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Sette fokus på styring gjennom planlegging, og 
planlegging som ledelsesverktøy



Utfordringer som lokal 
samfunnsutvikling må 
håndtere:

• Endret 
befolkningssammensetning 
og folkehelseutfordringer 

• Klimaendringer og det 
grønne skiftet 

• Omstilling i næringslivet, 
nye kompetansebehov og 
livslang læring

• Lokale sentrumsområder 
tappes for handel og 
aktivitet

















Planprosessen og mulighetene for prioritering



Ti bud for å gjøre stedet attraktivt:

• Styrk sentrums- og tettstedsutviklingen 

• Begrens bilbasert handel og kontorarbeidsplasser utenfor sentrum 

• Stimuler byliv gjennom møteplasser og aktiviteter 

• Sambruk i sentrum 

• Prioriter gange, sykkel og kollektivakser 

• Planlegg for en aktiv fysisk og sosial hverdag for alle 

• Vær en garantist for bomiljøkvalitet og bokvalitet 

• Sikre blågrønne elementer og trygge boområder 

• Bygg opp under stedegen identitet 

• Mangfold i boligmarkedet



Seks virkemidler for å få dette til

• Regionalt samarbeid, uansett størrelse, i vekst eller stagnasjon 

• Gi retning til utviklingen 

• Være garantist for kvalitet i by- og tettstedsmiljø, bomiljø og 
bolig 

• Ha god administrativ kompetanse og kapasitet 

• Være med på å påvirke boligbyggingen 

• Ha en god rollefordeling mellom kommune, utbyggere og 
befolkning



Ledelse av stedsutvikling - hvorfor er det vanskelig?

• Komplekst, mange aktører og sprikende interesser – målkonflikter

• Vekstpresset er ofte enten for sterkt eller for svakt

• Rammebetingelser og idealer god by- og stedsutvikling er i endring 

• Langsiktig (evighetsprosjekt) – men helheten blir til bit-for-bit 



Bærekraftig utvikling kan ivaretas i praksis

Kommunene sikrer høy arealutnyttelse rundt 
kollektivknutepunkt og tilrettelegger for økt 
bruk av sykkel og gange i dagliglivet

Transportveksten i storbyområdene 
skal tas med kollektivtransport, sykkel 
og gange 

Arkitektur, kulturminner, 
landskapsverdier, vann og 
grønne elementer tas 
aktivt i bruk som ressurser i 
sentrumsutviklingen. 

Fortetting og nye 
utbyggingsområder 
fordrer trygge avrenningsveier 
for vann og folks sikkerhet og 
helse mot naturfarer ivaretas

Utslipp av klimagasser reduseres 
gjennom energiomlegging og 
energieffektivisering og gjennom 
planlegging og lokalisering av 
næringsvirksomhet, boliger, 
infrastruktur og tjenester

Det tilrettelegges for etablering av 
boliger, arbeidsplasser, handel, 
service og sosiale møteplasser i 
sentrum. Det er ønskelig med et 
forpliktende samarbeid mellom 
kommunen og privat næringsliv.

Det føres en aktiv og helhetlig 
sentrumspolitikk som skaper et 
godt og levende miljø i 
byen/tettstedet

Potensialet for fortetting og 
transformasjon utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk.
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Besøksforvaltning som 
inngang

























https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-
styring/folkevalgtprogrammet/verdiskaping-med-natur-og-
kultur/





Refleksjon - tenk og prat med den som sitter inntil deg

• Hvordan kan vi bygge opp under samfunnsutviklingen i 
regionen uten å konkurrere hverandre ut?

• Hvordan er sammenhengen mellom sammenhengen mellom 
samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplanen i din 
kommune? 

• Kan og hvordan kan sammenhengen mellom planene og de 
tiltakene som skal inn i budsjett og økonomiplan forbedres?




