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Hva er ByLAB? 

1. Metode for likeverdig involvering av innbyggerne:

 Spørsmålsbasert 

 Eksperimentbasert 

 Ressursfokus (mennesker, kunnskap, natur, kultur 

osv.)

2. Møteplass 

 fysisk og virtuell 

 lett tilgjengelig 

 lavterskel

For 

 alle innbyggere og aktører

 attraktiv og bærekraftig steds- og samfunnsutvikling  

 innbyggerinitiativ

 arrangementer og diskusjon

 gjensidig informasjon 

 innspill og spørsmål 

 utvikling og testing av idéer

 plan- og utviklingsprosesser
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Hvorfor ByLAB? 

1. Plan og bygningsloven pålegger kommunen å bidra til 

bærekraftig utvikling for å nå FN`s bærekraftsmål

2. Kommune 3.0 samskapingskommunen - utvikles 

sammen med innbyggerne, næringslivet, frivilligheten, 

kompetansemiljøene og andre

 Nye roller: 

• Folkevalgte skal lede lokalsamfunnet  - ikke bare 

kommuneorganisasjonen

• Kommuneorganisasjonen må legge til rette for 

mer innbyggerinvolvering

 Krever

• Nye møteplasser

• Nye metoder

• Nye verktøy

• Ny kunnskap og kompetanse

• Nye måter å jobbe på



Rammeverk ByLAB

Prosjekter og finansiering som følge av samarbeid mellom

Innherredsbyene: 

1. Attraktive og bærekraftige nordiske små og 

mellomstore byer - Nordisk ministerråd 

(ca.160.000 til hver by) 

Mål

Utvikle en felles nordisk strategi for hvordan byer og deres 

omkringliggende områder kan bli mer attraktive gjennom 

utvikling av levende og inkluderende bymiljøer som er 

økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig   

2. Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 

(900 000 fordelt på Steinkjer, Verdal, Levanger)

Mål 

• Å utvikle, bygge kunnskap og implementerer ByLAB som 

permanent metode i kommunens plan-og utviklingsarbeid, 

med hovedfokus på samarbeid, samhandling og samskaping

med innbyggerne, frivillighet, næringsliv, 

kompetansemiljøer, forskning, presse mfl. 

• Å utvikle ByLab som en hensiktsmessig metode for små og 

mellomstore kommuner 



DIALOG -TILLIT – RESPEKT – TÅLMODIGHET – HANDLEKRAFT

Vi bygger laget
Eierskapet i lokalsamfunnet 

en suksessfaktor

Eksperiment



Eksperimenter



Kulturarv som 
ressurs for utvikling 

og verdiskaping 

Reis smart 

Levende lokaler og 
bakgårder 

TA UTFORDRINGER SKAPE RESULTATER SE MULIGHETER 

o Bidra til å løse globale og nasjonale utfordringer 

ved å se mulighetene:
o Delta med lokal kunnskap i og bygge nettverk 

gjennom regionale, nasjonale og internasjonale 

utviklingsprosjekter

o Følge opp nasjonale strategier på lokalt plan

o Utvikle kunnskap og erfaringer sammen med andre 

og bruke kunnskapen lokalt utviklingsarbeid   

o Bryte myter og vise løsninger: 
• Formidle kulturarvens verdier 

• Bygge kunnskap og kompetanse

• Gi informasjon og rådgivning

• Veilede og bistå bygge- og tilskuddssøknader

• Synliggjøre gode eksempler på istandsetting og 

byreparasjoner

• Utvikle rutiner for hensiktsmessig og tilgjengelig 

saksbehandling

• Koordinere forvaltningsområder og                 

-nivåer

o Bygge laget «bottom up»
• Skape møteplasser for likeverdig dialog og 

lagbygging

• Heie fram ildsjelene i frivilligheten og blant 

innbyggerne

• Koordinere og utvikle kraft sammen med de som 

har idéer og gjennomføringsevne

• Øke statusen på Trehusbyen ved å snu 

nedsnakking til framsnakking

Levanger by&bygdeLAB



Omvendt medvirkning som prinsipp









Attraktive og 
bærekraftige 

steder, og 
bedrifter

Miljømessig 
bærekraft

Økonomisk 
bærekraft

Sosial 
bærekraft

Metodebeskrivelse for ByLab-arbeidet

Forkaste

Ny uttesting

Varig løsning

Velge 
analyse-
metode

Nullpunkts-
analyse

Samle inn  
test-data

Analysere 
effekter Evaluere

Validere

Mobilisere 
interessenter og 

avdekke 
nøkkelspørsmål

Diskutere mulige 
løsninger på 

nøkkelspørsmål 

Prioritere 
løsninger

Teste ut 
løsning
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Kunnskapsflyt i nettverk



Samarbeid med elever i 
videregående skole





Veien videre
– forankring og oppskalering
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Veien videre
- tillit , åpenhet og deling
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