
Seminaret er et samarbeid mellom Husbanken, Riksantikvaren, Norsk Form, 
Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Setesdal regionråd.
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Befolkningsvekst og tettstedsforming 
i Agderfylkene

Evje 22. og 23. mai 2006



Hvordan oppnå befolkningsvekst gjennom stedsutviklingsarbeid,
hva er suksessfaktorer og hvilke tiltak er ungdommen opptatt av?
Hvordan omskape identitet, særpreg og estetiske verdier til fysisk planlegging, byggeprosjekt og politiske vedtak? 
Hvor viktig er egentlig rommene mellom husene og «torget» i tettstedet?

Befolkningsvekst & tettstedsforming
Evje 22. og 23. mai 2006

PROGRAM MANDAG 22.MAI
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Registrering 
Ordstyrer: Avklares senere.

Åpning ved Margot Telnes, regiondirektør
Husbanken, regionkontor sør.

Bjørn Alfred Ropstad, ordfører 
i Evje og Hornnes kommuner.
Tema: Utfordringer for innlandskommuner, 
omstilling og regionalt samarbeid.

Guri Størvold, statssekretær i Kommunal- 
og regionaldepartementet.
Tema: Hva er suksessfaktorer for å oppnå 
befolkningsvekst i arbeidet med stedsutvikling?

Spørsmål og pause 

Karoline Daugstad, forskningsleder Norsk 
senter for bygdeforskning, Universitetssenter 
i Trondheim.
Tema: Bygda: Nord og ned eller opp 
og fram? Om bygdenes attraktivitet og ressurs-
grunnlag: Verdiskapning basert på natur, kultur-
landskap og kulturminner. 

Alf S. Johansen, Project manager Baltic
Innovation Group.
Tema: Fraflytting fra distriktene i EU 
– hva er fokusområder for innsatsen?

Elever fra Hornnes videregående skole.
Tema: Med blikk på egen hjembygd. 

Spørsmål

Lunsj

Michael Fuller-Gee, sjefsarkitekt Husbanken.
Tema: Hvordan kan man oppnå befolkningsvekst
gjennom stedsutviklingsarbeid, og hvilke tiltak er
ungdommen mest opptatt av?

Rune Øygård, ordfører i Vågå kommune.
Tema: Fra ord til handling.

Panel: Foredragsholderne, fylkesordfører/adm.
ledere Aust-Agder/Vest-Agder fylkeskommune,
Jan Inge Tungesvik, regionleder KS Agder,
Margot Telnes, regiondirektør Husbanken.

Oppsummering

Evje sentrum – fortid, nåtid og fremtid.
Vandring ute.

Kveldsprogram:
Middag på Obersten på Evjemoen.
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Bakgrunn:

I fylkesplanen for Aust-Agder under hovedmål «Det gode liv» presiseres følgende:
«Vi skal ta vare på våre særpregede og vakre bygder ved å bevisstgjøre betydningen av estetiske verdier og stedenes
kulturhistorie og identitet. Dette bør også kunne utnyttes til næringsmessige formål. Det er viktig å videreutvikle og
ta vare på bygdenes kulturhistoriske verdier. Kunnskap om estetisk tettstedsutvikling bør benyttes. Gode bomiljøer er
viktig for det gode liv. Her er det ikke minst viktig at livet mellom husene må ivaretas.» 



I KRD`s tildelingsbrev til Husbanken fremhever departementet seks satsingsområder – herunder:
Stimulere til stedsutvikling, byggeskikk og områdeutvikling med god kvalitet.
Øke antallet universelt utformede boliger, bygninger og uteområder.
Øke antallet boliger og bygninger med gode miljøkvaliteter.
Viderutvikling av virkemiddelbruk overfor vanskeligstilte og boligmarkedet, lån, tilskudd,
bostøtte og kompetanse.
God finansiering av boliginvesteringer i distriktene.
Personer med svak økonomi skal kunne etablere seg i bolig og få en videre god boligkarriere.

«Husbanken skal i de ulike nasjonale og regionale byggeskikktiltak ha et forsterket fokus 
på stedsforming og stedsutvikling i små og mellomstore byer og tettsteder».
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Ordstyrer:
Oddvar Skaiaa, fylkesordfører i Aust-Agder.

Ole Magne Omdal, ordfører i Iveland kommune.
Tema: Kan kompetanse hentes utenfra? 
Hva må til for å flytte til en liten kommune? 

Jan Lindal, daglig leder Lindal Hus, Vegårshei.
Tema: Suksessfaktorer for å bo- og drive bedrifter 
i småkommuner.

Jon Låte, seniorrådgiver Norsk Form.
Tema: Næringslivet og kommunen i samarbeid 
om stedsutvikling.

Spørsmål og pause 

John Bjørn Koksvik, seniorrådgiver/sivilarkitekt,
Riksantikvaren. Tema: Stedsforming med gode
eksempler.

Fredrik Bart, diplomoppgave NTNU.
Tema: Sentrumsplaner for Hovden, Notodden,
Sandefjord, Liguria i Italia og Sichuanprovinsen i
Kina. Jobber nå med diplomoppgave om ny byplan
i Leirfjord kommune i Nordland.

Mette L’orange, sivilarkitekt MNAL 
og billedkunstner.
Tema: Farger for arkitektur. Om fargeplanlegging
og farge som identitetsfaktor i stedsutviklingen.

Spørsmål

Lunsj

Kristin Omholt-Jensen, rådgiver Miljøvern-
departementet. Tettstedsprogrammets (2001–2005)
utvikling av miljøvennlige og attraktive tettsteder 
i distriktene som bosted for nye generasjoner.
Tema: Oppsummering av resultater og anbefalinger.

Maya T. Berli, ordfører i Vegårshei kommune og 
Ole Petter Skjævestad, Husbanken, region sør.
Tema: Pilotprosjekt 2006 Myra og Hovet.

Spørsmål og pause 

Panel: Foredragsholderne, fylkesordfører og
adm.ledere Aust-Agder/Vest-Agder fylkes-
kommuner, Jan Inge Tungesvik, regionleder KS
Agder, Margot Telnes, regiondirektør Husbanken
regionkontor sør.

Oppsummering og veien videre.

Slutt. Vel hjem!
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PROGRAM TIRSDAG 23. MAI



Praktisk informasjon

Tid: 22. og 23. mai 

Sted: Evjemoen på Evje, Aust-Agder Fylke

Programkomite: Michael Fuller-Gee, Husbanken, Arendal
Bernt Audun Strømsli, Evje og Hornnes kommune
Sissel Bakke, Aust-Agder Fylkeskommune

Påmeldingsfrist: 8. mai

Bindende Evje og Hornnes kommune, telefon 37 93 23 00, telefaks 37 93 23 01,
påmelding: e-post: post@e-h.kommune.no

Husk fakturaadresse.

Layout:G
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 as  • Trykk:Flisa Trykkeri

Ved påmelding til konferansen må dere også gi melding om dere ønsker
overnatting og å delta på konferansemiddag. Ved bestilling av overnatting,
har vi tilbud på Revsnes hotell, som ligger ca. 12 km fra Evjemoen.
Overnattingen betales ved avreise. Dersom dere ønsker å 
overnatte andre steder, må dere ordne dette selv. Faktura for middag 
blir ettersendt.

Destination Setesdal, Evjemoen:
www.destination.setesdalnett.com
Odden camping, hytter: www.oddencamping.setesdal.com

Revsnes hotell: kr. 495,- m/frokost pr. pers. på dobbeltrom 
og kr. 750,- m/frokost pr pers på enkeltrom.
Middag: kr. 350,-.

Spørsmål om påmelding, overnatting og middag rettes til Evje og Hornnes
kommune, telefon 37932300. Andre spørsmål kan rettes til programkomiteen.

Husbanken samarbeider med Riksantikvaren, Norsk Form, Miljøvern-
departementet, Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune, Setesdal regionråd 
og KS om planlegging og gjennomføring av regionale kurs over temaet
stedsutvikling. Kursene retter seg mot politikere og medarbeidere knyttet 
til kommunenes plan- og bygningsetater samt til private aktører innen
planlegging, boligbygging m.m.

Overnatting
og middag:

For alternative
overnattingssteder
anbefales:

Priser:

Spørsmål kan
rettes til:


