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Kommune: Dyrøy Kommune, 1926 

Prosjektnavn: Stedsuavhengig arbeid 

Prosjektleder: 

 

Ulrike Naumann, Ragnvald Storvoll fra 19.3.2014 

Leder i 

styringsgruppen: 

Randi Lillegård, styreleder i Dyrøyseminarsenteret KF.  

Kontaktperson i 

fylkeskommunen: 

Vigdis Nilsen   

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

a) Styringsgruppe: prosjekt og fremdrift tas opp i styremøter i 
Dyrøyseminarsenteret og i ukentlige planleggingsmøter i stab X 

b) Forankring i befolkningen: gjennom aktiv presentasjon av prosjekt 
og aktiviteter, åpne møter, studiebesøk m.m  X  

c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt: blant 

annet Midt-Troms Regionråd, Senja Næringshage, Distriktssenteret 
(KDU), kontorhotell under planlegging og åpning flere steder X 

Mål og eventuelle 

delmål med 

prosjektet. I 

hvilken grad har 

prosjektet nådd 

eller er prosjektet 

på vei til å nå sine 

mål? 

Hovedmål: 

At flere skal kunne bo, arbeide og studere der de ønsker.  

Delmål:  

 Flere kompetansearbeidsplasser i distrikts-Norge. 

Måloppnåelse: flere jobber og studerer stedsuavhengig. Det er 

nye studenter også i perioden oktober 2012 – april 2013, og en 

tre faste arbeidstaker som leier kontor på kontorhotellet, en 

som leier fleksidesk regelmessig og flere som benytter seg av 

tilbudet nå og da. 6 kontorhotell er etablert i Troms, to 

vurderes etablert. To kontorhotell etablert i Nordland.  

 Skape attraktive lokalsamfunn. Måloppnåelse: Prosjektet er 

synlig gjennom flere kanaler og bidrar positivt til 

omdømmebygging i kommunen. I rapporteringsperioden er 

det blant annet satt fokus på muligheter for stedsuavhengige 

studier, og kontorhotellet i Brøstadbotn fungerer også her som 

modell for utprøving. Prosjektet opplever stor interesse blant 

innbyggere for videre- og etterutdanning, med kontorhotell 

som base for daglig studier og  

 Kompetanseflyt mellom regioner i landet. Måloppnåelse: Aktiv 
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bruk av våre digitale studio generelt og for promotering av 

prosjektet. Studiebesøk i Dyrøy av flere kompetansemiljøer i 

Nord-Norge, landet og utlandet (England, Sverige). Prosjektet 

stedsuavhengige arbeidsplasser har vært på den 4. europeiske 

Coworkingkonferansen i 2013. Dette har gitt nye innspill til 

prosjektet som i sin art og tankegang er nært beslektet med 

coworking, en relativ ny og verdensomfattende trend for nye 

arbeidsmåter for frilansere, selvstendige, arbeidstakere, 

innovasjonsavdelinger i små og store bedrifter og studenter. 

Prosjektet har både delt egne erfaringer og fått innsikt i andres 

erfaringer, gjennom konferansen dag 1 og «unconference» dag 

2, der prosjektet ledet en bolk med tema «Coworking i rural 

areas».  

 Nye arbeids- og læringsformer. Måloppnåelse: Aktiv bruk av 

toveis lyd-bilde i mange sammenhenger, blant annet innen 

helse og omsorg, samt valgfag i skolen. Fra høsten 2013 

sendes undervisning på videregående nivå digitalt til studio på 

kontorhotellet – som eneste sted i fylket utenfor en 

videregående skole. Dette betyr bedre mulighet for flere i 

lokalsamfunnet å ta utdanning fra der man bor. Denne 

modellen er lett overførbar til andre lokalsamfunn i landet.   

 Øke bevissthet om reell valgfrihet for bosetting. Måloppnåelse: 

Stedsuavhengig tankegang tas med i kommunens offisielle 

planer og omtales i regionrådets måldokumenter, eget 

stedsuavhengig-prosjekt etablert i nabokommunen tyder på at 

flere omfavner ideen. Målene vi jobber mot omtales i 

fylkesrådet i Troms sin tiltredelseserklæring og 

stedsuavhengig arbeid er sentral i NOU 2011:3 

Kompetansearbeidsplasser og i stortingsmeldingen «Ta heile 

Noreg i bruk» (13/2012 – 2013).  

 Økt kunnskap om fjernjobbing og fjernledelse (eliminere eller 

kompensere for følelsen av avstand). Måloppnåelse: 

www.stedsuavhengig.no har publisert en egen side med 

informasjon og link til FoU rundt tema stedsuavhengig. 

www.stedsuavhengig.no/forskning  

 

Målgrupper for 

prosjektet, når 

prosjektet frem til 

disse? 

Arbeidstakere og arbeidsgivere: Vi når frem, erfarer at den jobben vi kan 
gjøre med å legge til rette i overgang til stedsuavhengig arbeid er viktig, 

ikke raske prosesser. En viktig gruppe med tanke på videreføring og evt. 
kommersialisering av tilbud i kontorhotellet og i forhold til lokal 

stedsutvikling 

Studenter: Det er stort behov for muligheter for stedsuavhengig læring ifm 
skole, studier, videre- og etterutdanning samt omskolering. Studenter er vår 

største kundegruppe i denne rapporteringsperioden. Gode fasiliteter og 
rammebetingelser for stedsuavhengige studer vil på et senere tidspunkt gi 

nye gevinster i form av tilgang på stabile arbeidstakere med rett 

kompetanse og lokal tilknytning. Nettverksbygging i en studiefase vil 

kunne bidra til godt samarbeid senere i en arbeidsfase. Å kunne studere 
stedsuavhengig fra der man bor, og få et nettverk «med på kjøpet» vil 

minske sannsynligheten for at mennesker forlater et lokalsamfunn for å ta 
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utdanning (og dermed bosetter seg et annet sted).  

Enkeltindivider/familier: Jobber aktivt med å vise fram tilbudet, og spre 
kunnskap om arbeidsformen. Sees i sammenheng med øvrig 

inkludering/integreringsarbeid.  

Andre kompetansemiljø/kommuner: Dyrøy, Dyrøyseminarsenteret og 
prosjektet Stedsuavhengig arbeid er etterspurt når det gjelder 

erfaringsdeling gjennom foredrag og studiebesøk. Har hatt flere kommuner 
på besøk, og vært på mange foredragsarenaer. 

Forskning og utvikling (FoU): En oversikt over forskningsteori rundt tema 
stedsuavhengig og tilknyttede begreper er utarbeidet. Denne skal fungere 

som en kunnskapsbase for de som jobber med og forsker rundt tema 

stedsuavhengig, samt en kanal for resultater av forskningen som produseres 
i forbindelse med prosjektet.  Kompetanseoverføring og erfaringsdeling 

med miljøer ved universitetene i Southampton og Aberdeen m.fl. 

Prosjektpartner for prosjektet «Coworking Mlinše» (Zagorje ob Savi, 
Slovenia, se neste punkt). Prosjektet er i søknadsfasen. Produksjon av ny 

kunnskap rundt stedsuavhengig tankegang.  

 

Resultat som er 

oppnådd i form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Flere viktige mål er nådd.  

1. Kontorhotellet  

Omtalt i tidligere rapport.  

 

2. Kompetansesenter stedsuavhengig arbeid 

Omtalt i tidligere rapport. www.stedsuavhengig.no er utvidet med 
en egen side om forsking rundt temaet. 

(www.stedsuavhengig.no/forskning).  

 

3. Forskning  

Det er satt i gang forskning med basis i prosjektet stedsuavhengig 
arbeid. En doktorgrad er påbegynt og en masteroppgave er levert. 

Disse bidrar sterkt til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. En 

forskningsartikkel utgitt av Universitetet i Tromsø/Studiesenteret 
Finnsnes i ei bok. Forfattere av artikkelen er Ragnvald Storvoll 

(PhD-student) og Marit Alvig Espenes (medforfatter). Begge finnes 

under www.stedsuavhengig.no/forskning.   

 

4. Stedsuavhengig på dagsorden 

Å jobbe eller lære stedsuavhengig er ikke nytt av dato. Begrep som 
telearbeid, hjemmearbeid og fjernstudium har eksistert lenge, og 

den eldste varianten er kanskje industrielt hjemmearbeid.  

Stedsuavhengig i «Distriktsmeldinga» 

Omtalt i tidligere rapport.  

Åpning av flere kontorhotell 

Prosjektet har overføringsverdi, og fortsatt ser vi resultatet av dette. 
Kontorhotell er nå åpnet i Bø i Vesterålen, Salangen, Finnsnes (2 

st), Sørreisa og Sørstraumen. Det jobbes med etableringer også i 

http://www.stedsuavhengig.no/
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Tjeldsund og Bardu. Dette følger en internasjonal trend der 

bevegelsen «coworking» og åpning av såkalte «coworking-spaces» 

har skutt i været de siste årene. Prosjektet har knyttet flere 
kontakter internasjonalt under den 4. europeiske coworking- 

konferansen i Spania, nov. 2013. På vår blogg 

www.dyroyseminaret.no finnes flere artikler med tema fra 

konferansen.   

Stedsuavhengig tankegang og interkommunale stillinger 

Prosjektet har spilt inn til Midt-Troms regionråd muligheten for at 

folk i interkommunale stillinger kan benytte seg av flere 
kontorhotell i regionen i sitt arbeid. Det finnes en del 

interkommunale stillinger i Midt-Troms.  

Stedsuavhengig utdanning som mulighet for 

befolkningsgrupper 

Stedsuavhengige studier er en god løsning for blant annet 

småbarnsmødre i ulike lokalsamfunn. Det gjør det mulig å innhente 

kompetanse til disse samfunn, gjennom god tilrettelegging for 
nettopp denne gruppen. En annen aktuell gruppe er unge menn som 

har droppet ut av den videregående utdanninga, og er i en alder der 

retten til videregående skole ikke gjelder lenger, og retten til 
voksenopplæring ikke har trådt inn enda. Prosjektet er i en dialog 

med blant annet NAV om muligheter for denne gruppen.  

5. Internasjonalt samarbeid 

Foruten tidligere omtalt samarbeid med universitetene i 
Southampton og Aberdeen, har Dyrøyseminarsenteret som følge av 

prosjektet inngått et samarbeid med organisasjonen Izara og 

kommunen Zagorje ob Savi i et EØS-prosjekt (i søknadsfasen) 

med tema stedsuavhengig arbeid/coworking og likestilling. Den 

andre norske prosjektpartneren i dette er KUN – Senter for 
kunnskap og likestilling. Her er det søkt midler gjennom the 

Norwegian Financial Mechanism Programme 2009-2014 and the 

EEA Financial Mechanism Programme 2009-2014. Prosjektet har 

også fått en forespørsel fra Tsjekkia (v/Petra Verflová fra Centre of 
Promoting Entrepreneurship Prague Ctiborova 3091 i Kladno, 

Tsjekkia). Begge kontaktene er et resultat av deltagelse på den 

europeiske coworking-konferansen i Barcelona, høsten 2013 (se 
ekstern kommunikasjon).  

 

Vurdering av 

framdrift i forhold 

til opprinnelig plan 

 

a) Følger opprinnelig plan  

b) Forsinket pga.  

c) X Det er foretatt følgende justering: Økt oppmerksomhet på 
stedsuavhengige studier, behov og muligheter, samt gevinstene 

dette vil gi til små lokalsamfunn. Muligheter for å knytte sammen 

stedsuavhengig tankegang og reiseliv, der det finnes noen 
spennende utviklingsmuligheter (bl.a. workation).  

 

Oppnådde 

resultater 

Hvor geografisk 

konsentrert har 

prosjektet hatt/vil 

ha effekt? 

(Kryss av) 

a) Helt lokal effekt X 

b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. X 

c) Effekten kommer i hele fylket X 

d) Effekten kommer i eget og andre fylker X 

e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor 
Norge X  

f) Vet ikke/ikke relevant 

http://en.wikipedia.org/wiki/Coworking
http://www.dyroyseminaret.no/
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Kort beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

 Drift av kontorhotell, tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid og 
studier som en modell for utprøving og formidling av den 

stedsuavhengige tankegangen.  

 Kontorhotellet og Kompetansesenter for stedsuavhengig arbeid 
bidrar til åpning av flere kontorhotell i Norge 

 Kommunikasjon: sosiale medier, blogg, nettsteder, muntlig og 
skriftlig.  

 Økning og videreformidling av kompetanse gjennom forskning 

tilknyttet prosjektet/temaet stedsuavhengig tankegang. Bidrar selv 
med forskning. 

 Opplæring av neste generasjon i stedsuavhengig tenking 

 Tilrettelegging for enkelte næringer slik at stedsuavhengig arbeid er 

mulig. 

 Nasjonalt og internasjonalt samarbeid.  

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Ja – og det blir gjort i praksis, jf. studiebesøk, foredrag og videomøter.  

 

Ekstern 

kommunikasjon og 

deltakelse på 

samlinger med 

utgangspunkt i 

prosjektet 

Samlinger og møter (april 13 – mars 14):  

 29.4.2013: Besøk hos Studiesenteret AS for drøfting av samarbeid 
innen stedsuavhengig læring.  

 19.6.2013: Foredrag for studenter ved University of Aberdeen 
(digitalt), samarbeid med Prof. Claire Wallace.  

 24.6.2013: Møte med stortingsrepresentant Irene Lange Nordahl, 

med tema stedsuavhengig arbeid.  

 28.8.2013: Møte ang. følgeforskning rundt prosjektet 

stedsuavhengig, med Distriktssenteret.  

 17.9.2013: Presentasjon av prosjektet for studenter på Norges første 

MOOC (teknologiutvikling og samfunnsendring, NTNU).  

 7.10-2013 Møte ang. etablering av kontorhotell i Sørreisa 
kommune.  

 11 – 12.11.3013: Deltagelse på Coworking EU, Barcelona/Spania 

 18.11.2013: Google Hangout, University of Southampton. Korea, 

Lebanon, Canada, Norway and England joined the hangout which 

is published here right after the session. 
http://www.youtube.com/watch?v=7BEyKCEP6ew&feature=youtu

.be 

 21.11.2013: Møte med Sjøvegan vgs, Salangen kommune og 
Studiesenteret AS ang. muligheter for stedsuavhengig læring 

innenfor den videregående skolen i Midt-Troms.  

 5.12.13: Foredrag og diskusjon, møte i Bardu kommune ifm. 
Vurdering av kontorhotell i kommunen.  

 13.12.2013: Møte med Avikom ang. muligheter f. 
kommersialisering av bookingløsning for kontorhotell. 

 16.12.2013: Studiebesøk i kontorhotellet i Brøstadbotn av 
Tjeldsund og Bardu kommuner. 

http://www.youtube.com/watch?v=7BEyKCEP6ew&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7BEyKCEP6ew&feature=youtu.be


 20.12.2013: Studiebesøk i kontorhotellet i Brøstadbotn av 

Studiesenteret Finnsnes.  

 Høsten 2013: 4 studenttreff på kontorhotellet i Brøstadbotn.  

 22. januar 2014: Infokveld stedsuavhengige studier. 
Nordavindshagen, Brøstadbotn. Med studiesentrene Salangen og 

Finnsnes, samt Folkeuniversitetet. 30 oppmøtte (stor interesse) 

 24. januar 2014: Møte om muligheter for stedsuavhengig 
videregående utdanning. Sjøvegan, med gruppe for 

næringsutvikling Salangen.  

 13. mars 2014: Møte med Ilona Rac og Joze Opecek, Slovenia, 
ang. partnerskap i EØS-prosjekt fra høsten 2014. 

 

Publisering:  

 Www.stedsuavhengig.no , nå med feed fra FB, forum og delicious, 

samt egen side for FoU rundt stedsuavhengig og tilknyttede 

begreper.  

 www.dyroyseminaret.no  

 www.facebook.com/stedsuavhengig 

 Twitter: #dyroy, #coworking, #stedsuavhengig #coworkingEU  

 Reportasje om stedsuavhengig og kontorhotell i Brøstadbotn på 
NRK radio 13.11.2013 http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-

troms-og-finnmark/dktr01022713/13-11-2013#t=1h3m2s 

 Jobber på Best – studerer på hotell. Artikkel i Troms Folkeblad, 
26.10.2013 http://www.folkebladet.no/nyheter/article8512869.ece 

 Masteroppgave (UiT, Liss Mirjam Stray Rambo) om 
stedsuavhengig stedsutvikling 

http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5284/thesis.pdf?sequen

ce=2 

 Salangen Nyheter om kontorhotell http://www.salangen-

nyheter.com/index.php?find=kontorhotell 

 

Regnskap (satt opp 
slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

 

 

Regnskap og revisorgodkjenning for året 2013 ble oversendt departementet 
5.3.14 i forbindelse med utbetalingsanmodning. 

Hvilke målsettinger 

i distrikts- og 

regionalpolitikken 

hører prosjektet 

inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 
flere svar er mulig) 

 

 

a) Stabilisere eller øke befolkningen X 

b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X 

c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til 
nyetableringer X 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne X 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og 
formalkompetanse) for målgruppen X 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 
bredbånd)  

g) Styrke regionale sentra 

http://www.stedsuavhengig.no/
http://www.dyroyseminaret.no/
http://www.facebook.com/stedsuavhengig
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/dktr01022713/13-11-2013#t=1h3m2s
http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms-og-finnmark/dktr01022713/13-11-2013#t=1h3m2s
http://www.folkebladet.no/nyheter/article8512869.ece
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5284/thesis.pdf?sequence=2
http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/5284/thesis.pdf?sequence=2
http://www.salangen-nyheter.com/index.php?find=kontorhotell
http://www.salangen-nyheter.com/index.php?find=kontorhotell


h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 
lokaliseringssted for bedrifter? X 

i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? X 

Gi en kort omtal av 

hvordan arbeidet 

er tenkt videreført 

etter prosjektets 

slutt (maks 250 ord) 

Nettstedet stedsuavhengig.no skal i løpet av prosjektperioden bli det 

foretrukne sted for informasjons- og erfaringsutveksling omkring 
stedsuavhengig arbeid.  

 

Dyrøyseminarsenteret vil med bakgrunn i sin regionale og nasjonale rolle, 

kunne ivareta flere oppgaver i det videre arbeidet. Dyrøyseminarsenteret 
leder “Kompetansesenteret for stedsuavhengig arbeid”.  

 

Kompetansesenteret eies og driftes av interessenter i offentlig (kommunalt, 
regionalt/fylkeskommunalt, statlig) og privat regi (regionalt næringsliv). I 

prosjektperioden vil vi arbeide fram modeller der aktører inkluderes og evt. 

gis roller som sikrer framtidig interesser og eierskap. 

 


