
Innovasjonsprogrammet kombinerer samskaping, 
designmetodikk og ny teknologi for å bidra til:

   Samarbeidspartnere

• Økt kompetanse på steds- og næringsutvikling i 
distriktskommuner, med utgangspunkt i stedsspesifikke 
fortrinn og behov

• Nye samarbeidskonstellasjoner for mer innovative, 
helhetlige og langsiktige løsninger

• Attraktive, bærekraftige og tilpasningsdyktige 
lokalsamfunn man ønsker å bo, arbeide og leve i

• Skalering og eksport av innovative løsninger

Kompetansebyggingsdelen av programmet er åpen og gratis 
for alle kommuner.

Innovasjonsdelen av programmet er innrettet som en 
innovasjonskonkurranse, hvor tre kommuner med de mest 
interessante og innovasjonsvennlige utfordringene plukkes ut 
til å være med videre. Gjennom en strukturert prosess ledet 
av DOGA og Nordic Edge vil lokale og nasjonale bedrifter 
engasjeres i å utvikle løsninger på de valgte utfordringene i 
samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og innbyggere.

Design og Arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge lanserer 
Gnist, et innovasjonsprogram for ambisiøse kommuner og 
fylkeskommuner som ønsker hjelp og støtte til å utforske nye 
samarbeidsmodeller for å utvikle innovative løsninger på 
konkrete utfordringer. Med utgangspunkt i det Nasjonale 
veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn 
og FNs bærekraftmål skal programmet stimulere til nytenking 
og innovasjon – og omsettes til konkrete prosjekter som bidrar 
til god stedsutvikling og verdiskaping.

Gnist-programmet er særlig rettet mot distriktskommuner, men 
er åpent for alle kommuner som er opptatt av å bygge gode 
lokalsamfunn.

«For Krødsherad har innovasjons-
konkurransen vært en fantastisk reise, og 
gitt oss en unik mulighet til å jobbe med de 
fremste miljøene i landet. Vi har nå en løsning 
som flytter oss flere skritt framover, og som 
også er skalerbar til andre destinasjoner i 
Distrikts-Norge.»

Ellen Anne Bye, prosjektleder, Krødsherad kommune

GNIST
– innovasjonsprogram 
for steds og nærings- 
utvikling i lokalsamfunn



Åtte prinsipper for 
smarte og bærekraftige 
byer og lokalsamfunn

Programbeskrivelse

SEPTEMBER-DESEMBER 2020 JANUAR-MARS 2021 APRIL-JUNI 2021 AUGUST-SEPTEMBER 2021 OKTOBER-DESEMBER 2021

Digitale workshops:
1.  Designmetodikk i   
 steds- og nærings- 
 utvikling.
2. Digitalisering og  
 innbyggerinvolvering.
3. Bærekraft og  
 innovative offentlige  
 anskaffelser.

Kommuner sender  
inn utfordringer.  
Tre kommuner går  
videre til fase 2.

Felles workshop 
for utvalgte kommuner. 
Spisse problemstillinger 
gjennom: 
1. Behovsbeskrivelse
2. Aktørkartlegging
3. Designmetodikk
4. Innbyggerinvolvering

Lokale designsprints 
basert på Nasjonalt 
veikart for smarte og 
bærekraftige byer 
og lokalsamfunn, FNs 
bærekraftmål og 
framtidsscenarier. 
Skal sikre:  
1. Nye koblinger  
2. Nye løsninger

Forskning:
Følgeforskning/
metodeutvikling

Eventer:
Konferanser/
webinarer/
workshops/
utstillinger

Videreutvikling 
Videreutvikling av 
løsningsforslag. Den 
beste løsningen kåres 
og inviteres til dialog 
med kommunen.

FASE 1: Utfordring
Kompetansebygging.
Identifisering av utfordringer i 
kommunene. Åpen for alle  
– men særlig rettet mot  
distriktskommuner.

FASE 2: Utforskning
Innovasjonsprosess for 
tre utvalgte kommuner. 
Skaffe innsikt og spisse 
problemstillinger basert på 
lokale premisser og fortrinn. 
Samarbeid på tvers av 
kommunene.

FASE 3: Utvikling
Næringsliv og kompetanse  
kobles på gjennom designsprint. 
Utvikling av løsninger.

FASE 4: Videreutvikling
Identifisering av virkemidler 
for realisering. Erfarings- 
utveksling mellom 
kommunene.

FASE 5: Spredning 
og skalering
Synliggjøring av prosess 
og løsninger nasjonalt 
og internasjonalt.

Beste løsning 
De to beste løsningerne i hver 
kommune mottar 150.000 kr til 
videreutvikling. (150.000 kr fra 
kommunen/fylkeskommunen 
og 150.000 kr fra DOGA 
øremerket til bruk av design-/
arkitekturkompetanse).
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Fase 1: Utfordring (oktober-desember 2020) 
Kompetansebygging gjennom digitale halvdags-workshops:
• Designmetodikk i steds- og næringsutvikling (03.11 kl.09-12)
• Digitalisering og innbyggerinvolvering (13.11 kl.09-12)
• Bærekraft og innovative offentlige anskaffelser (24.11 kl.09-12)

Åpen for alle – men særlig rettet mot distriktskommuner. 
Kommunene inviteres parallelt til å sende inn konkrete 
utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling. 

Fase 2: Utforskning (januar-april 2021)
Tre kommuner blir valgt ut til deltakelse i den videre 
innovasjonsprosessen. Kommunene deltar med sine respektive 
fylkeskommuner i en felles workshop med formål å spisse 
utfordringene. Det utarbeides en behovsbeskrivelse og 
aktørkartlegging med bruk av designmetodikk, og basert på 
lokale premisser og fortrinn. Det blir også lagt opp til et løp for 
innbyggerinvolvering, med hovedvekt på ungdomsattraktivitet, 
jobbmuligheter og mangfold.

Fase 3: Utvikling (april-juni 2021)
Lokale og eksterne næringslivsaktører, samt andre relevante 
aktører inviteres til lokale designsprints for å igangsette 

utviklingen av innovative og tverrfaglige løsninger på 
kommunene sine utfordringer, basert på resultatet fra fase 
2. Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og 
lokalsamfunn, FNs bærekraftmål og framtidsscenarier fungerer 
som metode, verktøy og inspirasjon.

Fase 4: Videreutvikling (august-september 2021)
De to beste løsningene i hver kommune velges ut, og mottar 
150.000 kr hver for videreutvikling av løsningsforslagene 
(150.000 kr fra kommunen/fylkeskommunen og 150.000 kr fra 
DOGA øremerket til bruk av design-/arkitekturkompetanse). 
Den beste løsningen kåres og inviteres til dialog med 
kommunen med henblikk på realisering. Samtidig blir 
relevante støtteordninger/virkemidler kartlagt.

Fase 5: Spredning og skalering
Offentliggjøring av vinnerne på Nordic Edge Expo i september 
2021. Synliggjøring av vinnerløsningene nasjonalt og 
internasjonalt, og erfaringsutveksling mellom kommunene i 
innovasjonsprogrammet og følgekommuner. Det blir lagt opp 
til et parallelt løp for følgeforskning og metodeutvikling for 
ytterligere å bidra til kompetansebygging og skalering.

Design og Arkitektur Norge 
v/Malin Kock Hansen
mkh@doga.no 
Mobil: 95 92 49 53 

Nordic Edge
v/Bjarne Uldal
bjarne@nordicedge.org
Mobil: 91 54 76 53 

1.
Sett innbyggerne i 
sentrum

5.
Sats på neste 
generasjon 
næringsliv

3.
Prioriter klima og 
miljø

7.
Sats på 
kompetansutvikling, 
omstilling og 
innovasjon

2.
Tenk helhetlig

6.
Del og ta i bruk 
åpne data

4.
Vektlegg 
inkludering og 
samskaping

8.
Begynn lokalt, men 
tenk globalt

http://www.doga.no/gnist
mailto:mkh%40doga.no?subject=
mailto:bjarne%40nordicedge.org?subject=

