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Landskonferanse for stedsutvikling 2007

Attraktive steder og livskraftige kommuner
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Hvordan samordne nasjonale og regionale satsingsområder for å skape
gode koblinger og synergi i stedsutviklingsarbeidet regionalt?

17.–18. januar 2007

Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, Oslo 

Radisson SAS Hotel Nydalen, Nydalsveien 33, Oslo (Like ved BI)

Restaurant Det Gamle Raadhus, Nedre Slottsgate 1 
T-bane 5 til Stortinget stasjon. 5 min. gange derfra til restauranten.

Enklest: T-bane 5 (15 min. rute) til Nydalen stasjon. 
Banen stopper blant annet på følgende stasjoner: 
Jernbanetorget (v/ Sentralbanestasjonen), Stortinget og
Nasjonalteateret. 

T-bane 4 og 6 (Ringen) kan også benyttes, men vær sikker på at 
dere får banen i riktig retning pga. komplisert kjøremønster.

Parkering i garasjeanlegg kr. 150,- pr. døgn.

wb@md.dep.no

18. desember 2006
Fristen må overholdes pga juleferien!

Det er ingen konferanseavgift
Lunsj SAS dag 1: 265,-   
Overnatting SAS: 1395,-
Lunsj SAS dag 2: 265,- 

Middag, utgifter til bevertning hos BI og øvrige konferanseutgifter 
dekkes av Miljøverndepartementet.

Hotell og lunsj betales direkte til hotellet av deltaker.

Gi beskjed ved påmelding dersom du ikke skal delta på alt.
Bestilte lunsjer som ikke er avbestilt innen dagen før, blir 
belastet deltaker.

Wenche Bjørnøy, wb@md.dep.no, eller tlf: 22 24 59 01

Kristin Omholt-Jensen, koj@md.dep.no eller tlf: 22 24 58 48
Magnhild Wie, mwi@md.dep.no eller tlf: 22 24 57 51

Tid:

Sted:

Hotell og lunsj:

Middag:

Transport til 
Nydalen:

Parkering:

Påmelding til:

Frist:

Priser:

Fakturering:

Spørsmål om
påmelding: 

Spørsmål om 
konferansen: 

Landskonferanse
17.–18. januar 2007

Nydalen, Oslo



og ofte vanskelig å gjennom-

føre i praksis i en hektisk

hverdag. Det forutsetter også

at man har kompetanse til å

drive gode prosesser. I tillegg må alle deltakende parter selv ha et ønske om å være med,

noe som forutsetter at samarbeidet oppleves som nyttig for egen etat eller organisasjon. 

Da blir mulighetene for å lykkes mye større. 

På denne bakgrunn ønsker Miljøverndepartementet å ha et spesielt fokus på regional sam-

ordning under årets Landskonferanse. Ved å skape en møteplass for ulike sektorer, og

gjennom å vise eksempler på hvordan fylker har fått til regionalt samarbeid på tvers av sek-

torer og fagområder, håper vi å kunne støtte opp om arbeidet med bedre samordning. Og så

glemmer vi selvfølgelig ikke målet i all samordningen: Attraktive og miljøvennlige steder!

Vi håper på bakgrunn av dette at flest mulig fra ditt fylke har anledning til å møtes i Nydalen 

i januar. Ta gjerne med deg kolleger fra andre sektorer og fagområder.

Attraktive steder og livskraftige kommuner

09:00

09:15

09:45

10:15

10:45

12:30

PROGRAM ONSDAG 17. JANUAR PROGRAM TORSDAG 18. JANUAR 

Velkommen til ny dag & musikalsk 
morgenstemning

Med hjerte for attraktive steder 
ved Åslaug Haga, kommunal- 

og regionalminister

Attraktive steder som grunnlag for
næringsutvikling og verdiskaping 
ved Toril Mølmen, direktør Oslo og

Akershus, Innovasjon Norge

Pause m/ frukt og kaffe

Hva skjer?
Kultur- og kirkedepartementet ved  

Sverre Miøen, rådgiver

Norsk Form ved Petter Nordahl, 

prosjektleder

Landbruks- og matdepartementet ved 

Anne Marie Glosli, avdelingsdirektør 

Husbanken ved Alv Sørland, 

direktør region Øst

Vegdirektoratet ved Alf Støle, 

sjefsingeniør

Lunsj

Hvordan samordne nasjonale og 
regionale satsingsområder for å skape
gode koblinger og synergi i steds-
utviklingsarbeidet regionalt?
(Inkludert pause)

Innledning ved avdelingsdirektør 

Wilhelm Torheim, 

Miljøverndepartementet

Presentasjon av arbeidet i utvalgte 

fylker. Spørsmål og diskusjon:

Telemarkskanalen – Fra regionalt 

prosjekt til en regionalpark i støpe-

skjeen ved Per Espeli, Rådgiver 

Telemarkskanalen. Telemark 

fylkeskommune

Fleksible partnerskap i Akershus ved 

Thomas Tvedt, spesialrådgiver 

Akershus fylkeskommune

Stedsutvikling i Hedmark etter 

Tettstedsprogrammet ved 

Tove Krattebøl, Hedmark fylkeskommune

Veien videre og vel hjem! 
ved Miljøverndepartementet

SLUTT

11:30

12:30

13:00

13:30

14:30

14:45

13:30

15:15

15:30

Lunsjbuffét på hotellet

Registrering ved konferanselokalet,
Handelshøyskolen BI

Attraktive steder og livskraftige 
kommuner
ved miljøvernminister Helen Bjørnøy

Kulturminner og kulturmiljøer som
grunnlag for lokalsamfunnsutvikling og
verdiskaping

Verdiskapingsprogrammet – kultur-

arven i lokalmiljøet ved Jostein Løvdal, 

seksjonssjef Riksantikvaren

Slik gjør vi det her! Presentasjon av 

et verdiskapingsprosjekt

Forutsetninger for å lykkes med 

verdiskaping ved Dagfinn Claudius, 

fylkeskonservator i Oppland fylkes-

kommune

Pause m/ frukt og kaffe

Kommunenettverk for miljø og sam-
funnsutvikling – Hvordan kan kommuner
og fylker gjøre nytte av nettverkene i
stedsutviklingsarbeidet?

Kort presentasjon av programmet 

Livskraftige kommuner og koblinger 

til arbeidet med å skape attraktive og 

miljøvennlige tettsteder, ved 

Frode M. Lindtvedt, prosjektleder i KS 

Hvordan arbeider vi systematisk med 

stedsutvikling hos oss? Forventninger  

til samarbeid med regionalt nivå 

ved plan- og næringssjef 

Tore S.Kristoffersen og kommune-

planlegger Ingebjørg Trandum, 

Kongsberg kommune

Pause m/kaffe og en liten matbit

Universell utforming – strategi for 
samfunnskvalitet i byer og tettsteder

Økt tilgjengelighet gjennom universell 

utforming, ved Einar Lund, senior-

rådgiver Miljøverndepartementet

Slik gjør vi det her! Gudrun Mathisen, 

Hordaland fylkeskommune og 

Jorunn Skram Trømborg, fylkesmannen

Buskerud  

Snurr film: «Et nytt håp for Inndyr» 
Fra nasjonale styringssignaler til 

kommunal hverdag – erfaringer 

fra Tettstedsprosjektet Inndyr, 

Gildeskål kommune

SLUTT for dagen

Middag på Det Gamle Raadhus

15:45

16:15

17:15

18:00

19:30

Stedsutvikling er aktuelt som aldri før. Aktivitetsnivået er høyt, og det skjer mye spennende og

kreativt i byer og tettsteder. I mange kommuner har stedsutviklingsarbeidet utviklet seg fra et

fokus på det bygde miljøet til også å omfatte tiltak rettet mot kulturliv, sosiale forhold, helse,

verdiskaping, næringsutvikling og bruk av lokale natur- og kulturressurser. Erfaringer viser at

disse temaene henger nært sammen, og at det er mye å vinne på å ha en helhetlig tilnærming

til dem.

Også i departementer, direktorater og andre nasjonale institusjoner skjer det mye som har

betydning for utvikling av attraktive steder. En del av dette arbeidet er godt koordinert, men

det gjenstår likevel en god del før man kan snakke om en samordnet stat. Det er derfor 

vanskelig for det regionale nivået å ha full oversikt og å vite hvordan man skal møte alle de

ulike satsingene. For å bøte litt på denne situasjonen, har vi til årets Landskonferanse bedt 

en rekke nasjonale institusjoner fortelle om hva de sysler med. Vi klarer selvfølgelig ikke å

dekke alt, men håper at vi i alle fall skal få presentert de viktigste satsingene.

For det regionale nivået er det en stor utfordring å samordne alle de forskjellige nasjonale 

initiativene med øvrig stedsutviklingsinnsats regionalt. Det er både tids- og arbeidskrevende

17.–18. januar 2007 Nydalen, Oslo Radisson SAS Hotel, Nydalen 
Konferanselokale: Handelshøyskolen BI i Oslo

Vel møtt!


