


Suksessrike distriktskommuner



Arbeidsplassvekst %-vis i 
næringslivet 2011 – 2017  
ut over forventet  

Mørkeblå = best
Mørkerød = dårligst

Kilde: Telemarksforsking 2018
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- Vi trodde at med et næringsliv som 
blomstrer, så ville befolkningsveksten 
komme av seg sjøl. Men slik var det 
ikke.

ordfører i Herøy, Arnt Frode Jensen i 2010



Inkludering som utviklingsstrategi
Foto: Lena Johnsen/Distriktssenteret



Kommunen trenger 
folk

-
Ta vare på de som 

kommer

Foto: Håvard Zeiner. Bildet er publisert i forbindelse med artikkelen Flukten fra Aleppo i Trønder-Avisa



Hva har Tendai, On og Alp til felles?
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De som lykkes 
gjør rett og slett 
inkludering til en 
utviklingsstrategi!

Foto: Lena Johnsen/Distriktssenteret



Regionalt samarbeid om næringsutvikling



SalMar
velger

Midt-Troms



Samarbeidstesten



Attraktive og berekraftige småbyar



Norske tettsteder – en nasjonal tragedie

«Dessverre er denne beskrivelsen dekkende for et stort 
antall norske småbyer, tettsteder og kommunesentra. 

De domineres av store asfaltbelter med frittliggende kasser 
som rommer kjøpesentra, rådhus – og - for de uheldige som 
bor der, en og annen leilighet.»



Vil en urbanisering i Oppland bare føre til at vi får 
halvgode byer og tettsteder, som likevel ikke kan 
konkurrere med enda større steder, samtidig som 
vi ødelegger stedenes opprinnelige kvaliteter? 











Kanskje trenger Norge en egen småbypolitikk for å 
sikre attraktive og bærekraftige alternativer til 
storbyen.

Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og 
tettstedsutvikling. Uni Research Rokkansenteret



Stedstilhørighet







Foto: Vidar Eliassen. 
Vesteraalens Avis



Betydningen av ord og lederskap

Foto: Sølve Sundsbø 

- Mitt største håp for Norge 
er at vi skal klare å ta vare 
på hverandre.

At vi skal kjenne at vi 
på tross av all vår ulikhet er 

ett folk.

- Why are having
alle these people
from s-thole
countries come
here?



Felles Saltenidentitet ?





Kati ska du fløtt heim?



Oppsummert 



Bygg inkluderende stedsidentiteterOppsummert 

Foto: Vidar Eliassen



Stedsutvikling kan styrke både den lokale og 
den regionale tilhørighetenOppsummert 

Foto: Egil Mølland



Fremmes av å utforme og bruke stedet, 
og gjøre noe sammen

Oppsummert 

Foto: Kristine Røiri



• Retorikk betyr noe. Ledere har et særskilt 
ansvar for å fremme et felles «vi». Oppsummert 



Verdiskaping 
basert på natur-
og kulturressursar

– korleis lukkast i lag?



Verditriangelet  
(Vidareutvikla frå modell av 
Ingebrigtsen og Jakobsen 2013)







Mandal



Asker

Foto: Asker kommune



Kunnskap og 
treffsikre 

beslutninger

Lettere 
iverksetting av 

politiske vedtak

Medansvar, 
mobilisering og 

frivillighet

Tilhørighet, 
identitet og 
fellesskap

Politisk 
rekruttering

5 resultat 
av 
innbygger-
involvering




