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Hvordan?

Ressurser må finne hverandre over 
organisasjons- og sektorgrenser



Lebesby kommune – 1.221 innbyggere



• Post på døra til alle pensjonister. 

• Budskap og kampanjer fra 
kommunen. 

• Rekruttering til frivillighet

Vi starter med å bygge en 
dørterskeltjeneste for formidling av 
informasjon til hjemmeboende 
pensjonister fra kommune og stat 

Presentasjonstittel 4

4

Posten kan gå med mer enn posten



I dette møtet har vi levert

Presentasjonstittel 5

• Aktivitet og arrangementsoversikt

• Folkehelseinfo

• Post

• Rekruttering til frivillighet 

• Innhenting av helsestatus fra innbyggere

Teste konsepter



Bistå kommunene med å nå sine mål nå og i 
fremtiden

• Effektiv kanal som når ut til alle 
innbyggere

• Innhente data om innbyggere, 
segmentering

• Kommunale moduler for avlastning

Mål

Skape samfunnsnytte

• Skape en møteplass for sosial interaksjon 
i en digital verden

• Knytte eldre sammen med samfunnet / 
skape tilhørighet

• Øke kunnskap om folkehelse
• Fysisk og sosial aktivisering 

Gjøre Posten relevant i fremtiden

• Opprettholde og skape gode og 
interessante arbeidsplasser i fremtiden

• Styrke Postens samfunnsrolle

Bygge en relevant tjeneste for en voksende 
gruppe innbyggere

• Post levert på døra / hente sendinger
• Informasjon fra kommunen i fysisk 

format
• Ny type infrastruktur til døra som kan 

bygges ut med flere tjenester









Hvilke behov kan 
nærbutikken være 
med på å oppfylle?



Digital sårpoliklinikk: Terskelsenkende OG rekkeviddeøkende 



Steigenmodellen  

• Praksis i bedrift fra første skoleuke 

• Programfag undervises i lærebedrift, 
Fellesfag undervises på Knut Hamsun vgs

Erfaringer: 

– Ungdommen blir lengre på 
hjemstedet, også etter utdanning. 

– Utdanningen skreddersys til 
bedriftenes behov

– Yrkesfag fått høyere status 



Stedets magi gir merverdi?

Enkeltpersoner og 
familier med sine 
nettverk

Lokalsamfunn og 
større grupperinger, 
lokalt og regionalt

Nasjonale og 
internasjonale 
partnerskap

Både innovasjon og tjenesteyting 
handler om folk, og folk oppholder seg 
alltid et sted, enten de

• bor der 

• er der på besøk

• jobber der

• har fritida si der

Sted som knutepunkt for tjeneste-
innovasjon skaper engasjement og øker 
sjansen for synergier og verdiskaping

Ulike nivåer i arbeidet med 
tjenesteinnovasjon:



• Distriktskommunene vil ha regien på 
nyskapingsarbeidet, uten å bli overstyrt 
eller få tredd noe ned over hodet

• Samtidig: Små distriktskommuner er 
sårbare - krevende å sikre stabilitet og 
langsiktighet i nyskapingsarbeid

• For å lykkes er distriktskommuner 
avhengig av et samspill med aktører 
utenfor kommunen 

Virkemiddelapparatet oppfattes som 
uoversiktlig, lite tilgjengelig og lite tilpasset 

en distriktskommunes behov

Et uoversiktlig og fragmentert landskap



Oppsummert

Ressurser må finne hverandre over 
organisasjons- og sektorgrenser



Takk for 
oppmerksomheten!
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