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Stedsutvikling : Levende sentra 

DOGAs prosjekt «Levende lokaler» er et toårig sentrumsutviklingsprosjekt med norske 
kommuner som målgruppe. Midtveisrapport fra prosjektet foreligger nå. Rapporten bidrar 
med gode råd til kommuner som ønsker å aktivere tomme lokaler som del av sin 
sentrumssatsning. Ved prosjektets slutt, om ca ett år, vil det foreligge en nasjonal veileder på 
temaet. Det kan også bli en vandreutstilling om prosjektet.  
Midtveisrapporten kan du lese her:  midtveisrapport  
Info om DOGA og Levende lokaler finner du her: doga og levende lokaler 
 

Rundskriv fra Klima- og miljødepartementet om miljøforvaltningens 
innsigelsespraksis 
Klima- og miljødepartementet kom i januar 2017 med en revidert utgave av rundskriv T-2/16 
om nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet.  
Rundskrivet klargjør hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning, 
samt spørsmål som av andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet.  
Det reviderte rundskrivet ligger ute på Klima- og miljødepartementets hjemmeside:  
se her 
 

Jordvernkonferanse for Trøndelag 5. desember på Scandic Hell - forvarsel 

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi, med blant annet mål om å redusere årlig 
omdisponering av dyrka mark til 4000 dekar innen 2020. Regjeringa har lagt til grunn at den 
nasjonale jordvernstrategien blir fulgt opp av kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn.  
 
Målgruppe for samlingen på Hell 5. desember er politikere og fagfolk fra kommuner og 
regionale etater i Trøndelag. Aktuelle temaer vil være: matsikkerhet, nasjonale forventninger, 
by- og tettstedsutvikling, jordvern versus infrastruktur, jordvernets plass i ny fylkesplan, 
urbant landbruk mm.  Hold av dagen – nærmere info og påmelding kommer over sommeren. 
 

Arealplaner og PLANID i forbindelse med kommunesammenslåinger  
Hvilken status får kommuneplanens arealdel ved kommunesammenslåing og hva gjør man 

med planid? Mer informasjon får du her. 

  

Bolig for velferd 

Bolig for velferd- Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020) Ny strategi fra 
regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Bolig-for-velferd/id753950/ 

 
Nordisk folkehelsekonferanse 2017 i Ålborg, Danmark  
Den 12. nordiske folkehelsekonferansen som arrangeres i samarbeid mellom de nordiske 
folkehelsemyndighetene finner sted i Ålborg i Danmark 22. - 25. august.  
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Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor områdene sosial ulikhet i 
helse, sosial kapital, sosial bærekraft og social marketing. Mer info: her 
 

Folkehelsekonferansen 2017  
Årets konferanse går av stabelen 23. og 24. oktober på Radisson Blu Hotel Plaza i 
Oslo. Tittelen på årets konferanse er VÅR FELLES FRAMTID - Lederskap og samskaping for 
helsefremmende og bærekraftige lokalsamfunn. Et miljøvennlig lokalsamfunn er et 
helsefremmende lokalsamfunn. Hvordan skaper vi en samfunnsutvikling som fremmer 
miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft?  
Konferansen er aktuell for alle som er opptatt av å skape miljø- og helsevennlige 
lokalsamfunn. Målgruppen er ansatte i kommuner og fylkeskommuner; planleggere, 
politikere, folkehelsekoordinatorer og ledere, se http://folkehelsekonferansen.no/ 
 

Varsel om kurs/studie i plan –og prosessarbeid i lokal samfunnsutvikling 
Trøndelag 2017/18 
Mange av kommunene i Trøndelag er, eller skal i gang med ulike plan- og 
utviklingsoppgaver. Nå tilbyr Trøndelag fylkeskommune kurs i prosessarbeid som kan 
kombineres med konkrete planoppgaver vinteren 2017/18. Både Nord- og Sør-Trøndelag 
fylkeskommune har tidligere arrangert tilsvarende kurs, med god oppslutning, og vi har fått 
flere forespørsler om nye tilbud. Vi planlegger derfor et nytt kurs vinteren 2017/18.  
 
A/S Utviklingskompetanse har det faglige ansvaret, og om du velger å ta eksamen kvalifiserer det til 
15 studiepoeng ved Høgskulen i Volda. 
Kurset /studiet er relevant for alle fagfelt i kommunal sektor, men vil passe særlig for: 
• Arbeid relatert til kommuneplanens samfunnsdel eller ulike temaplaner 
• Utviklings-retta oppgaver innen næring, kultur, helse og omsorg  
• Tverrsektorielle /etatsovergripende tema, som stedsutvikling, folkehelse mv 

 
Det vil bli sendt ut invitasjon like over sommeren, men ta gjerne direkte kontakt allerede nå 
om du tenker dette kan være interessant, og om hvilke prosjekter som kan være aktuelle. 
Kontaktperson: Tove Gaupset tove.gaupset@stfk.no, tlf: 72 81 47 34 
 

 

PLANe-posten ønsker alle sine lesere en riktig god og planløs sommer!      
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