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I trange tider er det enda viktigere å tenke
nytt og kreativt så vi bevarer troen og
optimismen for framtiden.     (ordfører)“ ”

Når det er attraktivt i sentrum blir folk
også glad i det, og litt stolte. Da blir vi
også gode markedsførere.     (politiker)“ ”

Vi ble spurt om hvordan vi ville ha det, og
de har faktisk hørt etter også!      (ungdom)“ ”

Det er inspirerende å se den gløden og
entusiasmen som har vært her på stedet!
(vegvesenet)“ ”

Stedsutvikling er ikke bare et prosjekt,
men en del av kommunens tenkning.
(rådmann)“ ”

Nå er det bare positivt å henvende seg til
kommunen med en idé, ja de heier oss 
nesten fram!     (næringsdrivende) “ ”

Bevisstgjøring av vår identitet er det som
dette programmet har bidratt sterkest til.
(innbygger)“ ”
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For å oppfylle den politiske målsettingen
om å bevare hovedtrekkene i bosettings-
mønsteret er det nødvendig å utvikle
attraktive tettsteder i distriktene med gode
og varierte tilbud. Spesielt er det viktig å
legge til rette for at nye generasjoner
ungdom og kvinner ønsker å bosette seg
der. Også næringslivet foretrekker attrak-
tive tettsteder når de skal vurdere videre
satsing eller lokalisere nye bedrifter. God
stedsutvikling er derfor bra for nærings-
utvikling. 

I en tid hvor land, regioner og steder utvik-
ler seg til å bli mer og mer like, blir det
stadig viktigere å ta vare på og videreutvi-
kle ulike steders særpreg og styrke. Det er
også god utnytting av ressurser og miljø i
vid forstand. Innen reiselivsnæring ser vi at
vinnerne er regioner og steder som tar
vare på og videreutvikler sine naturressur-
ser, kulturminner, matkultur og andre
kulturtradisjoner. 

”Program for miljøvennlige og attraktive
tettsteder i distriktene” (2001-2005), eller
bare Tettstedsprogrammet, har vært et
samarbeid mellom 16 kommuner, fire
fylkeskommuner og sentrale myndigheter.
Viktige elementer i programmet har vært
et nedenfra og opp- perspektiv, satsing på
kvinner og ungdom, samt bruk av stedenes
egne ressurser og egenart i tettstedsutvik-
lingen. Det er lagt opp til en bred tilnær-
ming, men med hovedvekt på fysiske tiltak
og nye arbeidsmetoder. I programmet har
det vært viktig å utvikle kompetanse,
spleiselag og partnerskap, samt bygge nett-
verk for samarbeid og læring. Programmet
ble avsluttet i november 2005 med en
nasjonal formidlingskonferanse for alle
kommuner og fylker i landet.

I denne publikasjonen presenterer
Miljøverndepartementet de viktigste resul-
tatene, erfaringene og anbefalingene fra
Tettstedsprogrammet. Anbefalingene byg-
ger både på gode og dårlige erfaringer fra
kommunene. Vårt håp er at disse kan være

til inspirasjon og nytte for alle landets kom-
muner og fylkeskommuner i sitt arbeid
med stedsutvikling. Innholdet bygger
hovedsakelig på forskernes følge-evalue-
ring, spørreundersøkelser i kommunene,
programmets nettsider, kommunenes egen
rapportering, møter og samtaler med kom-
munene og fylkeskommunene, samt avslut-
tende dyp-dykk i noen utvalgte kommuner.
For en nærmere utdyping av resultater og
anbefalinger henviser vi til sluttevaluering-
en fra Nord-Trøndelagsforskning og
Agderforskning. 

Kapittel 1 presenterer bakgrunn for
programmet, mål og strategier, samt
deltakere. Her finner du også en oversikt
over organiseringen av arbeidet.

Kapittel 2 gir en kort sammenfatning av
de viktigste resultatene og hovedfunnene
fra programmet. Hovedkonklusjonen er at
tettstedene har blitt mer attraktive og miljø-
vennlige i løpet av programperioden, men
at resultatene varierer sterkt fra kommune
til kommune. Noen kommuner har lykkes
godt og kommet langt i sitt arbeid, mens
andre først har kommet skikkelig i gang
mot slutten av programmet. Det er
gjennomført et imponerende antall små og
store tiltak, og i mange kommuner har det
skjedd en endring i tenkemåte og arbeids-
metoder. Det har også skjedd en hold-
ningsendring blant innbyggerne mange
steder som har ført til større stolthet, iden-
titetsfølelse, optimisme og framtidstro. 

Vi ser en del felles trekk hos kommuner
som har lyktes i sin tettstedsutvikling: De
har vært kreative og initiativrike, satt tett-
stedsutvikling på den politiske dagsorden
og sikret god forankring av arbeidet i egen
kommune. Medvirkning, samspill og
spleiselag med næringsliv, innbyggere og
frivillige organisasjoner har stått sentralt 
og bidratt til å skape entusiasme og tro på
egne krefter. Kommunene har brukt lokale
natur- og kulturressurser, historie og sær-
preg i utviklingen av tettstedene. På den

Kjære leser!
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måten har kvalitetene ved stedet blitt tyde-
ligere og tilhørigheten og kjærligheten til
eget sted styrket. Helhetstenkning, gode
planer og bred kompetanse har ligget til
grunn for arbeidet. 

I kapittel 3 presenterer vi fire gode histo-
rier fra kommunene Gildeskål, Steinkjer,
Tingvoll og Tolga. Dette er kommuner som
vi mener har lyktes spesielt godt med sitt
stedsutviklingsarbeid. Historiene er ikke
uttømmende, men gir et bilde av hva som
har skjedd i kommunesentrene i løpet av
programperioden, både med hensyn til pro-
sess og arbeidsmetoder, fysiske resultater
og holdningsendringer. Det er lagt spesiell
vekt på å formidle resultater, idéer, erfa-
ringer og kloke grep som kan ha interesse
for andre kommuner. Historiene har for-
skjellig fokus og vektlegging av viktige
strategier og mål i Tettstedsprogrammet.
Vi understreker at historiene er skrevet på
bakgrunn av møter, intervjuer og samtaler
med personer som på en eller annen måte
har deltatt i programmet, og at slutningene
derfor ikke nødvendigvis er representative
for lokalsamfunnet som helhet.

Kapittel 4 inneholder et utvalg av tiltak fra
kommunene som har vært med i Tettsteds-
programmet. Hensikten er å gi et bilde av
det mangfold som finnes av aktiviteter, gi
gode idéer til hva kommuner kan jobbe
med og inspirere til handling. Tiltakene er
kategorisert i 10 forskjellige tema som
spenner fra sentrumsutvikling og kultur-
minner til profilering av stedet. Hvert tiltak
omfatter som regel flere tema, men for
enkelhets skyld har vi valgt å plassere dem
kun ett sted. Ønsker du å lese om flere
tiltak kan du ta en titt på 
www.tettsteder.no.

Ettersom de økonomiske, naturgitte, kultu-
relle og næringsmessige forholdene varie-
rer fra tettsted til tettsted, finnes det ingen

fasit eller enkel oppskrift for hvordan kom-
munene skal gå fram for å lykkes med
stedsutvikling. Det som kan være for-
nuftige prioriteringer og kloke grep i én
kommune, egner seg kanskje dårlig i en
annen. Hver enkelt kommune må derfor
selv finne fram til egnede mål, strategier 
og tiltak og tilpasse disse til stedets lokale
ressurser, stedegne kvaliteter og økono-
miske rammer. 

Til tross for dette mener vi likevel at det på
bakgrunn av erfaringene fra Tettsteds-
programmet og tidligere utviklingsarbeid,
finnes en del generelle erfaringer og anbe-
falinger som kommunene kan ha nytte av i
sitt arbeid. Disse har vi samlet i kapittel 5.

I kapittel 6 lar vi alle de 16 kommunene i
programmet få presentere en kortversjon
av mål med arbeidet, hva de har oppnådd
og noen tanker om veien videre. Sidene
viser også en oversikt over samarbeidspart-
nere, forankring av stedsarbeidet, plan-
grunnlag og prosjektomsetning – enten for
avgrensede tiltak eller for tettstedsarbeidet
som helhet. Her finner du også oversikt
over kontaktpersoner dersom du ønsker å
vite mer om arbeidet.

De fire fylkeskommunene som har deltatt,
har hatt en viktig rolle gjennom å veilede
og gi opplæring til kommunene, gi til-
skudd, etablere nettverk og kople arbeidet
til regionale utviklingsprogram og strategi-
er. I kapittel 7 oppsummerer fylkeskom-
munene de viktigste resultatene fra arbei-
det og deler sine erfaringer og anbefalinger
med andre. 

Prosjektleder for Tettstedsprogrammet i
Miljøverndepartementet har vært Liv Eli
Rønning. Rapporten er utarbeidet i Plan-
avdelingen av Kristin Omholt-Jensen
(redaktør), Wilhelm Torheim, Magnhild
Wie og Liv Eli Rønning.

Planavdelingen
Miljøverndepartementet 2005

Tom Hoel, ekspedisjonssjef
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