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2700 +
3400 + 2200 + 3900 ++
Næringsliv og demografi





Samarbeid, partnerskap og 
møteplasser i utviklingen 
av lokalsamfunnet J



Historikk «skolesaken»

Fra 3 til 2 til 1 skole, og til «Skattekista»

- Synlig og tydelig behov for oppgradering av skolebygg
• Vedtak 2007: Barneskole og flerbrukshall Stevningsmogen

– Når 3 ble til 2 skoler (2009)
– Den store dugnaden på Stevningsmogen 2011

• Forståelse, tanker og interesse for videre utvikling 
skole/idrett 

– Eiendomsskatt (generasjonsinvestering – handlingsregel)
– Kommunereform, kommunevalg 
– Ta en posisjon! Strategiske valg for lokalsamfunnet.



«Dugnadskommunen»



Gang og sykkelveg Lampeland - Svene





05.04.11: To ildsjeler med solid erfaring 
fra entreprenørbransjen møter ordfører 
og rådmann. Det gir oss to valg: 



Vi valgte risiko: 
Dugnadsalternativet J



Prosjektgruppa har første møte 6 dager senere

Mål: Ferdigstilt anlegg til 15.08. Og, vi møtes hver 
tirsdag kveld til vi er i mål og avslutter med en fest!

Metode: Stor dugnad – alle skal få være med!



Mobiliserings- og planfase frem til 1. juni
Politisk forankring





Konsernledelsen i rakedivisjonen!



PR/info-gruppe ble veldig sentral både 
før og under dugnaden



Man kommer langt med 800 egg, 
og 100 kaker til kaffen J



52 maskiner var i sving samtidig
på det meste i ”sandkassen” ….



Av kommunens ca. 2700 innbyggere,
så deltok ca. 500 på dugnadene



Godt over 12000 dugnadstimer…



Ny skiltstandard langs FV40





19.06.11



22.08.11



22.08.11





«Skattekista» 



Utvikling av skole og anlegg

Visjoner (scenarier 2008 – 2013): 
– Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser
– Full av positiv energi – døgnet rundt
– Livslang og smart læring
– Bygg og anlegg som inviterer til bevegelse og 

aktivitet
– Arkitektur og energi



Stevningsmogen
– ett område – mange brukere



Uteområdene:
Alle aldre
Alle årstider
Sambruk



Styringsramme: 266 mill. eks. mva
Svømmehall: Opsjon i anbudet
Bygges i massiv-tre



Skattekista











7 år tilbake……
20 år frem …..







Utvikling av lokalsamfunnet



Samskaping i «Skattekista»
«Møtested mellom generasjoner, inkludering 

og det «nye» familielivet» - skape handlingsrom!



Generasjonsinvesteringer og strategivalg

• Befolkningsvekst - handlingsrom
• Generasjonsinvesteringer VA - boliger
• Realisering av «Skattekista»
• Kommuneplan

– Arealer, stedsutvikling og attraktivitet
– Kunnskapsgrunnlag folkehelse og demografi 

• Kommune 3.0 (medvirkning/samskaping)
– «Folketråkk», «Gjestebud», «Partnerskap»
– Kurset: «Kunsten å lede frivillige»



«Ladestasjon for ILDSJELER!»

Livsgnistrer Tom Åge Myhren

Fastantropolog
Ivar Haugstad



Kurs: «Kunsten å lede frivillige»

• Ildsjeler:
– Er noe
– Vil noe
– Gjør noe

• 3 grunnleggende faktorer for å få til noe:
– Kraft
– Kreativitet
– Kapital



«Ladestasjon for ILDSJELER!»

Livsgnistrer Tom Åge Myhren

Fastantropolog
Ivar Haugstad













www.flesbergskole2019.no

Tusen takk!

Ladestasjon for ildsjeler


