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Et kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling
Distriktssenteret skal bidra til omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene, med inkluderende og 
vekstkraftige lokalsamfunn og tilgang til grunnleggende tjenester i områder med få innbyggere. 



Distriktspulsen – hvordan står det til?

• Fremdeles god regional balanse – økende forskjeller? 

• Stabil befolkningsutvikling siste 10 år – folkeveksten bremser opp

• Mobilitet – utflytting, innflytting, videreflytting

• Næringsliv i vekst – og i omstilling - med rekrutteringsutfordringer

• Andelen eldre vokser – andelen aktive, friske eldre er stor

• Flere eneboere i alle aldersgrupper og kvinneunderskudd

• Vi klumper oss - færre steder vokser – indre sentralisering

• Bopreferanser har større sentraliserende effekt enn næringsutvikling



En nasjonal konkurranse om folk og kompetanse



Utviklingen i Trøndelag: 
Prosent som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft  
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Stedsutvikling som utviklingsstrategi 
- landlige OG urbane kvaliteter

• Levende sentrum

• Romslig
• Tett på natur og friluftsliv
• Oversiktlige og trygge miljø
• Sterke sosiale nettverk
• Eneboligkvaliteter
• Enkel hverdagslogistikk
• Identitet – å høyre til
• Stor grad av tillit
• Evne til å mobilisere bredt –raske resultat



Stedsutvikling som utviklingsstrategi 
- Utfordringer og muligheter

- Tynne og mindre integrerte bu- og arbeidsmarkeder

- Mindre tjenestesektor og svakere tilgang til kapital

- Sårbare kommuner – plankapasitet/kompetanse

- Bilen som handleveske? 

+ Kort veg mellom ide, beslutning og handling

+ Betydninga av ildsjeler og entreprenører

+ Lokalpatriotisk kapital



Attraktive og levende sentrum i et 
bærekraftperspektiv 

• Handel OG TJENESTER

• Næringsaktivitet og nyskaping på tvers 

• Varierte, sentrumsnære boligtilbud

• Sosiale møtesteder 

• Aktivitet og kultur

• Rekreasjon og friluftsliv

• Grønne mobilitetsstrategier



Helhetlig stedsutvikling











Møtesteder er betingelser for hvor tett vi klarer å veve fellesskapet. 

De fysiske strukturene legger begrensninger eller gir muligheter for at 
lokalsamfunnet skal bli sterkt eller ikke. 

Mobilitet – hvordan vi beveger oss – påvirker også hvor tett dette nettverket er.

Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved OsloMet



Ref: Gro Sandkjær Hanssen 



«Pakker» på mindre steder

For samordning og helhetstenkning 

✓ Handel og næringsutvikling 

✓ Møteplasser og folkehelse

✓ Trafikkavvikling, redusere transportomfang  

• Tettstedspakker for attraktiv, inkluderende og klimavennlig stedsutvikling

• Mulighet for mer «bottom-up»-jobbing?



Kunnskapsgrunnlag 

• For å kunne utforme tettstedspakkene hensiktsmessig ift. lokal kontekst

• For å bidra til å åpne fastlåste diskusjoner og slik utvide handlingsrommet 



Stemmene bak statistikken 



Samarbeid i sentrum – forutsetter reell medvirkning





Takk!





https://regionalanalyse.no

https://regionalanalyse.no/


Snåsa



Frosta


