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State of the Art & mulighetskart, oppsummering

IO1-sammendraget inneholder hovedkonklusjoner og innsikt samlet i State 

of the Art og kart over muligheter i prosjektet med ungdomsarbeid. 

Sammendraget er sammensatt av følgende deler:

Bakgrunn og kontekstanalyse.

Kart over muligheter: territoriale potensialer og sektorer i vekst.

Bibliografi om samarbeidsledelse og ferdigheter

Treningsmetoder

EU god praksis: omstilling av forlatte lokaler, effektiv CW-styring og CW for 

lokal utvikling

Opplæringsbehov hos unge mennesker

Ekspertens tilbakemelding
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Bakgrunn og kontekst

Studerte regioner

Troms (Norway)

Marche (Italy)

Larissa (Greece)

Zasavje (Slovenia)

Latgale (Latvia)

Extremadura (Spain)
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Bakgrunn og kontekst

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Tilgjengelighet av forlatte bygninger

Troms (NO): Nedlagte bedrifter i sentrale områder, stengte skoler i små
bygder.

Marche (IT): Varehus(stor kapasitet og dyr renovering), stengte lokale bedrifter
i kommersielle områder lokalisert i bysenter& noen kulturelle senter av historisk
verdi. 

Larissa (GR): Tekstilfabrikker og bygninger.

Zasavje (SLO): Thermoelektronisk plantasje, maskin fabrikk, varehus. 

Latgale (LA): stengte skoler & internatbygninger i distriktene, fabrikker bygd
under Sovjetunionens tid. . 

Extremadura (SP): Siloer fra50 og 60 tallet, gamle sivilforsvarskvarter, Cáceres 
gamle fengsel, gammel togstasjon, historiske bygninger i den gamle
bydelen& bysenter.



Mulighetskart
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muligheter og voksende sektorer(1)

Tertiær sektor er hovedsektoren i alle studieregionene, fulgt av 

sekundærsektoren i alle tilfeller. Bortsett fra Zasavje (SLO), der både 

primær og tertiær sektor representerer mer enn 40% av BNP. 



Mulighetskart
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Muligheter og voksende sektorer (2)

Larissa (GR) er sentrum for den økonomiske aktiviteten i Thessaly med 

en kontinuerlig utvikling innen industri, samt i servicesektoren. Bortsett 

fra turismen, blomstrer også landbruket, dette takket være den 

usedvanlig fruktbare jorda.

Marche (IT) er preget av et mønster av utbredt industrialisering, med 

en utbredelse av mikro, små og mellomstore bedrifter som 

spesialiserer seg i sektorene av tradisjonelle "produsert i Italia" -

produkter. Det rurale landskapet gir også et stort sosialt 

reiselivspotensial. 



Mulighetskart
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Muligheter og voksende sektor(3)

Den mest populære virksomheten i Latgale (LA) er 

detaljhandel. Rundt en fjerdedel av alle registrerte juridiske personer 

oppgir sin virksomhet som en form for detaljhandel, og i tillegg 

jobber nesten 9% innen engroshandel. Andre sektorer inkluderer 

produksjon av avlinger, oppdrett av husdyr, handel med 

eiendommer og transporttjenester. 

Mennesker i Troms (NO) har tradisjonelt tjent til livets opphold fra 

fiskeri og oppdrett, alt etter årstid. I dag er fiskeriene moderne og 

industrivirksomheter er videreført fra travle fiskesamfunn ved kysten.



Mulighetskart og voksende sektorer
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Muligheter og voksende sektorer(4)

Zasavje regionen er en spesifikk slovenske gruveregion. Regionens 

økonomiske oppgang var for mer enn to hundre og femti år siden, 

alt sammen takket være det sorte gullkullet, som også dikterte 

utviklingen av andre industrigrener i regionen. Glassindustrien har 

også mer enn hundre og femti års tradisjon i Zasavje-regionen.

I Extremadura (SP), er økonomien sterkt knyttet til tertiær sektor, med 

en lavere relevans av bygg- og industrisektoren, som hovedsakelig 

er relatert til matindustrien. Extremadura har en klar lederposisjon 

innen tradisjonell mat-, drikke-, agribusiness-, gruve- og energisektor. 



Oversikt over Co-Working ledelse og ferdigheter(1)
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• Nettbaserte samarbeidssamfunn som tilbyr oppdatert informasjon om 

CW, samt råd og korte guider for CW-ansvarlige i Spania, der CW-

bevegelse er godt etablert (mer enn 900 CW-spaces i landet i 2017)

• I Hellas og Italia er fleksibiliteten til CW-spaces for annen bruk og formål 

en nøkkel (sosiale og kulturelle formål, 100% tilpasset kollegers behov og 

tidsplaner, bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser).

• Det er ingen offisielle data om CW-spaces i Latvia, men tre typer kan 

fordeler seg: i regioner (de fungerer som samfunnshus og 

forretningsinkubatorer), forretningskomplekser (områder som tilbyr en 

rekke tjenester som ikke bare er relatert til virksomhet, men også for fritid) 

og rom for kunst og sosiale prosjekter.



Oversikt over Co-Working ledelse og ferdigheter(2)
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• Det er nå ganske mange CO-places i Norge. Offentlig og privat sektor 

har satt i gang prosjekter og forskning for å etablere velfungerende CO 

spaces.

• I Slovenia er det et strukturert nettverk av teknologiparker, universitets-

og næringsinkubatorer, oppstartsakseleratorer og klassiske 

samarbeidsentre (leie et sted / kontor / bord og bli med i nettverket / 

samfunnet).



Opplæringssprogram for Co Working 
medarbeidere(1)
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• Go 2 Work, Co-working og opplæringsprogram for gründere av EOI 

(Spania's School of Industrial Organization).

• Reload Greece gir en ny generasjon gründere veiledning, støtte og 

virkemidler for å skape virksomheter med sosial eller økonomisk 

innvirkning.

• European Centre in Training for Employment (GR) gir opplæring i livslang 

læring, med sikte på å fremme ansettbarhet gjennom tilegnelse av nye 

eller oppdatere voksnes profesjonelle ferdigheter.

• Italia Startup er den ideelle organisasjonen som representerer, støtter og 

gir stemme til det italienske innovasjonsøkosystemet. Et av 

arbeidsområdene er utdanning om entreprenørskap.



Opplæringssprogram for Co Working 
medarbeidere(2)
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• Konferanser som "Riga: Tom plass + kreative næringer = Kreativ 

plassskaping?"

• Free Riga var vertskap for en 'walkshop' med navnet Creating Urban Value 

from the Unused Potentials of Vacant Buildings, som tar for seg de viktigste 

årsakene til opphør av sentralt beliggende eiendommer og måter kreative 

og samfunnsmessige energier kan engasjere i fornyelse av offentlige 

eiendommer.

• Oppstartskurs for Flow coworking (Norge), helgekurs (50h) om 

oppstartbygging, teamaktiviteter, seminarer, mentorskap, nettverk, etc.

• Poligon Creative Center-moduler og workshops “Sett deg ned, har du en 

A!” (Slovenia) en modul for entreprenørskapskonsept. Over 50 forskjellige 

konsepter ble diskutert og videreutviklet i løpet av programmet.



EU´s god praksis
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• emner

• • Gjenoppbygging av forlatte rom

• • Effektiv samarbeidsstyring

• • Samarbeid for lokal utvikling



EU´s god praksis
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Name Aldealab Cáceres Knowledge Center 

Plass Extremadura (Spain)

Tema Gjenbruk av forlatte bygninger+ effektiv ledelse av coworking

Beskrivelse Offentlige myndigheter rekonverterte og utstyrte to gamle 

industrielle enheter som ikke er i bruk siden 50-tallet for å være 

vertskap for AldeaLab Knowledge Center. I dag er det et 

komplett innovasjons- og forretningsnav som ikke bare har 

arbeidsplasser, møtelokaler, gründere, foreninger og andre 

enheter; men også møterom, auditorier og andre rom for å 

fremme kreativitet, entreprenørskap og innovasjon. Bortsett fra 

de lokale selskapene, er Ecolab vert for viktige enheter og 

organisasjoner på regionalt nivå.



EU´s god praksis
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Navn LFdTV .- La Fabrika detodalavida

Plass Extremadura (Spain)

Tema Lokal utvikling+ gjenbruk av forlatte bygninger

Beskrivelse LFdTV er et prosjekt konkretisert i 2015, da en gruppe

av unge arkitekter begynte å omgjøre to enheter i en 

gammel sementfabrikk, forlatt i mer enn 30 år, og 

gjorde de til et delt rom med flere formål og 

bruksområder: innbyggerdeltagelsesprogrammer, 

åpne verksteder for lokalsamfunnet, utekino og andre 

fritidsaktiviteter , arbeidsplasser, osv.



EU good practices 
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Navn Spaces of Young Creation

Sted Extremadura (Spain)

Tema Gjenbruk av forlatte lokaler+ betydning av coworking 

for local utvikling

Beskrivelse Plassene for ung skapelse er sentre for

utvikling av kunstneriske og kreative aktiviteter knyttet 

til fritid og fritid. De er lokalisert i industrirom eller 

bygninger som ikke lenger var i bruk (slakterier, siloer, 

Sivilvaktens brakker, gamle kirker osv.) Og ble omgjort 

til å bli brukt av ungdommene og også for å være 

vertskap for ethvert initiativ som kan være av interesse 

for dem.



EU´s god praksis

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Navn Free Riga

Sted Riga (Latvia)

Tema Gjenbruk av forlatte bygninger

Beskrivelse Organisasjonen støtter og promoterer en integrert

tilnærming til byfornyelse av ubrukte eller forsømte 

byområder, spesielt gjennom ombygging av eldre 

bygninger og fabrikker til kulturelle og sosiale 

formål. De kartlegger ledige eiendommer i Riga, og 

mekler mellom borgerinitiativer, kommune- og 

eiendomseiere, de har til og med gått i dialog med 

lokale myndigheter om det haster og fordelene ved 

ombygging.



EU´s god praksis
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Navn Teikums

Sted Riga (Latvia)

Tema Effektiv ledelse av coworking

Beskrivelse TEIKUMS er det samarbeids- og eksperimentelle 

rommet til det smarte JAUNĀ TEIKA-distriktet. Et åpent 

og levende rom for blomstrende virksomheter, 

personligheter og ideer. Det tiltrekker seg nye 

organisasjoner takket være deres kreative etterarbeid, 

organisering av seminarer, arrangementer og 

workshops.

.



EU´s god praksis

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Navn Darbavieta

Plass Riga (Latvia)

Tema Effektiv ledelse av coworking

Beskrivelse Hver bruker har sin egen nøkkel og fri tilgang til dette 

sted for arbeid, workshops, studioer, kreative gründere 

og frilansere, kunstnere, designere, arrangementer og 

samhandling. Startet som et lite samarbeidsområde og 

med tiden utvidet lokalene sine. Beboere berømmer 

atmosfæren, de oppgir at for noen yrker (som 

prosjektledere) blir arbeid lettere utført, da de ofte 

finner samarbeidsmuligheter.



God praksis
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Navn Flow Coworking

Sted Tromsø (Norway)

Tema Effektiv ledelse av coworking

Beskrivelse Flow Coworking startet i det forlatte ølet

bryggeri i Tromsø. Da bryggeriet flyttet ut av byen, var 

det initiativer og prosesser om hva de skulle gjøre med 

bygningen. En av de igangsatte ideene var Flow - et 

samarbeidsrom. Senere flyttet denne suksessen til et 

annet forlatt rom og er nå Flow-coworking. Flow startet 

i 2014 med 8 medlemmer. Etter 2 år hadde den 30-40 

medlemmer.



God praksis
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Name Erlik- pluss

Place Troms (Norway)

Topics Effektiv ledelse av co-working

Description Erlikpluss er et nettverk av arkitekter, designere,

ingeniører, animasjonsskapere og artister. De deler 

studio og felles verkstedfasiliteter i Eliborg, en forlatt 

skole. Erlikpluss samarbeider med små selskaper over 

hele Norge. Partnere er velkomne til å komme og ha 

innovative workshops i fasilitetene.



EU´s god praksis
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Navn Urban Program

Region Greece

Tema Gjenbruk av forlatte bygninger

Beskrivelse Det er det viktigste finansieringsverktøyet for 

nyskapende tiltak og prosjekter som fremmer 

økonomisk og sosial oppgradering / rehabilitering av 

urbane områder i krise. Det gjelder små og 

mellomstore byer og berørte områder - som har minst 

20 000 innbyggere - og som ligger i større 

storbyområder.



EU´s god praksis
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Name Bollenti Spiriti

Region Plugia (Italy)

Tema Lokal utvikling og gjenbruk av forlatte bygninger

Beskrivelse Det er et program som er rettet mot ungdoms 

myndighet. Med en byutviklingsmetode, kombinerer 

den bygningsrenovering med opprettelse av nye 

offentlige fasiliteter for sosiokulturelle og pedagogiske 

initiativ, og verdsetter de unge generasjoners gründer 

og kreative potensial. Den bruker fantasifulle måter å 

engasjere unge mennesker til å fremme ideer rundt 

vekst, kunnskapsøkonomi og sosial inkludering.



EU´s god praksis
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Name Laboratori Urbani

Region Plugia (Italy)

Tema Local development & reconversion of abandoned

spaces

Beskrivelse Laboratori Urbani-Tiltaket  utvikler egenskaper ved bruk 

av en strategi for flere interessenter og deltakere. Den 

regionale administrasjonen inviterer kommunene til å 

identifisere ubrukte bygninger i sitt område, og 

finansierer utvinningen deres: først den fysiske 

foryngelsen av bygningen, administrert av den lokale 

administrasjonen; For det andre en offentlig samtale 

for å administrere de nye fasilitetene for opplæring, 

utdanning og kulturelle formål.



EU´s god praksis
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Name PUNKT Youth Center

Region Zasavje (Slovenia)

Tema Effektiv ledelse av coworking

Beskrivelse PUNKT er et offentlig kontor som de liker å si det. Det er 

en

plass til et deltakende eller medarbeidende rom, det 

er rom for ideer, nettverk og kunnskapsdeling. Møte 

med kreative og ansvarlige prosjekter, selskaper, 

produkter, initiativer og enkeltpersoner fra Zasavje og 

venner fra hele verden. En kobling mellom ulike 

sektorer og fagområder. En plattform basert på 

samfunnets enighet.



EU´s god praksis
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Name Katapult

Region Zasavje (Slovenia)

Tema Effektiv ledelse av coworking og local utvikling

Beskrivelse Katapult er en gründerakselerator designet for

takle arbeidsledighet i Zasavje. De gir selskapene alle 

nødvendige tjenester for å utvikle prototypen til 

produktet. Katapults oppdrag er å åpne nye jobber i 

Zasavje med støtte fra startups som produserer fysiske 

produkter. De skaper et miljø der gründere kan få 

nødvendig støtte og hjelp for raskere og mer effektiv 

vekst av bedriftene.



Ungdommers tilbakemelding. Kjennetegn (1)
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Antall deltakere: 89 unge mennesker (56% kvinner Vs 44% menn).

Mest represeterte aldersgruppe: 21-30 år.

Utdanningsnivå(top 3): 20% har bachelor grad, 16% master grad og 16% 

videregående skole eller tilsvarende. 

Ansettelses status(top 3): 35% er ansatt med lønn, 24% studenter og15% er

jobbsøkende og arbeidsledige.



Ungdommers tilbakemelding. Training (2)

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

• Oppfatning om fortsatt trening: 47% mener at det er essensielt, bare 1% 

mener at det er uten betydning.

• Deltakelse i kurs (siste 2 år): 55 av 89 har deltatt på opplæringskurs (34 

tilfluktssted)

• Treningsmetoder: de foretrekker av ansikts-til-ansikt-metodene, etterfulgt 

av blandet og online til sist.

• Interesse for å delta på kompletterende kurs: 77 av 89 er interessert.

• Hindringer (topp 3): høye kostnader, tidsplan og mangel på tid.

• Grunner til å delta i opplæringskurs (topp 3): forbedre den profesjonelle 

CV-en, legge til rette for tilgang til arbeidsmarked og nysgjerrighet.



Unge menneskers tilbakemelding. Entreprenørskap
og relevante temaer(3)
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• Interessante områder for profesjonell utvikling: Markedsføring og reklame er det mest 

foretrukne alternativet, språk og databehandling / IT fullfører de tre beste.

• Interesse for entreprenørskap: 82% sa ja VS 18% sa nei.

• Mest relevante regionale sektorer:

• Olje og fiske, utdanning og opplæring i Troms.

• Trearbeid og jordbruk i Latgale.

• Tjenester og detaljhandel i Zasavje.

• Landbruk (inkludert storfeoppdrett) i Extremadura, etterfulgt av turisme.

• I Italia er turisme det mest aktuelle, etterfulgt av jordbruk, kultur og industri.

• Landbruk i Larissa, etterfulgt av turisme.

• Foretrukne økonomiske sektorer å jobbe i: de fleste av gruppen ønsker å jobbe i 

servicesektoren, ikke spesifisere spesifikke jobber. Det nest mest valgte alternativet var IT / 

databehandling og tredjeplassen er okkupert av turisme, mat / agrobusiness og 

administrasjon / ledelse.



Eksperters tilbakemelding(1) 
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• Totalt: 51 eksperter

• Ulike sektorer de jobber i: virksomhetsledelse, IT, offentlig og nonprofit, 

utdanning og opplæring, etc.

• Behov og utfordringer (angående økonomi og entreprenørskap): 

Mangel på jobbmuligheter, behov for mer innovasjon, hjernefeil og 

avfolking, strukturelle spørsmål som arbeidsledighet, behov for mer 

fleksible lover og skattesystemer.

• Flere CW-spaces, er det behov for dem? Generelt avhenger det at 

det er enighet om at det ikke er behov i de mest utviklede regionene 

og byene, men CW-space er nødvendig i mindre utviklede og 

landlige områder.



Eksperters tilbakemelding(2) 

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

• Ferdigheter som trengs for å administrere et CW-space: basere 

kunnskap om CW-konsept, forretningsferdigheter (ledelsesmessige, 

sosiale medier, organisatorisk, markedsføring), motivasjon, sosiale 

ferdigheter, teamarbeid, konfliktløsning, kreativitet, 

samarbeidsbygging, etc.

• Utfordringer for åpning av CW-space: finansiering, byråkrati, mangel 

på spesifikk opplæring, metning av markedet i noen av 

studieregionene, mangel på potensielle brukere, etc.

• Hvordan kan CW-space oppmuntre til lokal utvikling? Som drivere for 

forretningsutvikling, synergier og nettverk; øke talentpotensialet; skape 

lobbyer eller sterke nettverk som kan kjempe mot spesifikke territorielle 

utfordringer; forbedre arbeidsforholdene for lokalsamfunn, etc.


