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Nyskapende 

steds- og næringsutvikling

i lokalsamfunn





Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner



Hvordan kan målbildene og prinsippene i

veikartet omsettes til konkrete innovasjons-

prosjekter i distriktskommuner, for å fremme

smart og bærekraftig stedsutvikling og 

verdiskaping?



Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner

Stedsutvikling + næringsutvikling = attraktivitet

«God stedsutvikling fremmer verdiskaping og næringsutvikling. Attraktive 

steder tiltrekker seg innbyggere og virksomheter, og går ofte seirende ut 

av konkurransen om den beste arbeidskraften.»

«Den proaktive, entreprenørielle kommunen som kobler steds- og 

næringsutvikling i strategier og arbeidsmåter, er en sentral kraft for 

samfunnsutvikling.»

Kilde: KMD/Distriktssenteret



Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner

Målet med Gnist er å bidra til nye arbeidsplasser 

og verdiskaping, samt mer attraktive lokalsamfunn 

for økt bo- og besøkslyst i hele landet.



Hovedmålgruppen for Gnist-programmet er distriktskommuner. Dette er 

fortrinnsvis kommuner definert innenfor sentralitetsklasse nivå 4-6 (SSB), 

men kan også være andre geografiske steder og lokalsamfunn med 

distriktsutfordringer.

Flere kommuner kan sende inn en felles søknad basert på samme utfordring. 

Kommuner som ikke blir valgt ut kan bli koblet på som følgekommuner.



Innovasjonsvennlige utfordringer

Behovsdrevet innovasjonsprogram – hvordan snu 

reelle utfordringer i kommunene, knyttet til steds-

og næringsutvikling, til nytenkning og innovasjon?



Nye verktøy – brukerne i fokus

Hvordan kan design og arkitektur fungere som 

sentrale verktøy for å fremme utviklingen av mer 

treffsikre, helhetlige og levedyktige løsninger, med 

utgangspunkt i lokale behov og fortrinn?



Kommunen som pådriver

Bevisstgjøring og forsterking av kommunene 

sin rolle som pådriver og tilrettelegger for 

innovasjonsprosesser i samarbeid med 

næringsliv og andre relevante aktører. 



Nettverksbygging

Overføringsverdi på tvers av kommune- og 

regiongrenser. Kunnskaps- og erfaringsdeling 

med kommuner i hele landet som har 

tilsvarende utfordringer og ambisjoner.



“

If I had an hour to solve a problem, I'd 

spend 55 minutes thinking about the 

problem and 5 minutes thinking about 

solutions.

If I had an hour to solve a problem, 

I'd spend 55 minutes thinking about

the problem and 5 minutes thinking

about solutions.



Designdrevet innovasjon?

https://vimeo.com/636203917


Utvelgelse Designbrief Konkurranse
Lokale 

prosesser
Løsninger

5-10 distriktskommuner 
fra hele landet

Hjelp til å formulere en 
innovasjonsvennlig 

utfordring som svarer ut 
reelle behov

Invitasjon til relevante  
næringslivsaktører om å 

sende inn tilbud

Innsiktsarbeid sammen 
med lokalt næringsliv 
og innbyggere

Utvikling av 
nyskapende løsninger 
basert på lokale behov, 
premisser og fortrinn

Ultimo januar 
2022

Februar 2022 Mars 2022
Mai-september 

2022
September 

2022

2 fysiske + 2 digitale samlinger



Samskapingsaktiviteter – fra mulighetsrom til fokus på brukere til felles visjon

Hva er behovet? Hva har vi av ressurser?

Fremtids-

scenario

Målgrupper og 

brukerbehov

Målbildene i 

veikartet

Aktør-

kartlegging
Innbyggerinput

Felles visjon Fortrinn og barrierer

Personas Veikartet 

som verktøy

Hvordan kan 

prosjektet deres 

bidra til å oppnå 

målbildene i det 

nasjonale veikart 

for smarte og 

bærekraftige byer 

og lokalsamfunn?

Hvem har 

kunnskap om 

dette temaet?

Hvem kan bidra 

til å løse 

utfordringen?

Hvilke andre 

interessenter bør 

vi involvere?

Vi er i år 2030. 

Dere står midt i 

sentrum.

Beskriv det som 

dere ser – hva 

liker dere best?

Hvilke grep har 

blitt gjort som 

har gjort 

kommunen/

sentrum til  et 

mer attraktivt 

sted å bo, leve 

og arbeide?

Hva vil gjøre det 

mer attraktivt for 

målgruppen å bo 

og/eller arbeide i 

kommunen?

Hvilke spesifikke 

behov har denne 

målgruppen?

Gjør deretter 

samme øvelse 

for den andre 

målgruppen

En dag i livet til 

3 innbyggere 

Motivasjoner: 

Hva kan dette 

inspirere oss til?

Frustrasjoner: 

Hvordan kan vi 

ta tak i disse?

Individuelt: les 

gjennom 

prinsippene i 

veikartet. Velg 

ut de prinsipper 

du mener er 

mest relevante 

for kommunens 

prosjekt.

Felles: Diskuter 

og bli enige om 

3-4 prinsipper 

som kommunen 

kan bruke som 

rettesnor.

Kritikk: Hva savner du 

i kommunen  i dag?

Positivitet: Hva er det 

beste med 

kommunen i dag?

Drømmen: Hvis alt 

var mulig, hva ville 

du/dere gjort?

Virkeliggjøring: Hva 

kan vi gjøre for å 

komme nærmere 

drømmen?



POLITISK

ADMINISTRATIVT

LEDELSE -

SEKTOR - FAG

Plan Næring

ORDFØRER –

KOMMUNESTYRE

EKSTERNT INTERNT



• Allokert prosjektressurs 20-30%

• Politisk og administrativ forankring

• Deltakelse fra plan og næring

• Mobilisering av lokale aktører

• Intern/ekstern kommunikasjon

Kommuner

• Informasjon til kommuner

• Utvelgelse av kommuner/utfordringer

• Mobilisering av lokale/regionale aktører

• Støtte til kommunen underveis i prosessen

• Resultat- og erfaringsdeling

Fylkeskommuner

• Prosessledelse

• Fagmiljø

• Eksterne ressurser

• Synlighet og oppmerksomhet

• Nettverksbygging

DOGA/Nordic Edge



Vang kommune:

Fra lav sentrumsaktivitet til 

Stedsidentitet som utgangspunkt for fremtidens 

bolig- og næringsmodeller i en distriktskommune



Klynga på Klokkarhaugen

«Forslaget svarer ut lokale behov og demonstrerer en helhetlig visjon 

for sentrum, med bred involvering av både innbyggere og næringsliv. 

God lokal forankring, og en nedenfra-opp tilnærming for 

sentrumsutvikling som vil kunne ha overføringsverdi til mange andre 

distriktskommuner – forslaget demonstrerer samskaping i praksis. 

Foreslått trinnvis utvikling gjør det i tillegg mindre sårbart.»



Næring fyrst – resten etterpå 

Eksisterande og sentrale aktørar 

ynskjer å ta eigarskap til 

prosessen og utviklinga (nettverk) 

Privat utbygging med kommunen 

som støttespelar og tilretteleggjar 

Etappevis utvikling



Næring fyrst – resten etterpå 

Eksisterande og sentrale aktørar 

ynskjer å ta eigarskap til 

prosessen og utviklinga (nettverk) 

Privat utbygging med kommunen 

som støttespelar og tilretteleggjar 

Etappevis utvikling



Lund kommune:

Fra kompetansemangel til

Hjørnesteinsindustri som utgangspunkt for 

innovativ steds- og næringsutvikling



Fabrikken

«Forslaget bygger på et grundig innsiktsarbeid, hvor man har tatt 

utgangspunkt i både innbyggerne og næringslivet sine behov for å 

utvikle et helhetlig og nyskapende konsept. Forslaget involverer og 

engasjerer de unge i kommunen, samtidig som det synliggjør 

hjørnestensbedriftene med henblikk på rekruttering av fremtidig 

kompetanse. Utformingen er med til å styrke relasjoner som vil bidra 

til god stedsutvikling og økt attraktivitet.»



Vinner: Fabrikken



Vinner: Fabrikken



Lebesby kommune:

Fra fraflytting til

Norges første digitale tilflyttingskommune!



Modulbygda

«Forslaget bygger både på digitale og fysiske elementer som 

kompletterer hverandre på en innovativ måte. Det treffer lokale 

behov og forutsetninger, samtidig som det har en overføringsverdi til 

andre lokalsamfunn med store geografiske avstander. Forslaget har 

potensial til å fremme både verdiskaping og økt attraksjonskraft i 

kommunen.»



Vinner: Modulbygda



Vinner: Modulbygda



Dette er en prosess som vi aldri hadde klart 

å sette i gang på egen hånd. Til kommuner 

som vurderer å melde seg på – bare kjør på!

Hege Johansen, Lebesby kommune

Jobben dere gjør og støtten vi fikk i oppstarten 

har vært helt avgjørende for at vi er der vi er i 

dag. 

Ellen Anne Bye, Krødsherad kommune

Spennende og lærerik prosess, som 

synliggjør innovasjonspotensialet på bygda 

og fremmer engasjement og skaperkraft.

Ingeborg Lunde, Vang kommune

En unik sjanse til nye muligheter for utvikling, 

vi hadde aldri kommet i nærheten av slike 

miljøer uten hjelp.

Rune Solevåg, Utsira kommune



Hva skal til for å bli Gnist-kommune i 2022?

Forankring

Utfordringen skal være politisk og administrativt forankret i kommunen. Vi forventer deltakelse fra 

plan og næring, og eventuelt andre relevante avdelinger, gjennom hele prosessen. Kommunene 

må også orientere egen fylkeskommune før søknad.

Innovasjonspotensial

De kommuner som blir plukket ut skal ha reelle utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling, 

samt en vilje til å utforske, utvikle og utprøve nyskapende og bærekraftige metoder og løsninger 

sammen med oss.

Overføringsverdi

Vi ser etter utfordringer med overføringsverdi til andre kommuner, og potensielt skalerbare 

løsninger både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Engasjement

Vi ser etter kommuner med pågangsmot og endringsvilje, som vil utfordre både seg selv og 

næringslivet til å lage mer helhetlige og langsiktige løsninger til kommunenes utfordringer. 

Kommunene må allokere en prosjektressurs på 20-30% i perioden februar-september 2022. 

Deltakeravgiften for Gnist-kommuner er 200.000 kr. Denne bør være helfinansiert eller i 

spleiselag med egen fylkeskommune.



Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner

Innovasjonsvilje!



Søknadsfrist: 14. januar 2022

www.doga.no/gnist


