
Guide til sambygging
Mulighetsteam i Namsos kommune – stedsutvikling i praksis



Denne guiden retter seg mot 
alle som skal jobbe med lokalt 
utviklingsarbeid og ta del i et 
mulighetsteam i Namsos 
kommune. Vi har valgt å kalle 
denne prosessen for:

sambygging

I Namsos er innbygger = sambygger, og 

mulighetsteam = verktøy for sambygging

En lokal utviklingsprosess har mange stadier. Tydelige mål, 
handlingsplan, klart definerte roller og ansvarsfordeling er 

viktige for å nå mål sammen.

Lykke til med prosessen! Sammen skaper vi muligheter!



*Mulighetsteam = Gruppe med ressurspersoner som har definert ansvar og rolle for å realisere ideen (en 
miks av kommunale personer og "lokale" ildsjeler som eier ideen/tiltaket

Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6
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v
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Idé eller utfordring 
som ønskes løst 
sendes til 
kommunen via 
denne nettsiden:

Ideen bør være så 
konkret definert 
som mulig for at de 
videre stegene skal 
bli enkle å 
gjennomføre

Kommunen
behandler ideen, 
og beslutter at det 
opprettes et
*mulighetsteam

Prosessen settes i gang:

Åpent møte hvor deltakere i 
mulighetsteamet velges og 
applauderes

Utforming av prosessplan:
-Definering av ansvar og roller
-Kartlegging av ressurser og 
muligheter
-Definere nå-situasjon og målsetting
-Kostnader og finansiering i 
prosjektet
-Utforming av handlingsplan med 
tiltak (deloppgaver for å nå hovedmål) 

Kompetanseheving

Om prosess:
Prosesslederkurs
knyttet til ideen
om sambygging

Kompetanseheving 
for alle involverte 
aktører

Gjennomførings-
fase med 
fortløpende 
justeringer og 
evaluering

Evaluering og 
erfaringsdeling, 
kort sluttrapport 
som kan benyttes 
for å rapportere til 
deltakende aktører 
i prosessen, samt 
for erfaringsdeling 
på mulighetstorget 
på kommunens 
hjemmeside

H
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Innbygger, 
lag/forening, 
næringsaktør etc.

Kommunen og 
ide-eier

Initiativtaker(e), kommunen og andre 
relevante aktører og fagpersoner 
(aktuelle offentlige og private aktører 
og interessenter som kan hjelpe å løse 
utfordring eller realisere ideen)

Mulighetsteam og 
andre aktuelle 
bidragsytere, 
definert i steg 1-3

Mulighetsteam 
og andre 
aktuelle 
bidragsytere, 
definert i steg 1-
3

Deltakere i 
mulighetsteam 
og kjerneteam





Sjekkliste for å lykkes 
med sambygging:

✓ Anerkjennelse og gjensidig respekt

✓ Felles forståelse for utfordringer, muligheter og mål

✓ Dele kunnskap og lære av hverandre

✓ Medbestemmelse og beslutningsmyndighet



Se og hør på 
Mulighetsteam

Lund/Smines ☺

Lund/Smines - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=_1JFtrbpYgM



