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– Livslang læring en
nøkkel til innovasjon

SAKEN
Aftenbladet presenterte i går tall fra
forskningsstiftelsen IRIS som viser
at bedrifter i Stavanger ikke er mer
nyskapende enn i andre norske
storbyregioner. Stavanger er klart
dårligere enn Oslo på internasjonalt
samarbeid.

INNOVASJON
Fornyelse, nyhet, forandring,
i regelen til det bedre.

ANDRÉS
RODRIGUEZ-POSE
Leder avdelingen for geografi og
miljø ved London School of Economics. Den spanske professoren
har bak seg omfattende forskning
om regional vekst, og hvilke faktorer
som er mest avgjørende for denne.
For tiden samarbeider han med
IRIS-forsker Rune Dahl Fitjar.

NÆRINGSKLYNGE
Oversatt fra engelske cluster. En
enkel definisjon av en næringsklynge er en geografisk konsentrasjon av relaterte bedrifter og
institusjoner innen en næring,
teknologiområde eller verdikjede.

TRAKK FRAM ITALIA: Professor Andrés Rodriguez-Pose trakk fram italienske vekstregioner som gode eksempler, såfremt man ikke jobber på golvet.
– De beholder sentrale verdiskapende funksjoner som forskning, teknologi og design. Resten lar de gå til andre land, der lønningene er lavere.

Andrés Rodriguez-Pose
hadde ingen universalnøkkel til økt innovasjon
da han gjestet UiS i går.
Mange nøkler må til.

taper både de ansatte og bedriftene på. Det er absolutt nødvendig i
dag når teknologi og næringsliv
er preget av brå skifter og nye utfordringer, sier Rodriguez-Pose
til Aftenbladet.

Stein Halvor Jupskås tekst
Knut S. Vindfallet foto

RANKING: Selv har han tidligere

FORSKNING: – Det som synes å
skille innovative bedrifter fra
andre er at de tør å ta spranget ut i
verden. Og det gjelder ikke bare
bedriftsledelsen. Også de ansatte
må få komme ut og lære mer.
Livslang læring er et nøkkelord.
Hjemme i Spania er det ingen insentiver til at folk i jobb skal utvikle seg videre og lære mer. Det

vært med på en undersøkelse av
152 regioner i Europa for å finne
ut hva som er mest avgjørende
for å få økonomisk vekst. Eksistensen av næringsklynger var en
variabel. Satsing på forskning og
utvikling var nummer to. Det sosiale filter var den tredje variabelen. Ved hjelp av en intrikat forskningsmodell kunne man slå fast
at næringsklynge ikke var noe
trylleord, og det sosiale filter,

med befolkning, alderssammensetning og ikke minst utdanningsnivå, ga klart størst utslag i
form av økonomisk vekst.

SLÅR BERGEN: – Det er ikke overraskende at Stavanger skårer dårligere enn Oslo, siden Oslo-regionen har en mye større befolkning
og flere dynamiske bedrifter.
Samtidig er det jo ikke så verst å
skåre bedre enn Bergen, sier Rodriguez-Pose med et smil.
Han er raus med eksempler fra
sitt hjemland Spania for å vise
hvordan ting ikke skal gjøres.
Blant annet har han liten sans for
forsøket med å etablere et teknologisenter i den ikke helt sentrale
regionen Extremadura.

– Byen Trujillo ligger midt i ingenting og har 20.000 innbyggere. Investeringer i infrastruktur
der var ikke nok. Man trenger human kapital for å få et slikt senter
på beina. De beste ville aldri velge
å bosette seg i Trujillo. Skulle det
gå måtte man enten betale utrolige lønninger eller basere seg på
folk som var på tampen av sin
karriere. Og de måtte i tilfelle
være fra Extremadura opprinnelig, fortalte Rodriguez-Pose, til
humring i salen.
Han drar på ingen måte sammenligningen mellom Trujillo og
Stavanger. – Stavanger er velsignet på mange måter. Det er en rik
region, med god tilgang på kapital, sier Andrés Rodriguez-Pose.

Narkotikaproblem
i familien?
Trenger du råd, veiledning
eller noen å snakke med?
Ring vår støttetelefon
815 00 205
Du kan ringe anonymt
– vi har taushetsplikt.

60 arbeidsplasser tapt for Sola
Jan-Petter Helgesen tekst

SOLA: Den militære del av flyplassen på Sola tapte i går kampen om å bli base i Sør-Norge for
Sjøforsvarets nye fregatthelikoptre med inntil 60 arbeidsplasser.
– Jeg er overrasket og skuffet
over vedtaket om å velge Haakonsvern ved Bergen som base i
den sørlige landsdel for de nye
NH-90-helikoptrene. Etter vedtaket mandag om å bevare Madlaleiren trodde jeg at fornuft og
pris ville være retningsgivende
for forsvarsminister Grete Faremo (Ap) og hennes beslutninger,
opplyser ordfører Håkon Rege
(H) i Sola, til Aftenbladet.
Nå ser vi at avgjørelsen om å
legge helikopterbasen til Bergen
er ren kompensasjon for tapet
av rekruttskolen fra Madlalei-

SAKEN
Sola var sammen med Flesland
og Haakonsvern ved Bergen
alternativ base i Sør-Norge for
Sjøforsvarets nye fregatthelikoptre.

ren. Det hele er en ren politisk
avgjørelse, fortsetter Sola-ordføreren.
Han viser til at det neppe ville
kostet mye penger å legge det såkalte detasjementet til Sola. Flystasjonen har mer enn nok av
plass både innendørs og utendørs for helikoptre og folk.
– Dessuten er det et godt flymiljø på Sola. Det finnes ikke på
Haakonsvern, sier Håkon Rege.
Tillitsvalgt, kaptein Tone Kyllingstad, for Norges Offisersforbund på Sola er også svært skuf-

fet over beslutningen om helikopterbasen. Sola var sammen
med Flesland og Haakonsvern
alternativer for den nye basen.
– Mange mener at Sola ville
vært det beste valget. Likevel
valgte forsvarsministeren å legge seks helikoptre med opptil 60
arbeidsplasser til en overfylt marinebase, påpeker Kyllingstad.
Nå må hele helikopterbasen
anlegges fra bunn av. Plassen er
det tvil om, men det snakkes om
å ta i bruk en fjelltopp ved Haakonsvern til helikoptrene, understreker den tillitsvalgte.
Hun mener at driften vil føre
til både støy og støvproblemer
på området.
Noe tilsvarende ville det ikke
bli på Sola, sier Kyllingstad og
understreker at avgjørelsen
ikke kan være økonomisk forsvarlig.

HÅRFJERNING

Vår nye og moderne laser er en av
de mest effektive på markedet.

HÅRFJERNING ½ PRIS
på første behandling
Tidsbegrenset periode - ved ledig kapasitet
Alle behandlinger utføres av off.godkj helsepersonell
Ring oss for gratis konsultasjon og personlig veiledning.
Bli medlem i Ellipse Club – motta flotte tilbud.
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