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Styrk samfunnet – fellesskapet

• En mindre bilbasert struktur

• Som bringer folk sammen

• Øker trivsel og sosial kontakt

• Bedrer folkehelsen

• Og kommuneøkonomien



STATUS I DAG – HVILKEN VEI GÅR 
UTVIKLINGEN. 











Start med en realitetsjekk



Bygger dere spredtsted eller tettsted?

Hvor i kommunen er det investert på ulike områder de seneste 10 årene innenfor:

• Handel
• Kontor
• Boliger
• eldreinstitusjoner
• Skoler
• Barnehager
• Idrettsanlegg
• Badeanlegg
• Sykehus
• Etc.

Hvordan reiser folk til og fra disse stedene? 

Hvilke prosjekt er under planlegging på feil sted – legg dem i sentrum.







DET NESTE STEGET…







Sambruk er en nøkkel til sosialt samhold og 
god økonomi

• Sambruk av tid 

• Sambruk funksjoner

• Sambruk av arealer

• Samvær



Samvær er viktig for helsa

• Bli sett og anerkjent

• Føle at en gjør en viktig innsats både for sine nærmeste og samfunnet

• Mestre sitt liv og finne balansen

• Tilstrekkelig med sosial kontakt og mental og fysisk aktivitet

• Har varierte, spennende, vakre og stimulerende omgivelser

• Føler seg tatt hånd om ved behov.

• Etc.







Bruk egne investeringer

• Boliger
• Eldreinstitusjoner
• Skoler
• Barnehager
• Idrettsanlegg
• Badeanlegg
• Kulturhus
• Bibliotek 
• Etc



Kleppe tegneserie





LET ETTER 
SAMBRUK OG 
VINN-VINN
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BRUK TID PÅ 
EN FELLES VISJON





SAMSPILL OG TVERRPOLITISK 
FORANKRING



SAMSPILL OG TVERRPOLITISK 
FORANKRING

...OG KONSEKVENTE POLITIKERE





Den offensive kommunen

• Kommunen må bruke sine store ressurser til å endre samfunnet 
(investering, utvikling og drift)

• Kommunen må ligge i forkant av næringslivet

• Se trender og utviklingsretninger

• Gjøre det attraktivt for næringslivet å gjøre de riktige tingene

• Samarbeide om utviklingsprosjekt

• Lage en by hvor folk har lyst til å leve livet sammen med andre



Hverdagslivet tilbake til sentrum

• Sentrumssatsing består ikke av festivaler og fortauskafeer alene.

• Mange lukker øynene for at arbeidsplasser, familieboliger, skoler, 
barnehager, handel og servicefunksjoner etableres utenfor. 

• Det er hverdagslivet – bylivet som flytter ut og blir bilbasert.

• Det  må tilbake til byen.




