast ansatte
pluss åtte doktorgradsstipendiater og fem gjesteprofessorer.
Professor Rune Dahl Fitjar og Bjørn Terje Nesheim er
blant arrangørene.
– Temaet for konferansen er
høyaktuelt både i regional og
nasjonal politikk. Regjeringen
fremmet senest i statsbudsjettet innovasjon som ett av de
viktigste satsingsområdene, og
lokalt har Greater Stavanger og
fylkeskommunen satset mye
på regional innovasjon de siste
årene.
– På konferansen vil vi få presentert ny kunnskap om hva
som skaper en innovativ region, med aktuelle eksempler fra
regioner i mange ulike land, sier
Rune Fitjar.

Markerer senteret

– Å få arrangere en slik konferanse med 143 deltakere, noen
av de aller fremste innen innovasjonsforskning, gjør at sente-

ret for alvor markerer seg internasjonalt.
– Målet er å knytte viktige
kontakter som igjen kan spore
til mer samarbeid og nye prosjekter, sier Fitjar, som trekker fram en av de virkelig store kanonene innen samfunnsgeografi; Ron Boschma. Han er
en av de mest siterte forskerne
innen sitt felt i verden.

Smart spesialisering

Til konferansen kommer også
deltakere fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge
og statsforetaket SIVA samt
fra fylkeskommuner–personer
som er med å utforme regional
innovasjonspolitikk.
– Ron Boschma skal blant
annet snakke om en ny trend
innen regional politikk i EU,
såkalt «smart spesialisering.»
Det betyr enkelt sagt at regioner spesialiserer seg på næringer de kan være alene om, sier
Fitjar.
– Norske regioner har også
spesialisert seg, men det
«smarte» i den nye sammenhengen er å forsøke å utvikle
nisjer, slik at en region ikke velger de samme næringsveiene
som naboregionen. I Norge har
Møre og Romsdal begynt å innføre «smart spesialisering» i
sin agenda med skipsbygging
som deres nisje.

Mange prosjekt fra UiS

Av de 90 prosjektene som skal
presenteres, er flere fra forskningsmiljøet ved UiS. Her er

noen stikkord for noen av prosjektene:
hh
Hvordan ny teknologi kan
ha effekt på folks bruk av offentlig kommunikasjon. Et
prosjekt i samarbeid med
Kolumbus.
hh
Hva slags fordeler har en region av at flere oljeselskaper
ligger i samme kommune?
Betyr det økt innovasjon?
hh
Hvorfor samarbeider bedrifter med lokale universiteter, istedenfor å velge de
beste universitetene i verden
innen det aktuelle området?
hh
Effekten av regionale næringsklynger. Blir de mer
innovative ved å hente impulser, ansatte og leverandører utenfra regionen og landets grenser?
hh
Hvordan bidrar Universitetet i Stavanger, Universitetet
i Nordland og Universitetet i
Tromsø til næringsutvikling
i regionen og til regionens
posisjon?
Helene AndreAssen
helene.andreassen@aftenbladet.no

UiS-professorene Bjørn Asheim,
til venstre, og Rune Dahl Fitjar ser
fram til å møte innovasjonsforskere
fra Europa på Senter for
innovasjonsforskning.
Foto: Helene AndreAssen

Live Danielsen (5), Felicia Hermes (5) og Martinius Knudsen (5) får alle
plass på dissen som Theo Mehus (5) legger masse krefter ned i å gi fart.
– Denne lekeplassen var veldig flott og morsom, sier femåringene
i Egenes idrettsbarnehage. Foto: Fredrik reFvem

Hurra for erstatningslekeplassen
Stavanger

I forbindelse med Ryfastutbyggingen mistet barna
lekeplassen i St. Svithunparken. I går fikk de
en ny.
Onsdag var det duket for offisiell åpning av erstatningsbarnehagen i Munkehagen ved
Kannik skole. Både boller og
saft sto på menyen, men det
var ikke lett for barna i Egenes
idrettsbarnehage å løsrive seg
lekestativene.
– Disser er det absolutt kjekkeste, sier Live Danielsen (5)
og gynger frem og tilbake.
– Jeg synes det er kjekkere
å stå bak å gi fart, jeg, supplerer Theo Mehus (5) og dytter
hardt.
God fart fikk også byggingen av den nye lekeplassen.
Klagene har vært mange etter
at den gamle lekeplassen i St.
Svithun-parken ble tatt bort
i forbindelse med prosjektet
Ryfast og Eiganestunnelen.

En milepæl

Tidlig i går ettermiddag var
det duket for offisiell åpning av
erstatningslekeplassen. Prosjektleder Gunnar Eiterjord i
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Statens vegvesen og kontrollingeniør Thomas Wardman
understreker at lekeplassen
ikke ble bygget som følge av
klagene, men at den hele tiden
har vært i planene.
– Det er umulig å gjennomføre et så stort prosjekt som
Ryfast og Eiganestunnelen
uten at det berører nærmiljø
og omgivelser. Åpningen av
erstatningslekeplassen er en
milepæl i prosjektet, sier Eiterjord og setter punktum for
åpningstalen ved å rutsje ned
lekeplassens rutsjebane.

Godt samarbeid

Erstatningslekeplassen ligger
i Munkehagen like ved Kannik skole. Arbeidet startet 4.
august og er, ifølge kontrollingeniør Wardman, resultatet av
et godt samarbeid mellom Statens vegvesen, Stavanger kommune, Norconsult og entreprenøren Virgo gartnerservice.
– Vi er godt fornøyde med lekeplassen. Stiene er utformet
som i parken og vi har beholdt
alle trærne, sier kontrollingeniøren.
Cornelius Munkvik
cornelius.munkvik@aftenbladet.no

OSLO

Stor motstand mot
bondereformer

Regjeringen vil fjerne boplikten og sikre fri omsetning av
gårdsbruk. Men forslagene vil
neppe få flertall på Stortinget
uten større endringer.
Fra de rødgrønne opposisjonspartiene kommer avvisningen kontant. Også fra regjeringens samarbeidspartner
KrF er svaret entydig: Forslagene må endres på vesentlige
punkter.
– Landbruksministeren er
mer opptatt av dem som vil ut
av næringen enn dem som vil
inn. Å fjerne boplikten og avvikle konsesjonsloven vil gjøre at noen få, rike mennesker
kan støvsuge markedet for attraktive landbrukseiendommer, sier KrFs landbrukspolitiske talsperson Line Henriette Hjemdal til NTB.

