
Gnist

i Bygland kommune
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VI HAR NOKRE UTFORDRINGAR…



KJELDE: DOGA



PRESTENESET



KJELDE: NORDIC EDGE

UTFORDRINGAR OG INNOVASJONSMOGLEGHEITER – KNYTT TIL LOKALE FORHOLD

Hjelp til selvhjelp:

• Identifisere og formulere utfordringer som innovasjonsprosjekter 

• Bidra med ressurser og kompetanse som supplerer kommunens 

egne kapabiliteter

• Fremme samarbeid på kryss og tvers

• Kjennskap til finanseringsmekanismer og støtteordninger

• Vurdere bruk av innovative anskaffelser som verktøy

• Metodikk for innbyggerinvolvering 

• Fasilitering og metode-verktøykasse
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KJELDE: NORDIC EDGE



NESTE STEG ER OPPSIKT!



ERFARINGAR



• Bygland kommune ønsker å skape ein felles ambisjon med eit

felles målbilete, og konkrete mål og aktivitetar for å skape ein

attraktiv kommune - «work smarter , not harder »

• Skape ein attraktiv kommune for innbyggarar, næringsliv og 

gjester

• Etablere innovative og fremtidsretta løysingar for å møte 

morgondagen sine krav og utfordringar

• Utarbeide eit visuelt destillert målbilete for Bygland kommune 

- kor enkelt kan vi gjere det?

MÅLBILETE



Kompetanseheving i organisasjonen

• Designdrive innovasjon 

• Deltaking i kompetansedelen av Gnist

GNIST: Det gode livet rundt Byglandsfjorden

• Lokale initiativtakarar og ressurspersonar, ressursar frå 

næringslivet i Agder, offentlege etatar og andre med 

stort hjarta for Byglandsfjorden

VEGEN VIDARE



• Målbiletet skal blant anna bli brukt til: 

Søke Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge og 

andre relevante bidragsytarar om prosjektfinansiering 

til eit (for)prosjekt for å sjå kultur, reiseliv, næring og 

stadutvikling langs fjorden i samanheng.

• MEN, skal også bli brukt internt.

Kva er det vi skal samlast om? Korleis kan heile 

organisasjonen jobbe mot det same målet?



KORLEIS KAN VI SJØLVE SKAPE ROM FOR SAMFUNNSUTVIKLINGSROLLA I BYGLAND? 

Levere gode 
tenester til 

innbyggarane

Jobbe for fleire
innbyggarar..

(eller behalde det 

antallet vi har)

Kommunale små 
tjenestemiljø. «Ad 

hoc» samarbeid 
etter behov

Tilfeldig 
personbasert 

fokus på 
stadutvikling (og 

næring) 

Samarbeid 
regionalt frigjer

ressursar til robust 
kommunal 
utvikling

Systematiske 
samarbeid med 

Setesdal og felles 
BA –region som 

ramme

Vi må finne ein
balanse her, og 
tore å ta nokre
tøffe val…. 


