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Distriktssenteret 10 år



1988 - 2018



Kunnskapsbygging og inspirasjon

Kommunene

Fylkeskommuner

Departementer

Nasjonale
aktører



• Forsøks- og utviklingsprogrammer

• Nettverksbygging

• Kunnskapsformidling

• Stedsanalyser

• Priser



Fortsettelse og fornyelser
> gode nærmiljøer > 
> miljøvennlige byer > 
> robuste lokalsamfunn >
> livskraftige lokalsamfunn > 
> bærekraftige  byer og distrikter >



St.meld . nr. 23 (2001-2002) 
Bedre miljø i byer og 
tettsteder



Hva er stedsutvikling? Før og nå?



• Areal- og transportplanlegging 
• Arkitektur 
• Barn og unge 
• Bolig
• Byggeskikk og estetikk 
• Folkehelse 
• Fortetting 
• Grønnstruktur
• Handel og service
• Klima og klimatilpasning
• Kollektivtransport 
• Kulturminner og kulturmiljø
• Landskap
• Næringsutvikling
• Omdømmebygging
• Sykkel og gange
• Utendørsbelysning
• Uterom 
• Friluftsliv Forum for stedsutvikling

2018



Folkehelse & stedsutvikling
Stedskvaliteter for fysisk og psykisk 
helse, trivsel og velvære

- planlegging

- lokalsamfunnsutvikling

- partnerskap 



Næringsutvikling & stedsutvikling
- mer fokus på å skaffe og holde på arbeidskraft
- mer samarbeid næringsliv og lokale myndigheter om sted
- mer fokus på regionens næringsliv i stedsprofilering
- mer oppmerksom på lokal næringskultur som fortrinn



Sentrumsutvikling som stedsutvikling



Levende sentrum



Sentrum som tappes for liv



«Levende lokaler» 2016 – 2018 
* Tromsø * Lærdal * Arendal *

Alle tomme lokaler er fylt 
med midlertidige, jevnlige  
og permanente aktiviteter

Nye arbeidsmåter og nye 
samarbeidsmåter

Positive bivirkninger for 
byutvikling generelt





Stedsutviklingens kjernefelt 2018

* Bærekraftdimensjonene

* Attraktivitetsdimensjonene



Tidsånd, trender og tankegods



Mer fokus på stedsidentitet



Fra naborivalisering til stedskonkurranse



Fra innflytterplaga til innflytterjakten
- fra egen ungdom til den kreative klassen



fra røtter og lokalpatriotisme…..
…….til stedstilhørighet og stolthet



Fra ryktebørs 
til omdømmebygging



-

Fra romjulstreff 
til profesjonell markedsføring



2018 - 2048



St.meld . nr. 18 (2016 - 2017) 
Berekraftige byar og sterke distrikt



Lokalsamfunnsutvikling:  Tid og rom 



Lokalsamfunnsutvikling: Tid og rom 

Mennesker og sted


