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Kommune: Dyrøy, 1926 

Prosjektnavn: Stedsuavhengig arbeid 

Prosjektleder: 

 

Marit A. Espenes (frem til 1.3.2012, gikk over i stilling som daglig leder), delt 

ansvar mellom flere f.o.m. mars – t.o.m. august 

Ulrike Naumann (fra 6.8.2012) 

Leder i 

styringsgruppe

n: 

Randi Lillegård, ordfører/styreleder i Dyrøyseminarsenteret KF 

Kontaktperson 

i 

fylkeskommun

en: 

Gunnar Davidsson 

Forankring av 

prosjektet 

(flere kryss er 

mulig) 

a) Styringsgruppe: prosjekt og fremdrift tas opp i alle 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 i Bø/Vesterålen osv 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 og arbeide der de ønsker.  

 

Delmål:  

 Flere kompetansearbeidsplasser i distrikts-Norge. Måloppnåelse: flere har 

flyttet sin arbeidsplass eller sine studier til kommunen.  

 Skape attraktive lokalsamfunn. Måloppnåelse: Prosjektet er synlig gjennom 

flere kanaler og bidrar positivt til omdømmebygging i kommunen. Dette 

skaper attraktive lokalsamfunn, noe som blant annet viser seg å være viktig 

når stillinger skal besettes.  

 Kompetanseflyt mellom regioner i landet. Måloppnåelse: Aktiv 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). Er oppstartshjelper for kontorhotell(er) i Bø/Vesterålen. 

 Nye arbeids- og læringsformer. Måloppnåelse: Aktiv bruk av toveis lyd-

bilde i mange sammenhenger, blant annet innen helse og omsorg, samt 

valgfag i skolen. Det nyåpnede kontorhotellet gir rom for blant annet 
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ungdomsgrupper som løser «forsker»-oppgaver.  

 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. 

 Økt kunnskap om fjernjobbing og fjernledelse (eliminere eller kompensere 

for følelsen av avstand). Måloppnåelse: www.stedsuavhengig.no er 

etablert. Vi kontaktes for råd. 

 

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. Vår kanskje største lokale 

kundegruppe pr i dag. Viktig å legge til rette for studier i kontorhotellet med tilgang 

på digitale verktøy, med tanke på økt kunnskap i befolkningen generelt og lokal 

stedsutvikling. Har knyttet kontakt med studenter på master og pHd-nivå som 

forsker på våre ønskede problemstillinger. 

Enkeltindivider/familier: Jobber aktivt med å vise fram tilbudet, og spre kunnskap 

om arbeidsformen. Sees i sammenheng med øvrig inkludering/integreringsarbeid. 

Aktivt arbeid mot fritidsboligeiere/deltidsinnbyggerne i Dyrøy og omegn som kan 

tilbringe flere dager her. 

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. Bidrar til forskningsartikkel i bok, utgitt til jul i 2012. 

 

Resultat som 

er oppnådd i 

form av 

aktiviteter eller 

tiltak 

Tre viktige mål er nådd hittil i 2012.  

1. Kontorhotellet  

Ombygging og tilrettelegging av et lokale i kommunalt bygg til 

Kontorhotell. Kontorhotellet åpnet sine dører 23. februar 2012 og har nå 

vært i drift i 8 måneder. Etter innkjøringsfasen er nå fire av de fem faste 

kontorene (3 cellekontorer og 2 faste kontorer) utleid, mens det har vært 

variabel bruk av arbeidsstasjonene. Det er gjennomført i underkant av 10 

møter pr måned i det digitale møterommet. To ungdomsgrupper bruker 

kontorhotellet jevnlig for tiden, det er fotogruppa i ungdomsklubben 

Zantom og den private First Lego League-gruppa som er dannet etter 

initiativ fra foreldre til skolebarn og som skal jobbe her til midt i november.  

 

En del av leietakerne er ikke betalende fordi de enten er tilknyttet 

kommunen eller er studenter. Vi har fått følgende tilbakemeldinger fra 

brukere:  

 For et flott lokale. Her blir det bra å jobbe!  

 Det er en så rolig atmosfære her, veldig bra for å jobbe konsentrert med sine oppgaver.  

 Dette tilbudet gjør at man slipper å sitte hjemme med studier og bli distrahert av mange 

andre ting som rydding, TV osv.  

 Det er en stor fordel for meg som er på omskolering i voksen alder å kunne bruke 

kontorhotellet. Det er ikke et alternativ å lese hjemme. Her er jeg på jobb i vanlig arbeidstid 

og har «kollegaer» rundt meg som jeg kan ta lunsj med samtidig som jeg kan jobbe 

http://www.stedsuavhengig.no/


konsentrert med mine oppgaver.  

Vår vurdering er at selv om studenter ikke er inntektsbringende som 

leietakere, så er dette et viktig tilbud for stedsuavhengig læring som vil 

komme kommunen og innbyggerne til gode på et senere tidspunkt, i form 

av økt kompetanse som kan brukes til å løse nåværende og kommende 

oppgaver. Det at bygdas egne ungdommer får lov til å jobbe med prosjekter 

på kontorhotellet gjør at blir kjent med muligheten for å jobbe og lære 

stedsuavhengig.  

Videre planer er å gjøre kjent tilbudet i flere etater og bedrifter i kommunen 

og i regionen, særlig med tanke på de som er lærlinger eller utdanning og 

videreutdanning eller omskolering. Disse vil ha god nytte av et slikt tilbud. 

Vi ønsker også å nå flere pendlere og hytteeiere med tilbudet. 

Landbruksnæringen er kontaktet i forhold til muligheter kontorhotellet byr 

på, og den første av flere samlinger for næringa er gjennomført. Signalene 

er at dette er noe gårdbrukere ønsker å videreføre i forbindelse med 

kontorarbeid som kreves i bedriftene. Dette er også en arena som vil bidra 

til næringsutvikling i denne bransjen gjennom samarbeid og nettverk. 

Parallelt er vi i gang med å gjøre tilbudet kjent på et internasjonalt nettverk 

for Coworking.  

Å legge til rette for stedsuavhengig læring anser vi som veldig viktig, selv 

om dette ikke vil generere nye arbeidsplasser lokalt i første omgang. Det å 

kunne utdanne seg der man bor vil imidlertid ha langtidseffekter og bidra til 

lokal stedsutvikling gjennom kompetanseheving i lokalbefolkningen. Et 

samarbeid med videregående skoler om stedsuavhengig læring er en del av 

prosjektplanen som ikke er påbegynt enda.  

 

2. Kompetansesenter stedsuavhengig arbeid 

Nettstedet www.stedsuavhengig.no er etablert med informasjon rundt 

stedsuavhengig arbeid, både for arbeidstakere og arbeidsgivere. Flere 

foredrag både digitalt og fysisk om prosjektet og om stedsuavhengig arbeid, 

både nasjonalt og internasjonalt (England, Sverige). Vi har også 

kommunisert ut tankegangen om stedsuavhengig arbeid og læring gjennom 

studiebesøk. Blant annet er miljø i nabokommunen Salangen, i Vesterålen 

og Lofoten i gang med å planlegge etablering av kontorhotell flere steder, 

noen av de over samme lesten som Dyrøy kommune. Det vurderes også 

samarbeid om bookingløsningen som Dyrøy kommune har for sine lokaler 

på www.stedsuavhengig.no.  

Kompetansesenteret for Distriktsutvikling (KDU) har igangsatt kartlegging 

av prosjektet. 

3. Forskning igangsatt 

Det er satt i gang forskning med basis i prosjektet stedsuavhengig arbeid. 

En doktorgrad er påbegynt og to masteroppgaver er igangsatt eller under 

planlegging. Disse vil bidra sterkt til kunnskapsdeling og 

erfaringsutveksling. De første synlige resultatene av forskningsarbeidet 

kommer allerede før jul 2012 i 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). 

 

 

Vurdering av 

a) Følger opprinnelig plan X 

b) Forsinket pga.  
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framdrift i 

forhold til 

opprinnelig 

plan 

 

c) Det er foretatt følgende justering 

 

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 

 

Kort 

beskrivelse av 

metodikk i 

prosjektet 

(max 250 ord) 

 

 

 Praktisk: Åpning av kontorhotell, tilrettelegging for stedsuavhengig arbeid 

samt å bruke dette som en modell for studier om stedsuavhengig og for 

videreformidling av tankegangen 

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

viktig del av arbeidet 

 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.  

Overføringsver

di for eksempel 

til andre 

lokalsamfunn 

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

for kontorhotell og bookingløsning deles med de som ønsker det.  

Ekstern 

kommunikasjo

n og deltakelse 

på samlinger 

med 

utgangspunkt i 

prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Eksempler: 

 23.2.2012 Offisiell åpning av kontorhotellet med mange gjester til stede 

 27.2.2012 Webinar (foredrag) til ca. 20 studenter i faget Web Science, 

Univ. of Southampton 

 9.3.2012 Foredrag for representanter fra Innovasjon Norge 

 27.3.2012 Foredrag for IT-Forum Nord-Norge 

 12.4.2012 Gründerkafe med tema stedsuavhengighet, på Kontorhotellet 

 26.4.2012 Møte med Midt-Troms Regionråd og Senja Næringshage og 

prosjektutvikling av kompetansekartlegging i regionen 

 7 – 9.5.2012 I Lysekil, Sverige nettverksmøte med de lærende kommuner 

 24.5.2012: Studiebesøk fra Bø i Vesterålen, gründerkafe og omvisning. 

Kontaktperson Ingmar Wåhlberg 

 7.6.2012: Studiebesøk fra Lofoten Mat  

 14.8.2012: Bonde:kontor nr. 1/2012 

 13.9.2012: Studiebesøk fra Ovedia, kvinnenettverk fra Sørreisa 

 18 – 19.9.2012: Dyrøyseminar med flere omvisninger på kontorhotellet.  

 2.10-2012: Videomøte med Leader Gotland om stedsuavhengig tankegang, 

i regi av Distriktssenteret 



 Www.stedsuavhengig.no og www.dyroyseminaret.no  

 www.facebook.com/stedsuavhengig 

 Twitter: #dyroy, #coworking, #stedsuavhengig 

 Europa: http://www.coworking-news.de/european-coworking-directory/ og 

http://www.coworking-news.de/2012/10/rural-coworking-in-northern-

norway/ 

 Ved google-søk på stedsuavhengig har en stor del av treffene tilknytning til 

prosjektet Stedsuavhengig gjennom stedsuavhengig.no, eller tilknyttede 

sider. Prosjektet, kontorhotellet og kompetansesenteret blir funnet på nett!  

  

Regnskap (satt 

opp slik at det 

kan 

sammenlignes 

med 

budsjettpostene) 

 

 

Formål Budsjett 2012 Dok. utgifter jan - okt 2012 Korr.poster jan - okt 2012 Sum regnskap jan - okt 2012 

Prosjektledelse og adm. 700 000 460 000,00 13 500,00 473 500,00 

          

Fagutvikling, konseptutv. 600 000 309 707,67 15 300,00 325 007,67 

          

Møter og reiser 120 000 24 704,02 47 835,00 72 539,02 

          

Samling og prosessarb. 100 000 521,75 73 350,00 73 871,75 

          

Publisering 150 000 101 263,00 6 525,00 107 788,00 

          

Rapportering og dok. 200 000 25 024,36 11 925,00 36 949,36 

          

Innkjøp av tjenester 330 000 275 869,30 0,00 275 869,30 

Totalt 2 200 000 921 220,80 168 435,00 1 365 525,10 

 

 Prosjektregnskapet er ikke korrigert og konvertert, blant annet for 

lønnsutgifter for kommuneansatte som jobber med prosjektet gjennom året. 

Dette gjøres ved oppgjør av årsregnskapet. Postene viser derfor et lavt 

forbruk pr oktober 2012.  

 Leie av lokaler for kontorhotellet gjøres opp på slutten av året, post 1(PL 

og adm) vil derfor være sterkt korrigert etter oppgjør av årsregnskap.  

 Midlene som er innvilget gjennom Bolyst-prosjektet 2011 brukes fra og 

med 1.1.2012, altså fra og med starten av hovedprosjektet, fase III, 

stedsuavhengig arbeid.  

 

Hvilke 

målsettinger i 

distrikts- og 

regionalpolitik

ken 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 breibånd)  

g) Styrke regionale sentra 

h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller 
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 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. Nettstedet 

kan kommersialiseres. 

 

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. 

 

 


