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Distriktssenteret er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider for å gjøre det attraktivt 
å bo og jobbe i distriktene. Det er kommunene som er den viktigste målgruppa vår.  
Vi har også ansvar for Merkur-programmet, som skal sikre innbyggerne i distriktene  
tilgang til en nærbutikk med god kvalitet. 

Vi samler, utvikler og deler kunnskap om hvordan distriktskommuner og distriktsbutikker 
kan utvikle seg og sine lokalsamfunn. Dette gjør vi sammen med fylkeskommunene og 
andre aktører på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Merkur-butikkene får mulighet til å 
utvikle seg med hjelp av kompetansepåfyll og økonomisk støtte. 

Vi gir også faglige innspill til nasjonal politikkutvikling.
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Verdier:

Folkelig - Kompetent - Engasjert

Vi møter mennesker med respekt.

Vi er faglig solide.

Vi er relevante og troverdige.

Vi er interesserte og inkluderende.

Vi tør å utfordre.



Arbeidsmåter
Fagområdene er grunnmuren i arbeidet vårt.  
Dette er kunnskap kommunene og butikkene har bruk for  
når de planlegger, gjennomfører og evaluerer utviklingsarbeid. 

Kjernekompetansen handler om hvordan vi kobler kunnskap, 
mennesker, organisasjoner og arenaer på tvers av fag, nivå  
og geografi.
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Innovasjon og bærekraft
Distriktssenteret skal prioritere distriktskommuner, og styrke deres evne til innovasjon, 
omstilling og arbeid med bærekraftig utvikling. Distriktskommunene kan ta eierskap til 
eget arbeid med bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å bruke bærekraftsmålene  
som en inngang. 

Samtidig vil vårt arbeid med bærekraftig samfunnsutvikling også innebære å synliggjøre 
handlingsrommet og dilemmaene i kommunene. 

STRATEGIER

• Vi utvikler kunnskap sammen med distriktskommuner
og fylkeskommuner.

• Vi utvikler metoder kommunene får nytte av i møte med
utfordringer og dilemma knyttet til bærekraftig
samfunnsutvikling.

• Vi koordinerer vår innsats på tvers av fagområdene.

MÅL
Vår innsats bidrar til å styrke distriktskommunenes 

evne til innovasjon og omstilling for lokalt arbeid 

med bærekraftig samfunnsutvikling.
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Nærbutikken
Målet med å samle Merkur-programmet og Distriktssenteret er å skape merverdi  
for både nærbutikkene, lokalsamfunnet og kommunen gjennom et samspill mellom  
Distriktssenteret, Merkur-styret og Merkur-konsulentene sin kompetanse og nettverk.

MÅL
Merkur-butikkene samarbeider godt med kommunen 

om tiltak og tjenester som styrker lokalsamfunnet,  

og har et bedre driftsgrunnlag.
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• Vi bruker den samla kompetansen hos Merkur-styret,
Merkur-konsulentene og Distriktssenteret til å styrke
driftsgrunnlaget til nærbutikken.

• Vi er pådriver for at Merkur-butikken, lokalsamfunnet og
kommunen skaper gjensidig nytteverdi for hverandre
for å sikre gode tjenester for innbyggere og besøkende.

• Vi gjennomfører og videreutvikler kompetanse- og
utviklingsprogrammet Merkur utvikling.
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Politikkutvikling
Mer av vår kunnskap kan brukes til å gi relevante faglige innspill til nasjonal politikkutvikling. 
Med utgangspunkt i egne og eksterne kunnskapssammenstillinger og analyser skal vi jobbe 
frem faglige innspill som peker på distriktskommuners utfordringer og mulige løsninger.  

Det blir viktig å prioritere tema, ha god kvalitet på analyser og samarbeide med andre,  
både av hensyn til kapasitet og mulighet for gjennomslag.

MÅL
Vår kunnskap brukes når nasjonal politikk  

diskuteres og utformes.
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• Levere innspill til politikkutvikling på eget initiativ.  

• Samarbeide med relevante aktører for å identifisere  
og prioritere problemstillinger.  

• Vi er synlige i den offentlige debatten om utviklinga  
i distriktskommunene. 

• Vi prioriterer ressurser og kompetanse til faglige innspill  
til politikkutvikling.
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Kunnskapsorganisasjonen
Distriktssenteret har et godt arbeidsmiljø og kompetente medarbeidere som det er viktig 
å ta vare på. 

Det er større forventninger til oss enn det vi har ressurser til. Det gjør at vi må bli flinkere å 
prioritere, og vi må videreutvikle arbeidsmåtene våre og tørre å eksperimentere slik at vi når 
mange med digitale løsninger, og velge et utvalg kommuner vi er tettere på. 

Vi kan også bli bedre til å systematisk gjenbruke kunnskap og arbeidsmåter 
og på den måten jobbe smartere.

MÅL
Vi er en framtidsretta kunnskapsorganisasjon 

med tydelige prioriteringer og fornøyde og  

kompetente medarbeidere.
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• Vi utvikler et styringssystem som hjelper oss å prioritere tydelig.

• Vi bruker digitale løsninger for å nå flere distriktskommuner
og for at kunnskapen vår lettere skal bli tatt i bruk.

• Sammen med regionale aktører velger vi noen få kommuner
som vi følger opp tettere over tid.

• Vi arbeider bevisst for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet
og kompetansen vi har.

• Vi legger til rette for mer gjenbruk, kunnskapsdeling,
samhandling og eksperimentering.

• Vi utvikler en effektiv og brukervennlig forvaltning
av Merkur-programmet.




