
Veileder
MULIGHETSTEAM
-SAMFUNNSUTVIKLING I FELLESKAP



Veilederen

Denne veilederen 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 samskapingsprosessen for: 

sambygging.

I Namsos er innbygger = sambygger og mulighetsteam = verktøy for samhandling

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

og ansvarsfordeling er viktige for å nå mål sammen.

Denne veilederen er laget for å hjelpe deg å systematisere prosessen fra idé-avklaring til 

gjennomføring og avslutning. Veilederen skal være en sjekkliste for hva som er viktig å tenke 

på.

Lykke til med prosessen! Sammen skaper vi muligheter!
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Det hele starter med….

-> En god idé for mer trivsel i et lokalsamfunn, som

-> legger opp til samspill mellom frivillighet, enkeltinnbyggere, 

offentlige og private virksomheter, og hvis….

-> Ideen eller initiativet fyller kriteriene for en lokal 

samfunnsutviklingsprosess, med klare mål om positive fremtidige 
effekter for felleskapet

Så……….
-> Settes det sammen et mulighetsteam med ressurspersoner 

som sammen har intensjon om at dette skal vi få til!

4





Før prosessen starter, stilles det noen enkle spørsmål….

Hvorfor vil vi sette i gang dette? Ønsker vi å motvirke en skjev befolkningssammensetning? Fraflytting? Ensidig 

næringsstruktur? Lite nytenking og nyskaping? Skolenedlegging? Eller har vi en ide som kan skape større bolyst, mer trivsel 

og kanskje næringsutvikling/arbeidsplasser?

En gjennomgang av dagens situasjon er nyttig for å gjøre utviklingsarbeidet mest mulig treffsikkert. Dette er viktig for å 

sikre seg et godt utgangspunkt. En kartlegging av behov og ønsker hos målgruppen, i bygda og hos potensielle tilflyttere 

kan være lurt, eks. spørreundersøkelse, folkemøte, personlige besøk, telefon eller digitalt. Dette kan være en måte å 

samle kunnskap om faktorer som et utviklingsprosjekt kan ta utgangspunkt i. Å finne ut hva innbyggerne på stedet 

brenner for, og ta utgangspunkt i det, vil i neste omgang sikre engasjement og medvirkning.

 Medvirkning

 Sjekkliste for å kartlegge ressurser og mobilisere til sambygging

 Anerkjennelse og gjensidig respekt

 Dele kunnskap

 Medbestemmelse og beslutningsmyndighet
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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
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Hva, hvorfor, 

hvordan?
En god planlegging av arbeidet bør inneholde:

✓ Utfordringen og hvorfor er den foreslåtte prosessen en god løsning? 

✓ Hvem er eier prosessen? 

✓ Hvem skal ha ansvar for hva?

✓ Hva er hovedmålsettingen? 

✓ Hvordan skal arbeidet organiseres?

✓ Kostnader og finansiering

✓ Samsvar mellom tilgjengelige ressurser og planlagte aktiviteter 

Målet med prosessen er en ønsket tilstand – som gjerne ikke lar seg oppfylle i løpet av en kort prosessperiode. Lag 

derfor konkrete og etterprøvbare mål og tiltak (resultatmål) – som skal bidra til at en ønsket tilstand eller overordna 

målsetting skal kunne nås (effektmål). Konkrete delmål og tiltak i en prosess- plan vil forebygge frustrasjon underveis, 

og være en ledesnor for gjennomføringen, og grunnlag for vurdering av måloppnåelse ved prosess-slutt. Hva skal 

gjøres i prosessen? Hvilke konkrete tiltak og arrangement skal gjøres? Aksjoner, samlinger, møter, fysiske tiltak? Hvilke 

investeringer skal gjøres?. Planlegg aktiviteter som kan resultat måles, og tenk på hva som er gjennomførbart i 

forhold til tilgjengelige ressurser (personer, økonomi, tid, m.m.). 
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Om organisering av mulighetsteam

Ideen gjennomgås  

-> det besluttes at dette er en 
mulighetsteam-prosess

Hvem:

Kjerneteam (3 gode hoder i 
kommunen) 

ide-eier (innbygger, ildsjel….)

Roller og muligheter avklares -> hvem 
skal være team-deltakere?

Hvem:

Kjerneteam

Ide-eier / initiativtaker

Interessenter

Resultat: et oppnevnt mulighetsteam

Hvem er prosess-eier?

Avklares på første møte i 
mulighetsteamet

Hvem skal være prosessleder?

Avklares på første møte i 
mulighetsteamet 

Hvilke

støttespillere finnes?

Avklares på første møte i 
mulighetsteamet

Hvilke deloppgaver må løses 
for å nå hovedmålet?

Avklares på første møte i 
mulighetsteamet
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Avklar oppgaver og muligheter for samarbeid

 Hvilke rutiner skal det være for samhandling mellom prosesseier og prosessleder, 
mellom kommune og støttespillere? Hvor ofte skal det avholdes møter i 
arbeidsgruppen, hvem innkaller? 

 Lokalt utviklingsarbeid tar tid og mye er dugnadsarbeid. Bli enige om hva dere kan 
forvente av hverandre. Hvor mye tid har dere? 

 Hvem skal gjøre hva? 

 Hvem skal delta i gruppene? Gruppeorganiseringen bør speile et mangfold av 
deltakere (kjønn, alder, m.m) Hvem som deltar vil påvirke hvor og hvordan prosessen 
forankres. 

SØK TIDLIG SAMARBEID HOS ANDRE AKTØRER !

 Potensielle støttespillere finnes i lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Disse har 
kunnskap og nettverksressurser som prosessen kan dra nytte av. 
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Behov for finansiering?
Det kan oppstå et behov for å søke ut midler som kan bidra til 

realisering av tiltak. Det kan være en fordel å skrive prosjektskisser 

og søknader i samarbeid med andre initiativtakere. Dette legger 

til rette for  medvirkning, forankring og felles forståelse av hva en 

vil. 

Kartlegg hvilke muligheter som finnes for rådgivning og støtte i 

kommune, fylkeskommune, landbrukskontor, lokale 

utviklingsselskap, lokale fond, regionale råd, utviklingsprogrammer, 

og nasjonale satsinger. Dette kan gjøres ved å kontakte feks; 

kommunen, Innovasjon Norge, Inam, eller fylkeskommunens 

regionalavdeling/ utviklingsavdeling. Namsos kommune 

abonnerer på Tilskuddsportalen, som inneholder en rekke tilskudd 

og finansieringsmuligheter innenfor ulike felt.
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Viktig for deg som skal lede et mulighetsteam

KOMMUNEN TILBYR OPPLÆRING I PROSESSLEDELSE, OG DU VIL LÆRE….

- Å planlegge og styre en prosess med stødig hånd fra start til mål

- Å utvikle og trene på lederrollen

- Å lede og koordinere team og aktiviteter, slik at prosessen blir morsom og strukturert

Støttespillere tilknyttet prosessen må også håndteres. Du lykkes ikke med prosessen 
alene, det er prosessens samlede ressurser som skal til målstreken med planen ☺

Sjekkliste for om nettopp DU er en god prosessleder:

 Du har prosessforståelse og kunnskap om hvordan prosesser/prosjekter gjennomføres

 Du jobber strukturert og etter tydelige planer

 Du er tydelig som leder og god på kommunikasjon

 Du gir retning og motiverer teamet

 Du holder hodet kaldt når det stormer
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Prosesslederens rolle

Sluttfase

✓ Synliggjøre hva som er gjort

✓ Evaluering

✓ Vurdere hva som må gjøres for at 

prosessen blir selvgående

✓ Feire målstreken ☺

Tidlig fase

✓ Sørge for forankring hos eier og 

samarbeidspartnere (selge inn prosessen), 

planlegge framdrift, avklare innhold, 

ansvar mål og forventninger

✓ Etablere gode rutiner for dokumentasjon 

✓ Lage milepæler sammen med teamet

✓ Ta initiativ til noe konkret som viser at man 

er i gang (eks; medieoppslag, folkemøte, 

spørreundersøkelse eller noe annet som er 

nyttig for prosessen)

✓ Lage en prosessplan

Underveis 

✓ Motivere, engasjere, lytte, justere 

planer

✓ Løse konflikter

✓ Synliggjøre resultater for eiere, 

lokalbefolkning og media

✓ Følge opp eventuelle avtaler

✓ Sørge for fremdrift

✓ Sørge for rutiner for involvering og 

medvirkning

✓ Økonomistyring (ved behov)

✓ Dokumentasjon og rapportering 

til prosesseiere og team
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Viktig å huske på underveis:

- I gjennomføringsfasen skal prosessplanen følges og evalueres

- Det skal mobiliseres til deltagelse blant frivillige og offentlig ansatte

- Ha det GØY, og feir de små seirene og milepælene som nås ☺

Sitat:

”Denne prosessen virker som en forandring, dette er ikke en konkret hyllevare man kjøper i en butikk, 

det er en prosess. Da merkes nok endringsutfordringer mye sterkere, for de som i utgangspunktet er 

skeptiske til dette. Det er nok av krefter som ikke har «funnet på dette selv» og som ikke liker forandring. 

Derfor er det så veldig viktig at man er ’hands-on’ hele veien, gjentar og gjentar og kjører på med de 

tingene som man er enige om.”

(Kilde: Distriktssenteret)
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Suksessfaktorer og fallgruver

Suksessfaktorer/viktig for å lykkes ☺ :

✓ Grundige forberedelser før prosess-start 

(kunnskap og oversikt over ressurser)

✓ Detaljert gjennomføringsplan

✓ Jobbe på tvers av kulturer og profesjoner

✓ Forankring på tvers av kommunale etater

✓ Invitere «skeptikere» til samarbeid

✓ Overkommelige aktiviteter, realistiske planer 

og mål

✓ Coaching og skolering av prosessdeltakere 

(kurs i sambygging og prosessledelse-ta 

kontakt med kommunen)

✓ Teamarbeid og medvirkning

✓ Lokalt eierskap

Fallgruver/obs obs…:

✓ Sprikende interesser, uklare planer og mål

✓ Organisering og forankring, ansvar og eierskap er 

ikke avklart fra start

✓ Skifte av prosesseier eller leder

✓ Administrative oppgaver overskygger 

utviklingsarbeidet

✓ Prosesseier tar for gitt at prosessleder forstår krav 

til ledelse, organisering og rapportering

✓ Prosessleder gjør alt i prosjektet

✓ Dugnadsslitasje

✓ Har ikke tenkt på kjønn, aldersgruppe og 

målgruppe i mobiliseringen
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Forankring 

Medvirkning er et viktig verktøy for å legge til rette for ønsket samfunnsutvikling. Gjennom 

medvirkningsprosessen ønsker du å få inn kunnskap så vel som innspill 

om behov og mangler, samtidig som du ønsker å få til en bred forankring av ditt langsiktige 

mål. 

Det er avgjørende at:

✓ ulike etater og kommunale ledere (ordfører, kommunedirektør, kultur, næring m.m.) er 

kjent med prosjektet og ser verdien av det

✓ Prosessen regnes som prioritert aktivitet; eksempelvis i form av økonomisk støtte, 

markedsføring eller personlig deltagelse. Kommunale vedtak kan fremme prosessen over 

tid 

✓ Politisk forankring er sentralt for en lokal utviklingsprosess. Å orientere seg i lokal 
bygdepolitikk kan imidlertid være en utfordring, ikke minst for en ny prosessleder uten 

byråkratisk eller politisk ballast. 
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Sluttfasen

Mot avslutning (sluttfase) jobbes det med

✓ oppsummerende evaluering og resultatvurdering/slutt- rapportering

✓ synliggjøring av hva en har fått til

✓ muligheter for videreføring

Dersom prosessen har engasjert og mobilisert og fått til en god forankring i lokalbefolkning 

og kommune, er sjansene større for at utviklingsarbeidet blir integrert i den daglige 

kommunale driften.
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