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Todelt formål med møtet:

Bli kjent med Gnist-kommunene og deres utfordringer

Finne eventuelle samarbeidspartnere

Informasjonsmøtet blir tatt opp!

Kommunene noterer samtlige spørsmål og svar for deling i etterkant.



Design

1.0
Tradisjonell design

Design

2.0
Produkt-/

servicedesign

Design

3.0
Organisasjons- og 

endringsdesign

Design

4.0
Design for sosial 
transformasjon

Kommunikasjonsutfordringer Produktutfordringer
Tjenesteutfordringer

Opplevelsesutfordringer
Forretningsutfordringer

Systemutfordringer
Organisasjonsutfordringer

Bransjeutfordringer

Statsutfordringer
Samfunnsutfordringer

Globale utfordringer

Design og arkitektur Norge (DOGA) er et 
kompetansevirkemiddel, med tilskudd fra 
NFD og KDD.

Vi stimulerer til innovasjon, effektivisering 
og bærekraftig verdiskaping ved bruk av 
design og arkitektur i norsk næringsliv og 
offentlig sektor.



Fylkeskommunene



Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner

Stedsutvikling + næringsutvikling = attraktivitet

Målet med Gnist er å bidra til nye 

arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping, 

samt mer attraktive lokalsamfunn for

økt bo- og besøkslyst i hele landet.

Gnist-programmet skal komplettere, 

forsterke og realisere eksisterende initiativ 

og planer i kommunene, men også iverksette 

nye, fremtidsrettede utviklingsprosjekter.



.



Innovasjonsprogram for 

smart og bærekraftig 

steds- og næringsutvikling 

i distriktskommuner

Hvordan kan veikartet omsettes til konkrete

innovasjonsprosjekter i lokalsamfunn, for å 

fremme smart og bærekraftig stedsutvikling 

og verdiskaping i hele Norge?



Fra utfordringer til 

muligheter

Gnist gir kommuner en bedre 

forståelse for utfordringene deres, 

synliggjør innovasjonspotensial og 

ruster dem til å igangsette nyskapende 

prosjekter som fremmer bærekraftig 

steds- og næringsutvikling.



Behovsdrevet 

innovasjon

Gnist viser hvordan design og 

arkitektur kan fungere som 

metode og verktøy for å fremme 

utviklingen av mer treffsikre, 

helhetlige og levedyktige 

løsninger på sentrale  

samfunnsutfordringer.



Kommunen som 

innovasjonskraft

Gnist tydeliggjør hvordan 

kommunen kan ta på seg rollen 

som tilrettelegger og pådriver for 

innovasjonsprosesser i 

samarbeid med næringsliv, 

innbyggere og andre aktører.



Overføringsverdi og 

nettverksbygging

Gnist åpner nye markeder for 

innovativ steds- og næringsutvikling i 

hele landet, og fremmer kunnskaps-

og erfaringsdeling på tvers av 

kommune- og regiongrenser.



Gnist-kommuner

Skjervøy, Troms og Finnmark

Sortland, Nordland

Vanylven, Møre og Romsdal

Lom, Innlandet

Sogndal/Luster/Aurland, Vestland

Nore og Uvdal, Viken

Nome, Vestfold og Telemark

Suldal, Rogaland

Åseral, Agder

Følgekommuner

Kvinesdal

Kongsvinger

Averøy

Rana

Nordreisa

Stad

Hemsedal

Gjerstad

Østre Toten

Eigersund

Dovre

Tokke

Notodden

Ål

Sarpsborg



Forankring

• Utfordringen skal være politisk og administrativt forankret i kommunen før oppstart i februar 2022.

• Vi forventer deltakelse fra plan og næring, og eventuelt andre relevante avdelinger, gjennom hele 

prosessen.

• Kommunene må orientere egen fylkeskommune før søknad.

Engasjement

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

næringslivet til å jobbe på nye måter.

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

• Deltakeravgiften for Gnist-kommuner er 200.000 kr. Denne bør være helt eller delvis finansiert av 

egen fylkeskommune.

Innovasjonspotensial

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

en reell vilje til å utforske, utvikle og utprøve nyskapende 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.



Hva er formålet med Gnist-prosessen?



Koble på relevant kompetanse for å gjennomføre lokale innovasjonsprosesser 

i kommunene sammen med innbyggere, lokalt næringsliv og andre aktører.

Kartlegging av behov, ressurser og muligheter – og basert på denne innsikten 

utvikle nyskapende ideer og konsepter som kan bidra til å løse viktige 

utfordringer i norske kommuner.

Samskaping i tidlig fase for å forstå forskjellige perspektiver og se ulike behov 

i en sammenheng.



Hvem kan sende inn tilbud?



Små og store aktører fra hele landet. 

Vi oppfordrer til å danne tverrfaglige team for å kunne ivareta 

kommunenes behov og løse utfordringene på best mulig måte.

Kompetanse innen design, arkitektur OG/ELLER stedsutvikling er et krav.

Studenter kan delta dersom de har et foretaksnummer, alternativt inngår 

samarbeid med relevante foretak.



Hva forventer dere?



Oppdragsforståelse inkl.

Beskrivelse av team/kompetanse

Metode/tilnærming

Foreløpige tanker om mulig resultat

Total leveranse: maks 3.000 ord

+ bilde/skisser/illustrasjoner

+ CV og relevante referanser



Og honorar?



Én leverandør per kommune (totalt 9 st) blir valgt ut og får 300 000 kroner (inkl. moms) 

for å gjennomføre en innovasjonsprosess som resulterer i nyskapende konseptforslag.

I etterkant kan valgte leverandører bli involvert i en mulig videreutvikling av konseptene 

i samarbeid med kommunen, samt regionale og nasjonale støttespillere.

Det er mulig å få reisestøtte på opp til 10 000 kroner fra DOGA i forbindelse med 

gjennomføring av lokale aktiviteter som en del av innovasjonsprosessen.



Hvordan ser tidsplanen ut?



23.03.2022

Informasjonsmøte 
for leverandører

11.04.2022

Frist for å sende inn 
tilbud

Uke 17

Valg av leverandører

Uke 18

én-til-én 
oppstartsmøter

Uke 19-39

Lokale 
designprosesser

13-14.06.2022

Midtveissamling

(fysisk i Oslo)

Uke 36-37

Innspill til 
vinnerteam mht
videreutvikling

26-27.09.2022

Avsluttende samling 
med resultatdeling

(fysisk i Oslo)



10.10-11.15 Gnist-kommunene presenterer:

• Lom

• Nome

• Nore og Uvdal

• Skjervøy

• Sogndal/Luster/Aurland

• Sortland

• Suldal

• Vanylven

• Åseral

11.15-11.50 Møt kommunene i grupperom

11.50-12.00 Kontaktutveksling mellom leverandører og evt. 

avsluttende spørsmål i plenum



LOM

SETT INN PRESENTASJON HER













































































Foto ©Petr Pavlíček – Visit Lyngenfjord



Skjervøy kommune

2.900 innbyggere

Maritimt senter

Leverandørutvikling

Lav arbeidsledighet

18 % innvandrere

Lavt utdanningsnivå

Kompetanse

Rekruttering 

Foto Halvard Hansen





Foto Halvard Hansen



Om utfordringen

Ambisjonen er at Skjervøy skal bli en innovasjonshub for sjømatnæringa – et 

samlepunkt for det maritime fagmiljøet som bygger på lokalkunnskap og bidrar til 

fellesskap.

Gjennom Gnist-programmet søker vi svar på hvordan Skjervøy kan bli en levende, 

fremtidsrettet «havromsklynge», som både bygger på eksisterende, og tiltrekker 

seg ny kompetanse og næringsetablering. 



Samhandling…over tid

Foto Ørjan Marekatt Bertelsen



Målgruppe

Primærmålgruppe:

• Unge mellom 14 og 35 år

• Havromskompetanse

(maritime/ marine fagområder)

• Innbyggerne i kommunen

Sekundærmålgruppe:

• Supplerende fagkompetanse



Veien videre

Ressurser internt:

Marie, planlegger

Silja, maritim næringsutvikler

ordfører og andre ved behov

Den rette løsningen er det villighet til å realisere, men løsningen må 

være forankret politisk og administrativt, samt økonomisk forsvarlig.























Hvilke muligheter kan oppstå i 
møtet mellom land og vann i 
Sortland?

Oppstartsseminar 23. mars 2022



Sortland -sentralt plassert i Vesterålen -regionsenter

Knutepunkt og gjennomfartsåre, folkerik region med 32.600 innbyggere

Sortland  kommune 10.600 innbyggere,  Sortland tettsted 5.200 innbyggere



Idrett

Bolig

offentlig

Bolig

Havn

Torg

Skole

Sortland – den blå byen ved  sundet ?

Buss

Kulturfabrikken

Sortlandssundet

Idrett

Skole

Skole

Kjøpesenter

Kjøpesenter





Utfordring 



Fremkommelighet, innhold, 
utforming



Innhold, utforming





Hovedmål

Styrke byens forhold til 

sundet gjennom et bredt 

spekter av nyskapende 

tiltak, aktiviteter og 

samarbeidsmodeller som 

bidrar til nærings- og 

bostedsattraktivitet



Delmål 1

Etablere fysiske og digitale tiltak i møte mellom land og vann i sentrum, som ivaretar stedets 

kulturelle og naturmessige kvaliteter og som bidrar til å oppnå og formidle bærekraftsmålene 11, 14 og 

17.



Delmål 2

Utforske nye samarbeidsmuligheter både fysisk og 

digitalt som bidrar til samskaping og innovasjon i 

næringsliv, reiseliv og stedsutvikling



Delmål 3

Hente ut erfaringer fra innovasjonsprosessen som kan 

benyttes i andre samskapingsprosjekt i utvikling av fremtidens 

attraktive og bærekraftige regionsentrum.

SORTLANSPAKKEN

Strategi for stedsutvikling og mobilitet

Delprosjekt

Vesterålsgate

Delprosjekt

Parkering i sentrum

Delprosjekt

Sjøfronten

Delprosjekt

Byaksen Delprosjekt

Byrom 

Delprosjekt

Ung i sentrum

GNIST
Metode for gjennomføring 

og samarbeid



Målgrupper

- Næringsliv og 

grunneiere

- Ungdom

- Unge eldre



Ressurser

• Engasjert kommune

• Gaia Vesterålen.

• Positivt næringsliv med 
ressurser

• Lokale grunneiere  og 
drivere langs sjøfronten

• Grundere og ildsjeler

• Innbyggerne i Sortland 

• Historielag og digitale 
talenter





suldal.kommune.no

GNIST – Suldal 

Eksotisk – Aktiv - Trygg







• Største kommunen i Rogaland 1727 km2

• Største innsjøen i Rogaland, Suldalsvatnet

• Største elva på Vestlandet, Suldalslågen

• Største pukkverk i Nord-Europa, Norsk Stein

• Største kraftmagasinet i Noreg, Blåsjø

• Største kraftprodusenten i Noreg, 8% av totalen

• Høgste fjellet i Rogaland 1658 moh

• Høgste kraftproduksjon i Noreg, over 8000 GWH

• Sørlegaste villreinstammen

• Lågaste arbeidsledighet i Rogaland

• Lengste sjøkabelen i verda startar her(Englandskabelen, 

730km, ut i frå Kvilldal)

• Mest idylliske plassen i Rogaland (Jelsa, kåra av Nrk

Rogaland i 2008)

• Årets kulturkommune fleire gonger

• Avlar fram nasjonen sine Volleyballstjerner (ToppVolley)

• Suldal har Merket for berekraftig reisemål

• Stolte innbyggjarar og godt tenestetilbod

• God kommuneøkonomi

Skattkammeret Suldal

- eit fantastisk utgangspunkt



Kraftkommunen

Bilete/kart kvadratisk

170 X 170 px

Bilete/kart kvadratisk

170 X 170 px
Bilete/kart kvadratisk

170 X 170 px

Bilete/kart kvadratisk

170 X 170 px

Reiselivskommunen Kulturkommunen Landbrukskommunen

Industrikommunen



Utfordringa

Korleis skape lokale synergiar/ 

ringverkader i møtet mellom 

industrietableringar og lokal 

skaparkraft? 

.



Utfordringa

Suldal kommune vil utforske korleis nye 

industrietableringar kan fremja attraktive 

og inkluderande lokalsamfunn gjennom å 

maksimera synergiar og ringverknader I 

møtet mellom etableringane og lokal 

skaparkraft.

Suldal kommune ynskjer i denne 

samanheng å ha ei aktiv vertskapsrolle 

og gå I front, som distriktskommune i det 

grøne skiftet.



Ynskja effektmål

Å greie å ta ut potensiale for 

arbeidsplassutvikling og andre 

ringverknadar store industrietableringar

mogleggjer.

Også potensiale for innbygjarar, lokalt 

næringsliv, mogleg busetnad og grende-

og sentrumsutvikling.



Ynskja effektmål

Målet er å gjere industrietableringane til 

ein ressurs for heile Suldal; 

• Kommunesenteret og grender

• Bu- og blilyst

• Natur og miljø  



Målgruppene

• Eksisterande næringsliv, nye næringar

og initativ som bidreg til ei berekraftig

framtid og som kan skapa vekts og 

aktivitet i sentrum og grender

• Eksisterande og nye innbyggjarar

mellom 20 og år

• Gjesteinnbyggjarar (hyttesuldølen og 

pendlarar) 

• Kommune  



Tilgjengelege resursar 

internt  

Ressursar frå kommunedirektøren sin 

stab v/kommunalsjef for kultur, næring og 

samfunnsutvikling.

Kommunalsjef, Øyvind Stueland er 

prosjektleiar.  

Bygdeutvikling, plan og næring. 

Næringshagen Suldal Vekst og 

økosystemet i og rundt næringshagen.



Finansiering og

mogleg realisering

Dersom forslag frå leverandørar 

tilfredstillar kommunen sine krav er det 

vilje i kommunen til realisering



Det er i møte mellom skattkammeret Suldal sine 

verdiar, og den grøne industrien, at vi ser for 

oss at det vert rom for skaparkraft, innovasjon 

og nye løysingar. 



Informasjonsmøte 23. mars
Vanylven kommune



Korleis etablere Vanylven og regionen 
rundt med attraktive og livskraftige 
vannvegsstasjonar langs skipsleia til 
Stad skipstunnel? 



Kort info om kommunen og 
bakgrunn for Gnist-søknaden



Beskrivelse av ønsket effekt



Målgrupper. Hvem skal bruke løsningen? 
Hvem vil eventuelt bli påvirket av 
prosjektet?



Interne og eksterne ressurser som 
er/kan være aktuelle bidragsytere



Realisering





Kort om Åseral



Bortelid – fjellparadiset nær deg







Kommunen si utfordring:

Korleis skape ei hyttebygd med 

nye uttrykk og låge avtrykk?

Kan vi få til ei «usynleg» utbygging, i uttrykk og avtrykk, med mest 

mogleg inngrepsfrie løysingar?

Ei naturtilpassa utbygging med både identitet og moderne uttrykk?



Hovudmål
Det langsiktige målet er å designe framtidas Bortelid og få til ei meir usynleg utvikling i både 

uttrykk og avtrykk. 

Vi vil sette standarden for framtidas hytteutbygging!

Delmål
❖ Åseral kommune skal vere ein foregangskommune innan berekraftig og innovativ 

hytteutbygging.

❖ Konkurransedyktig økonomi for eit berekraftig alternativ

❖ Minimale naturinngrep

❖ «Smart» infrastruktur (kollektive transportløysingar, veg, VA, delingsøkonomi, fellesareal)

❖ Stolthet og synleggjering av lokal identitet

❖ Utvikle eit levande, mangfoldig og attraktivt lokalsamfunn med gode møteplassar



Målgrupper
❖ Framtidas hytteeigarar – påverke marknaden, forlange berekraftige og attraktive hytter

❖ Lokalt og regionalt næringsliv – utvikle eksisterande lokal fagkompetanse, lokale råvarer og 

tenester, konkurransedyktig økonomi

❖ Kommune/fylkeskommune – skape lokal politisk og administrativ vilje til å satse, 

fylkeskommunen må kople seg på og bidra med fagkompetanse, tilrettelegge for utvikling og 

innovasjon lokalt

❖ Andre (tilreisande, innbyggjarar) - bidra til utvikling av møteplassar og lokal identitet



Kven blir med i prosjektet?
Interne:

Kari Røynlid, plan

Randi Byremo, reiseliv

Eksterne:

Utmarkslaget

Hyttelag

Utbyggarar

Lokale firma (snekkarar, røyrleggarar, elektrikarar osv)

Meglarar i området

Andre som dukkar opp etterkvart

Agder fylkeskommune

Diderik Cappelen, plan

Ingvild Skjong, leiar plan

Benny Andre Johansen, næring



Tankar kring realisering/finansiering av 

konsept etter GNIST

✓ Åseral kommune – revisjon av kommunedelplan for Bortelid, lokale 

støtteordningar næring

✓ Aktuelle utbyggarar/grunneigarar for ulike delområde – reguleringsplanar

✓ Bortelid Drift og Utvikling

✓ Setesdal regionråd

✓ Agder fylkeskommune

✓ Husbanken

✓ Riksantikvaren

✓ Innovasjon Norge

✓ ENOVA

✓ Klimasats


