tettstadprogrammet
i Møre og Romsdal
.

Tettstadprogrammet: satsing som har gått
kontinuerleg i over 20 år Møre og Romsdal
fylkeskommune.

Forankra i fleire generasjonar fylkesplaner,
statlege satsingar, St. meldingar, nasjonale
forventningar til planlegging
MÅL: attraktive byar og tettstader

perioden 2013-2ca. 125 mill

«bidra til at tettstadar
og kommunesenter i
Møre og Romsdal skal
ha fleire møteplassar
og gode bustadar for
folk i ulike
aldersgrupper, betre
universell utforming og
redusert
miljøbelastning».

Evaluering og tilbakemelding frå kommunane:
• kunnskapsgrunnlag for vidareutvikling av ordninga
• fylkeskommunen si rettleiing til kommunane
• dokumentere nytte (2013-2020: 126 mill. kr.)
• prioritering av ressurser til ordningen

1) kunnskapsgrunnlag & mulegheitsstudier
o stadanalyser, arkitektkonkurransar,
parallelle oppdrag, mulegheitsstudier,
utviklingsplanar
o prosjektering og prosessar og
prosjektleiing knytt til dette arbeidet
2) fysiske tiltak (byrom)
o kvalitet- funksjon, materialbruk,
vedlikehald og drift
o fagkompetanse
o som del av en heilskapleg plan
o spleiselag med næringsliv

Evalueringsspørsmål:
1. Kva for suksessfaktorar og utfordringar
kan vi finne? Kvifor lukkast nokon
betre enn andre?
2. Korleis meiner kommunane at
fylkeskommunen har bidratt i lokalt
stadsutviklingsarbeid og korleis kan
fylkeskommunen bidra til å utvikle
tettstadene i fylket framover?
3. I kva for grad grad har ordninga bidratt
til å nå fylkesplanen sine mål om
attraktive tettstader i fylket?

Metode
•

Casestudie på 8 kommuner
•

Averøy

•

Herøy

•

Rauma

•

Tingvoll

•

Ulstein

•

Vestnes

•

Volda

•

Ørsta

Attraktivitet og stedsutvikling
«Det skal fungere godt for alle

Nøkkelord for attraktive tettstader:
•
•
•
•
•
•

Sosiale møteplasser
Urbanitet
Grønn infrastruktur – gange/sykkel
Fortetting
Tilrettelegging for alle aldersgrupper
Tilrettelegging for handel og næringsliv

aldersgrupper. Alt fra gode
lekeplasser til sosiale møteplasser
for barn, ungdom og voksne.
Trenger kafeer, butikker og
servicetilbud. ..Vi vet vi ikke bor i
Oslo, men det er viktig å ha et
variert og godt tilbud til ulike
interesser og aldersgrupper»

• Brei forankring- politisk-administrativt-næringslivbefolkning

• God utviklingsplan

Suksessfaktorar
og utfordringar

• Prosjektgjennomføring – tid, ressursar, prosjektleiing
prioritering og oppfølging
«Jeg tenker at hvis man har en politisk sammensetning
som er interessert i å utvikle tettstedert da har man også
bedre forutsetninger. Mange gikk ut av kommunestyret,
mye erfaring og kunnskap som jeg ikke vet om ble overført
til andre. Folk ville tenke nye prosjekter og ikke fullføre
det vi holdt på med. Politisk forankring er helt sentralt»

• Økonomi
• Kople sammen sektorar/område/prosjekt
• Kompetansebygging og - deling

• Overgangen frå prosjekt til «drift» kontinuerleg
arbeid

Suksessfaktorar
og utfordringar

Årsaken til at vi ikke har deltatt flere ganger er litt
sammensatt. En ting er den økonomien som vi må bidra
inn i med å finansiere både planarbeid og konkrete
tiltak Det er store og veldig kompliserte ting. […] jeg
tror det er bedre å få til flere mindre ting enn noen store
halvveis.

Fylkeskommunen sitt bidrag
• Økonomi, men og kompetanse
er trukket fram som viktig
bidrag
• Bidrar til auka
heilskapstenkning, kunnskap og
gjennomføringsevne
• Krav til kvalitet har bidratt til å
skape varige verdier

«Må dra frem spesielt det som går på
kompetanse hos fylkeskommunen. De har
vært veldig pragmatiske og fleksible og har
fått diskusjonene på rett spor. De gir ikke
penger til asfalt, de gir pengene til et høyere
nivå. Viktig partner for å tilrettelegge for
kunnskapsheving»
«Uten økonomisk hjelp er det nesten
håpløst for en kommune. En kommune har
budsjett nesten bare til lovpålagte oppgaver.
Økonomisk hjelp er en pådriver. Og ikke
minst ovenfor politikere som skal ta
beslutningene. Det blir en helt annen
forståelse»

Måloppnåing
•

Påvirka kommunen sin bruk av ressursar, målsettingar og
prioriteringar

•

Bidratt til auka kompetanse og styrka utviklingskapasitet

•

I alle kommuner er det utløyst både kommunale og private midlar

•

Det er skapt ulike typar møteplassar i alle kommunesentra

•

Det er skapt lokalt engasjement

•

Noen case kan vise til auka omsetning i sentrum

•

I etterkant meiner samtlege prosjekt at krav om prosess og kvalitet er
avgjerende for å skape varige verdiar

•

Prosjekta ville ikkje vore gjennomført i same omfang (eller ikkje i det
hele tatt) uten fylkeskommunen sitt bidrag

•

Tettstadprogrammet bidrar til atferds-, innsats- og Prosjektene
ville ikke vært gjennomført i samme omfang uten fylkeskommunens
bidrag.

«Vi hadde ikke fått samme fremdrift,
punsjen i det, det er jeg helt overbevist om.
Vi hadde kanskje gjort en del likevel, men
ikke i samme omfanget. Jeg tror heller ikke
vi hadde gjort en del av de kloke valgene
som vi har gjort nå, det er jeg ganske
overbevist om»

Anbefalinger
• Fylkeskommunen bør ha tydelege ambisjonar og samordne eigen verksemd

• Fylkeskommunen er viktig som kompetansenav-- styrke denne rolla
o Å skape arenaer for kunnskapsutveksling og nettverksbygging på tvers
av kommunar

• Heilskapleg planlegging av sentrumsområda i kommunene;
områderegulering- veiledning og kunnskap om verktøy- bidra til plan som
etablerer retning og utviklingsløp
• Bidra til meir merksemd om universell utforming
• Hjelpe kommunane med å konkretisere korleis bærekraftsmåla skal nås

• Å utarbeide strategiar for korleis ungdom/ungdomsråd i større grad kan
involverast
• Strategiar for kompetanse- og erfaringsoverføring, spesielt ved utskifting av
prosjektleiarar i kommunen og i overgangen til «drift»
• Forsterka innsats når det gjeld forankring hos politikere – spesielt ved
politiske skifter- politikeropplæring
• Strategiar for mobilisering av kommuner som ikkje nyttar seg av ordninga
• Tydeleggjere krava til økonomiske bidrag frå næringslivet

PROGRAM FOR
BEREKRAFTIG
BY- OG TETTSTADUTVIKLING

