
 

 

DRIVENDE OG ROBUSTE SAMFUNN 
Fagseminar om samfunnsentreprenørskap og nyskaping  

Åpning, Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling avd. Nord 
 

 

Tid:  24.september              kl. 09.00 – 15.00 
med opptakt 23.september           kl 19.00-21.00     

Sted:  Steigen Allhus 

PROGRAM 

Onsdag 
19.00 Liv i låve og mer enn råbra rabarbra! Vi inviterer til ville og tamme smaker fra Steigen, 

drysset med faglig krydder*. Åpen bar i kreative omgivelser inLåve på Skjelstad. 

Torsdag 
09.00  Velkommen til HLB, avd Nord. Maria Almli, forsker HLB 

09.15 Fra avstandskunnskap til utviklingskunnskap. Presentasjon av HLB og vårt arbeid for 

drivende og robuste lokalsamfunn. Professor Dag Jørund Lønning, rektor HLB 

10.00 Kommunereform og tjenester som aldri kan sentraliseres,                                              

Johan Barstad, seniorforsker, HLB 

10.30 Velkomsthilsen HLB, avd Nord, Geir Pollestad, leder Stortingets næringskomite 

10.40 Velkomsthilsen HLB, avd Nord, Fylkesordfører i Nordland, Sonja Alice Steen 

10.50 Velkomsthilsen HLB, avd Nord med benstrekk til avdelingskontoret for snoreklipp,    

Asle Schrøder, ordfører Steigen kommune. (Avreise regionrådet fra Hesteskoen 11.10) 

11.15 Ny steigensk småmat med summing i Allhuset* 

12.00 Næringsutvikling og sosial bærekraft -  skjer det av seg selv?                                          

Bente Aasjord, spesialrådgiver i Nordområdepolitikk, Fagforbundet 

12.30 Hvem, hva, hvor? Den grå kommunen som tilrettelegger.                                                   

Lindis Sloan, seniorrådgiver, KUN senter for kunnskap og likestilling 

13.00 Dialogarbeid. Samfunnsutvikling for framtida: metoder og kunnskapsbehov. 

15.30 Skyss til hurtigbåt 

*Mat inkl. en enhet drikke onsdag kveld, og lunsj torsdag dekkes av hver enkelt deltaker på stedet, 

henholdsvis inLåve og i Steigen Allhus. Kr. 200,- per porsjon.  

 

 

http://skkg.no/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5


 
 

 
 

Å drive med eller skape driv; dét er spørsmålet! 

På Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) tror vi på det siste og forfekter læren i forskning, 

utviklingsarbeid og studier. I 2015 åpner HLB avdelingskontor i nord, og inviterer til åpningsseminar 

med faglige innlegg og utviklingsinspirasjon i vakre Steigen. For deler av programmet vil det være 

mulig å ta hurtigbåt fra Bodø til Steigen om morgenen, med retur samme dag. Tilreisende fra onsdag 

kan bestille overnatting på unike Skjelstad kunst- og kulturgård, spektakulære Nordskot Brygge eller 

i Leinesfjord på Steigen Vertshus. Benytt gjerne anledningen til en spennende helg i området! 
 

Dag Jørund Lønning  

Lønning er rektor ved HLB og landets eneste professor i nyskaping og bygdeutvikling. Han er 

utdannet sosialantropolog, og har en dr.philos grad innenfor nyskaping/prosessfilosofi. Lønning har 

skrevet mange fagbøker, artikler og populærvitenskapelige bøker om å legge til rette for skapende 

mennesker og lokalsamfunn. Han har arbeidet med en rekke forskings- og utviklingsprosjekt i 

Nordland og Nord-Salten.  
 

Johan Barstad 

Johan Barstad er samfunnsøkonom og samfunnsplanlegger, ansatt som seniorforsker ved HLB. 

Barstad har arbeidet bredt med problemstillinger omkring lokal, kommunal og regional utvikling, 

offentlig økonomi og planlegging siden 1989, og har dermed stor innsikt i hva som gir grunnlag for 

robuste kommuner og regioner. 
 

Bente Aasjord 

Bente Aasjord er statsviter og spesialrådgiver i nordområdepolitikk i Fagforbundet. Med 
avdelingskontor i fiskeribygda Leines i Steigen, har hun føttene godt planta på jorda - nevene på åra, 
mens hun ikke går av veien for å tenke lange og spenstige tanker om virkeligheten i nord.    
Spaltist og foredragsholder.  
 

Lindis Sloan 

Lindis Sloan er seniorrådgiver ved KUN senter for kunnskap og likestilling, og steigværing på 13. året. 

Hun går ikke av grusveien for å mene mye om folk, fe og likeverdige offentlige tjenester. Er det 

tilfeldig at man kaller det «kommunegrå»? Eller får kommunen og kommunestyret ufortjent mye 

kjeft? Hun gir et fargerikt blikk på utfordringene i kommunesektoren, ved en av dem. 

 

 

Ingen obligatorisk påmelding, 

men for mat/forberedelsers skyld blir vi glade for et vink om du kommer! 
 
 

 

HLB, avdeling Nord, forsker Maria Almli; maria@hlb.no / 41647747 

Rektor ved HLB, Dag Jørund Lønning; djl@hlb.no / 99509125 

Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, HLB, er en privat høgskole i Rogaland med sterkt 

fagmiljø rundt innovasjon, nyskaping og bygdeutvikling. På kort tid har høgskolen blitt en 

ettertraktet kunnskapspartner i forsking og lokalt og regionalt utviklingsarbeid i inn- og utland. 

HLB’s utviklingsrettede tilnærming har medført at institusjonen flere år, målt gjennom 

Kunnskapsdepartementets indikatorer, har vært landets mest samfunnsrelevante høyere 

utdanningsinstitusjon. Studiene er åpne for studenter fra hele landet. 

 

http://www.hlb.no/
http://www.hlb.no/studietilbod/bachelorstudium-i-bygdeutvikling
http://info.steigen.kommune.no/
file:///C:/Users/Maria/Downloads/Bod-Helnessund%20(9).pdf
http://skkg.no/
http://nordskotbrygge.no/
http://www.steigenvertshus.no/
mailto:maria@hlb.no
mailto:djl@hlb.no

