
Hvordan utvikle byen 

og sentrum som motor 

i regionsutviklingen?

Statssekretær Lars Jacob Hiim, 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Moss, 13. november 2019



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Stortingsmelding om bærekraftige 

byer og sterke distrikt

• Regional balanse gjennom vekstkraft, 

likeverdige levekår og bærekraftige 

regioner

• Byer og tettsteder som gir gode vilkår for 

mennesker, næringsliv og miljø

• Gjensidig avhengighet mellom by og land

• Vi trenger attraktive regioner og attraktive 

byer
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Regional og distriktspolitikken 

Bypolitikken er kompleks, forankret mange steder og er 

summen av mange politikkområder
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Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Mål 11 Gjøre byer og bosettinger inkluderende, 

trygge, motstandsdyktige og bærekraftige

• 11.1 Bolig og boområder

• 11.2 Transport

• 11.3 Urbanisering og medbestemmelse

• 11.4 Kultur og naturarv

• 11.5 Katastrofer

• 11.6 Bymiljø, luftkvalitet og avfallshåndtering

• 11.7 Grøntområder og offentlige rom

• 11.a Nasjonale og regionale utviklingsplaner

• 11.b Kommuneplaner

• 11.c Bistand til utviklingsland



Sentrumsutvikling engasjerer!
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Kulturarven er viktig for trivsel, 

identitet, historie og verdiskaping
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Nasjonale forventninger til regional og 

kommunal planlegging 2019-2023

Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for vekst og 

utvikling i kompakte og klart avgrensede byområder gjennom 

regionale bolig-, areal- og transportplaner. Planene fastsetter 

regionalt utbyggingsmønster, senterstruktur og hovedtrekk i 

transportsystemet.

Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for høy 

arealutnyttelse i byområder gjennom fortetting og 

transformasjon med kvalitet i omgivelsene, med vekt på 

arkitektur, byrom, kulturmiljøer, grønnstruktur og andre 

miljøverdier. 

Lokalisering av boliger, service, handel og andre arbeidsplass-

og besøksintensive virksomheter vurderes i sammenheng med 

eksisterende eller framtidige kollektivknutepunkt. 
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 3 vertikale bilder

En god byromstruktur fremmer byliv 



Klimaendringene gir nye samfunnsutfordringer
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Klimaendringene gir nye samfunnsutfordringer

Foto: NVE/Tore Leirvik



Sentrumshandelen møter store utfordringer
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Sterk vekst innenfor servering og andre 

tjenesteytende næringer
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Partnerskap og samarbeid for å vitalisere 

og utvikle sentrum

Viktige suksesskriterier for 

offentlig-privat samarbeid:

• Felles mål, strategier og planer

• God faglig og politisk forankring

• Ressurser til gjennomføring

• En velfungerende organisasjon

• Respekt for ulike kulturer og 

rammebetingelser

• Gjensidig tillit
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Meld.St.9 (2018-2019) 

Handelsnæringen – når kunden alltid har nett

Regjeringen vil:

• være en pådriver for planlegging og utvikling av 

attraktive byregioner, byer og bysentra, med gode 

rammebetingelser for handelsnæringen

• styrke arbeidet med veiledning og kunnskapsformidling 

om by- og sentrumsutvikling, herunder de planmessige 

konsekvensene av endringene innenfor 

handelsnæringen

• støtte opp om kommuner, næringsaktører og 

innbyggere som gjennom forpliktende samarbeid 

ønsker å gå foran i sentrumsutviklingen, herunder 

styrke sentrum som en attraktiv etableringsarena for 

handel
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Et godt faktagrunnlag er tillitsskapende og 

gir et mer målrettet arbeid
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Lykke til videre!


