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Tanker fra en kommune

Hvordan skal vi greie å holde et kontinuerlig 
fokus på stedsutvikling?
• Kompetanse 
• Koordinering/erfaringsutveksling

Vi må forholde oss til…
• Trusler
• Muligheter



Kompetanse
Små, billige grep eller store kostbare grep?
Trenger kompetanse til å…
• se forbedringspotensial i stedet (stedsanalyse)
• legge til rette for bred innbyggermedvirkning
• knytte til seg relevant kompetanse
• forankre tiltak i befolkning, politisk, administrativt
• sikre finansieringsløsning for etablering og drift
• kjøpe inn og gjennomføre prosjektet
• utvikle gode vedlikeholdsordninger



Kompetanse









Koordinering/erfaringsutveksling

Nasjonalt: 
- KMD?
- Distriktssenteret?

NB!
Distriktssenteret har spilt en viktig rolle!
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Koordinering/erfaringsutveksling

Regionalt: 
- Fylkeskommunen
- ATP
- Distriktssenteret

NB! 
Inspirasjon – etterfulgt av oppfølging ildsjelene i 
kommunene…
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«Trusler»
 Reduserte økonomiske rammer for kommuner. 

 Manglende kompetanse på stedsutvikling i en 
koordinerende rolle hos regionene. Inspirasjon og 
erfaringsutveksling mellom kommunene er særdeles 
viktig.

 Stedsutvikling er et langsiktig arbeid, krever politisk og 
administrativ kontinuitet. Skifte av kommunestyre og nye 
politikere/ordførere, er en «kritisk fase».



Muligheter
 Skape økt erkjennelse i kommune-Norge for at 

stedsutvikling gir økt attraktivitet, trivsel, tilflytting og mer 
penger til drift av kommunen.

 Videreføre/styrke kompetansen på stedsutvikling i 
fylkeskommunene. 

 Knytte kontakter mellom ulike miljø: Eks. 
arkitekter/planleggere, Norges Handicapforbund
(universell utforming), FM miljøvernavdeling, 
miljøvernorganisasjoner mv. 

 Tilskuddsordning/program (Blest, Bolyst). Kan være en 
viktig utløsende faktor, spesielt i trange tider. 



KOMMUNENE HAR ET STORT 
BEHOV FOR SAMARBEID MED 
FYLKESKOMMUNEN INNEN 
STEDSUTVIKLING!

TAKK FOR 
OPPMERKSOMHETEN!
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