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Rådmannens innstilling: 
1. Lebesby kommunestyre tar rapporteringen fra innovasjonsprogrammet Gnist til 

etterretning, og gir tilslutning til at administrasjonen kan jobbe videre med å se på 

mulighetene for å realisere vinnerkonseptet Modulbygda. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Vinnerkonseptet Modulbygda: 

Finalist Plenum – Modulbygda 

Vedlegg 1 Forretningsmodell 

Vedlegg 2 Personas 

Vedlegg 3 Arkitektskisser 

Vedlegg 4 Digitale skisser 

 

Innovasjonsprogrammet Gnist (saksfremlegg, PS 50/21) 

 

Andre dokumenter: 

Pressemelding:  

https://doga.no/aktuelt/vant-lebesby-konkurranse--kan-blase-liv-i-distrikts-norge/  

 

Faktaopplysning: 

Lebesby kommune søkte på tampen av 2020 om å bli tatt opp i innovasjonsprogrammet Gnist 

i 2021. Dette ble gjort etter en orientering i formannskapet 19. november 2020, hvorpå 

administrasjonen ble oppfordret til å søke. 

 

Gnist er et innovasjonsprogram for kommuner som vil jobbe på nye måter med steds- og 

næringsutvikling. Gnist har som mål å gi kommuner ny kompetanse, metoder og verktøy til å 

ta tak i sine spesifikke utfordringer, og snu disse til muligheter og nyskaping. Det legges 

spesielt opp til å «spleise» kommuner med miljøer en kanskje ikke samarbeider så mye med 

til vanlig, særlig innen arkitektur- og designfag. Design og Arkitektur Norge står i spissen for 

programmet, i 2021 i samarbeid med Nordic Edge, Distriktssenteret, KS, Innovasjon Norge, 

Siva, Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP), Loft4 og Growlab. 

 

Lebesby var én av tre kommuner som ble plukket ut for 2021. I søknaden tok vi utgangspunkt 

i fraflytting som utfordring, men vi valgte en utradisjonell vinkling: er det slik at de som 

flytter ut av kommunen er en tapt ressurs, eller kan vi finne nye måter å samhandle med disse 

på, som gjør at kommunen og utflyttede kan ha en gjensidig nytte av hverandre? 

 

I juryens begrunnelse het det følgende: 

 

https://doga.no/aktuelt/vant-lebesby-konkurranse--kan-blase-liv-i-distrikts-norge/


Fraflytting er en kritisk problemstilling for mange distriktskommuner. Lebesby vil se på 

utfordringen fra en ny vinkel, og utforske potensialet som ligger i ny teknologi for å bedre 

utnytte ressursene til utflyttere. Her er det gode muligheter for innovasjon og nytenkning. 

 

Vi ble også utfordret til å se bredere på problemstillingen, og utvide målgruppen fra unge 

utflyttere, til også å inkludere unge og arbeidsinnvandrere som bor i kommunen, samt 

potensielle tilflyttere uten tilknytning til kommunen.  

 

I konkurranseprogrammet som ble lansert i vår, ble følgende hovedmål formulert: 

 

Det langsiktige målet er å skape interesse og bredt engasjement rundt utviklingen av Lebesby 

kommune, med økt tilflytting og befolkningsvekst som langsiktig effekt. På veien dit vil vi 

endre fokus fra å være en fraflyttingskommune til å bli en «digital tilflyttingskommune». 

Gjennom prosjektet ønsker vi derfor å utvikle idéer til nye digitale samhandlingsplattformer, 

samt utforske konseptet «digitalt medborgerskap» og hva dette kan innebære. 

 

Delmålene var som følger: 

 

 Tettere dialog og samhandling med alle innbyggere – fysiske som digitale 

 Markedsføre kommunens kvaliteter, herunder jobbmuligheter, boliger, aktiviteter o.l. 

 Synliggjøre innbyggernes ressurser, for kobling opp mot behov/etterspørsel i Lebesby 

kommune 

 Engasjere og motivere arbeidsinnvandrere til å bidra som en ressurs i 

samfunnsutviklingen 

 Utforske hvordan digitale samhandlingsrom kan bidra til å redusere den tradisjonelle 

avstandsproblematikken mellom utkant og sentrum 

 Involvere unge i utviklingsprosesser i kommunen – for å styrke lokal tilknytning og 

fellesskapsfølelse 

 

Det ble formulert to hovedproblemstillinger vi ønsket løsningsforslag på: 

 

 Digital samhandlingsplattform: Hvordan kan vi markedsføre kommunen bedre 

overfor fysiske og digitale innbyggere? Hvordan kan vi kommunisere/samhandle 

bedre ved hjelp av digitale plattformer? 

 

 Digitalt medborgerskap: Hva vil det si å være en digital innbygger i Lebesby 

kommune? Hvordan kan digitale innbyggere bidra med sine ressurser inn i Lebesby 

kommune, og hva kan kommunen tilby digitale innbyggere? Hvordan kan kommunen 

ta i bruk et digitalt medborgerskap, og tilrettelegge organisatorisk internt i 

kommunen for å få det til i praksis? 

 

Vi fikk 7 løsningsforslag fra ulike miljø innen fristen 7. juni. Sammen med en jury bestående 

av DOGA, Nordic Edge, Norges Forskningsråd, KS, Distriktssenteret, Innovasjon Norge, 

Siva og fylkeskommunen valgte Lebesby kommune ut to finalister, som fikk 150 000 kroner 

hver til å videreutvikle sine løsningsforslag frem til september. De to finalistene var Plenum 

Tjenestedesign og CEK Studio/Rambøll. 

 

Den samme juryen valgte i september den endelige vinneren, som ble annonsert 21. 

september under Nordic Edge Expo i Stavanger. Det var Plenum med samarbeidspartnerne 



Travers, Lab Nord Norge og Nordic Smart House som vant konkurransen, med 

konseptforslaget Modulbygda. Forslaget er vedlagt i sin helhet. 

 

Gjennom Modulbygda er tanken å legge til rette for fysiske, fleksible møteplasser og boliger 

gjennom mikrohus eller moduler, hvor noen er tenkt stasjonære mens andre kan flyttes rundt i 

kommunen etter behov. Samtidig vil disse fysiske modulene speiles i digitale moduler i en 

digital samhandlingsplattform. Gjennom Modulbygda er tanken å invitere verden inn til 

Lebesby, både fysisk og digitalt, og legge bedre til rette for samarbeid og samskaping i 

kommunen. Plenum beskriver Modulbygda slik: 

 

En fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur 

 

Målet med Modulbygda er å bringe muligheter og folk til Lebesby kommune. Med å skape 

innbydende, fleksible, natur- og kostnadsvennlige møteplasser kan kommunen tilby flere 

valgmuligheter til sine innbyggere, næringslivet og besøkende. Et aktivt og spennende 

samfunn en kan leve og utvikle seg i. 

 

Modulbygda - Den fysiske møteplassen består av moderne og miljøvennlige modulhus som 

kan benyttes til ulike formål: Prøvebo, undervisning, kontor og arrangement. Husene er 

fleksible og kan enkelt kobles sammen i høyden og bredden. 

 

Modulene monteres på rammer og gir minimale inngrep i natur og omgivelser, og tilkobles 

felles infrastruktur. Noen av modulene er også mobile og kan enkelt flyttes rundt i kommunen 

og tilpasses ulike behov. Husene kommer ferdig produsert rett fra fabrikk, men lokal 

arbeidskraft benyttes når modulene skal monteres og i drift- og vedlikeholdsfasen. 

 

Modulsiden - Den digitale møteplassen har som mål å knytte mennesker sammen på tvers av 

kommunen, det ganske land og verden. Den skal engasjere og inspirere til dialog og 

samhandling og gi følelse av samhold og eierskap. Både kommunen, innbyggerne, utflyttere, 

frivillige, næringslivet og andre interessenter skal kunne bruke det digitale verktøyet. 

 

Selve Gnistprosessen er nå over, men det gjenstår et avsluttende møte som DOGA ønsker å 

gjennomføre i oktober eller november. Tema der vil være muligheter for realisering av 

vinnerkonseptet. Her ønsker DOGA å invitere inn Innovasjon Norge, Husbanken, 

fylkeskommunen, i tillegg til vinnerteamet og relevante aktører fra kommunen, både 

administrasjon, politikere og næringsliv.  

 

Vurdering: 

Dette har vært et svært arbeidskrevende, men også lærerikt prosjekt. Tidsfristene i prosjektet 

har vært knappe, noe som har gjort at vi ikke har fått forankret dette underveis så godt som vi 

kunne ønsket, spesielt politisk. Dette har vi gitt tilbakemelding om til programledelsen i 

DOGA som et forbedringspunkt for kommende Gnistrunder. 

 

Samtidig har medvirkning med innbyggere stått sentralt i Gnistprosessen. Det ble i vår 

etablert et såkalt innbyggerpanel, bestående av sju unge innbyggere og utflyttere med 

tilknytning til kommunen. Disse meldte selv sin interesse, etter at de hadde deltatt i et 

fremtidsverksted tidligere i prosessen. Plenum brukte innbyggerpanelet aktivt da de 

utarbeidet sitt endelige løsningsforslag, og løsningene som beskrives er et direkte resultat av 

lokale innspill. Vi har også fått mange positive tilbakemeldinger fra de som har vært med 

underveis, og flere har gitt uttrykk for at de har satt pris på å bli involvert. 



 

Konseptet som Plenum m.fl. har utarbeidet, er svært spennende, men også svært ambisiøst. 

Det vil kreve store ressurser dersom konseptet skal realiseres i sitt fulle omfang. Samtidig har 

Plenum beskrevet hvordan det kan legges opp til en «forsiktig» start, der opplegget kan testes 

ut i mindre skala først, gjerne i et eksisterende bygg.  

 

Lebesby kommune er heller ikke forpliktet til å realisere vinnerkonseptet. Samtidig ville det 

være synd om vi skulle slippe prosjektet nå, etter den prosessen vi har vært gjennom og med 

det grunnlaget vi nå har i konseptet Modulbygda. 

 

Dersom det er politisk støtte for å gå videre med prosjektet, vil det være naturlig å jobbe 

videre med et forprosjekt. Formålet bør blant annet være å avklare sentrale spørsmål og 

utfordringer, herunder hvordan et prosjekt skal organiseres internt i kommunen, hvem skal 

eventuelt eie/drifte fysiske moduler og den digitale samarbeidsplattformen, avklaringer mht. 

lover og regler. Videre lage en fremdriftsplan/ prioriteringsliste over hvilke elementer, eller 

moduler, som eventuelt bør jobbes fram først, samt avklare både politisk og 

innbyggerinvolvering fremover. Det vil også være viktig å søke ekstern finansiering, i første 

omgang av et forprosjekt, og på sikt større tiltak som finansiering av fysiske investeringer. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Hege Johansen 

  Planlegger 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


