
Distriktssenterets handlingsplan for 
framsynsarbeid 2018-2019 (under arbeid)



• Få bedre kunnskap om utviklingstrekk og samfunnsutfordringer som vi og 
kommunene må forholde seg til når de planlegger og gjennomfører 
samfunnsutviklingsarbeid (jf. HP18)

• Teste og ta i bruk framsynsmetoder i vårt interne strategiarbeid og ut mot 
kommunene for å kople samfunnstrender, lokal samfunnsutvikling og 
fremtidstenking.

Målsetting



• Vi trenger flere arbeidsformer
• som styrker vår evne til å forestille oss framtiden
• for å forberede oss på uventede framtidsscenarier
• og for å bygge beredskap og kapasitet til å håndtere endringer, nye 

rammebetingelser og kompleksitet
• hos oss selv og kommunene i deres utviklingsarbeid 

Hvorfor?



• HP 2019: Framsynsverktøy som eget kompetansetiltak (jf. Framtidsrettet 
kunnskapsorganisasjon)

• Personalsamling vinter 2019: Jobbe med trender, svake signaler og 
scenariekors

• Strategi 2025: Ta i bruk scenarier og backasting i prosessen 
• Metodebank?

• Utredningsgruppa tar et hovedansvar, på oppdrag fra ledergruppa

Internt i egen organisasjon



• Kommuner med distriktsutfordringer: Hvordan styrke kapabiliteten til å møte 
endringer i klima, teknologi og demografi? Kan framsynsarbeid hjelpe oss på 
vei? Teste ut noen verktøy sammen med kommunene

• Departement/statlige virksomheter og fylkeskommuner: Utfordre på å bruke 
framsynsverktøy i utredningsarbeid og policyprosesser (ny stortingsmelding 
om distriktspolitikk, regionenes forsterkede samfunnsutviklerrolle, mm.) 

• FoU-miljø, KS og kommuner: 
– Gjennomføre framtidsverksted om kommunenes næringsutviklerrolle i 

2030 (bruke framsynsverktøy)
– Bringe framsynsarbeid inn i arbeidet med nytt nasjonalt program for lokal 

samfunnsutvikling, for å utfordre tilvente tankesett og arbeidsmåter

Eksternt



Metoder og verktøy vi vil teste ut
• Bruke elementer fra Region2050 i prosesser med 

kortere tidshorisont enn 2050. 
– Teste ut bruk av scenarier og backcasting i 

arbeidet med Strategi 2025 
– Teste ut bruk av designfiksjon sammen med 

kommuner  som jobber med 
innbyggermedvirkning 

• Handlingsplanen rulleres årlig, som del av arbeidet 
med HP (virksomhetsplan)
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