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Spredt bosetting og bærekraftig utvikling                 
en motsetning eller som hånd i hanske? 

 

Innledning 

Små og spredtbygde kommuner kan ofte oppleve diskusjonen om spredt versus tett 

utbygging som lite konstruktiv og stivbent. Mange spør seg hvordan storsamfunnet 

kan bygge ned store arealer til veger og handelssenter, mens en liten gård eller 

grend i sentralitetssone 5 og 6 ikke får anledning til å opprettholde den sosiale og 

økonomiske bærekraften, fordi det ikke tillates å bygge et ekstra bolighus til 

odelsfamilien eller til nye innbyggere i grenda.  Er dette en bærekraftig forvaltning og 

effektiv bruk av naturressurser?  Er vi flinke nok til å se helhetlig på problematikken, 

når det er snakk om å bruke hele Agder/ Norge? 

Fokusmøtene er den sentrale arenaen for løpende politisk debatt og utvikling av 

politisk/strategiske føringer for Listersamarbeidet. Temaet for dette fokusmøtet er 

knyttet til arbeidet med Regionplan Lister 2030 som går inn i sluttfasen. Siden temaet 

har vist seg som aktuell ikke bare for Lister, men for hele Agder, inviteres også 

representanter fra Setesdal, Østre Agder og Region Kristiansand til dette fokusmøtet. 

Fokusmøtet arrangeres i samarbeid med Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Agder. 

På grunn av korona-situasjonen har vi valgt å gjennomføre møtet digitalt. Dette gir 

både utfordringer og muligheter. Det gir på den ene siden mulighet for å invitere flere, 

og gjør på den annen side gode diskusjoner krevende.  

Istedenfor å ha en større diskusjonsdel som vi vanligvis har på slike fokusmøter 

legges det opp til fortløpende dialog med foredragsholderne gjennom 

chatfunksjonen.  

 

Målgruppen for dette møtet er politikere, administrativ ledelse og  

samfunnsplanleggere.  

https://agderfk.pameldingssystem.no/pamelding-fokusmotet-spredt-bosetting-8-desember-2020
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Program 

0900 - 0910 Velkommen 

v/ Arnt Abrahamsen, leder av Lister interkommunale politisk råd 

0910 - 0920 Hvorfor er det ønskelig med spredt boligbygging? 

v/ Margrethe Handeland, ordfører Hægebostad kommune, og Jonny Liland, 

ordfører Sirdal kommune 

0920 - 0945 Dette sier analysene: Omfanget av boligbygging i tett- og spredtbygde strøk i 

Lister og Agder 

v/ Gunnar Lindaas, leder analyse i Agder fylkeskommune 

0945 - 1015 Nasjonale rammer for spredt boligbygging: Hvilket handlingsrom har 

kommunene?  

v/ Ingunn Løvdal, miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Agder 

1015 - 1025 Digital kaffepause 

1025 - 1050 Å planlegge for reduksjon av klimagasser (og best mulig samfunnsøkonomi) i 

en distriktskommune der alt er bilbasert 

v/ Steinar Onarheim, rådgiver i Asplan Viak 

1050 - 1115 Spredt bosetting som bevisst strategi i kommuneplanleggingen 

v/ Kitt Grønningsæter, rådmann i Rødøy kommune 

1115 - 1145 Digital lunsjpause 

1145 - 1215 Hvilken betydning har spredt boligbygging for lokalt næringsliv? 

- Landbruk, v/ Finn Aasheim, organisasjonssjef Norges Bondelag 
Agderkontoret 

- Reiseliv, v/ Øystein Tjørhom, daglig leder for Sirdal Resort, Sirdal Skisenter 
og Sirdal Eiendom 

1215 - 1245 Hva gjør attraktive distriktskommuner som lykkes med tilflytting? Er spredt 

boligbygging et konkurransefortrinn?  

v/ Trude Risenes, rådgiver i Distriktssenteret 

1245 - 1315 

 

Dialog og oppsummering 

v/ Arnt Abrahamsen, leder av Lister interkommunalt politisk råd 

 


