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Livskraftige kommuner

• Et vitalt, lokalt selvstyre 
– Samfunnslivskraft

• Et allsidig, demokratisk foreningsliv
– Foreningslivskraft

• Høy yrkesdeltakelse, full sysselsetting
– Næringslivskraft

• En økologisk bærekraftig utvikling
– Livsgrunnlaget
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Det finnes mange ”ryggsekker” med 
erfaringer…..

MIK-reformen

LA21

Den samfunnsaktive 
kommunen

Bærekraftig
utvikling

Kommunestruktur-
prosjektet

Tettstedsprogrammet
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Programmets formål

• Utvikle en offensiv politikk for miljø- og 
samfunnsutvikling, i nært samarbeid med 
innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, 
regionale og statlige myndigheter

• Styrke kommunenes kompetanse 
• Utvikle og ta i bruk verktøy og arbeidsformer
• Frambringe nasjonale indikasjoner 
• Gi grunnlag for å videreutvikle statlige 

rammebetingelser og virkemidler
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Utgangspunkt i reelle utfordringer knyttet 
til minst to av temaene

• Klima og energi
• Viktige arealpolitiske hensyn
• Friluftsliv, folkehelse og livskvalitet
• Internasjonalt samarbeid 
• Framtidsrettet produksjon og forbruk. 

Miljøbasert næringsutvikling
• Kulturarven som grunnlag for nærings- og 

samfunnsutvikling



P
re

se
nt

as
jo

n
20

06

Eksempel på bilde for drøfting av arealbruk – fra 
Hovemoen-Storhove-Lågendeltaet på Lillehammer

masseuttak

tung
infrastruktur

arealbruk mot
vassdrag

bynært kulturlandskap

verne
område

skogbruk

Spredt 
bebyggelse

Foto:Kjetil Bjørklund, KS
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Nettverkene skal bidra til å

nspirere til mer miljøvennlige og samfunnsaktive 
kommuner

dentifisere status, utviklingstrekk, kommunenes 
resultater og mulige innsatsområder

nvolvere kommunesamfunnet gjennom dialog og 
partnerskap 

ntegrere miljø og samfunn i ordinære plan- og 
styringssystemer og ordinær virksomhet

verksette tiltak for en mer livskraftig kommune
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Nettverksmetoden

• Politisk vedtak om deltakelse 
• Utviklingsverksted som metode
• Ca 4-6 kommuner som synes det er formålstjenlig å

samarbeide
• Aktiv deltakelse fra folkevalgte, ledelse og fag – gylne soner 

for utviklingsdialog
• Utvikler og presenterer indikatorer 
• Synliggjør gode eksempler 
• Erfaringsutveksling og læring
• Formidler metoder, verktøy og arbeidsformer 
• Faglig påfyll 
• Koordinering med beslektede satsinger
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Ressursmiljøer og beslektede satsinger

• Fylkeskommunene 
– Merverdi for beslektede satsinger 
– Nettverkene ingen ny institusjon 

• Fylkesmennene 
– Rolle som miljøfaglig veileder og 

støttepartner 
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