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• Prisen for Attraktiv by skal 
fremheve og belønne nyskapende 
tiltak, strategier og 
samarbeidsformer som fremmer 
bedre miljø, helse og levekår i byer 
og tettsteder, og som legger til rette 
for god arealbruk og miljøvennlig 
transport og energibruk. 

Hva er et attraktivt sted?



Alexandria Algard, arkitekt og 
juryleder for Attraktiv by

«Jeg tror et stort problem i 
dag er mangelen på stolthet 
over hvor du kommer fra. Det 
er i byene det skjer, det er der 
det er kultur, idrett, politikk og 
alt som unge mennesker er 
nysgjerrig på. Ingen setter 
fokus på hva distriktene har å 
tilby»

Sitat fra intervju gjennomført av 
Ungdommens distriktspanel



Attraktive og levende sentrum

• Handel og tjenester

• Næringsaktivitet og nyskaping  

• Varierte, sentrumsnære boligtilbud

• Sosiale møtesteder 

• Aktivitet og kultur

• Rekreasjon og friluftsliv

• Grønne mobilitetsstrategier

• Kveldsøkonomi



«En bør bruke næringslivet mer i utdanningstilbudene, tilpasse det til lokale

arbeidsplasser. På den måten kan en potensielt holde igjen de som ellers vil måtte

flytte for å få seg jobb»

«Der vi bor har man ikke et sted hvor ungdom kan møtes de fleste dager. Vi har et

ettermiddagstilbud, men dette stenger tidlig, og har åpent to dager. Det finnes 
ingen plasser på (tettsted X) der ungdom bare kan være ungdom»

«Det er viktig å sikre bredbånd, næringshager, kontorfellesskap osv. i distriktene. 
Med dagens teknologi er det mulig å jobbe og bo hvor som helst»

Innsikt fra Ungdommens distriktspanel



By- og stedsutvikling er et verktøy i 
samfunnsutviklingen!











Ref: Gro Sandkjær Hanssen 



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



Straumen er finalist til Norges mest attraktive by! 





Sortland - Stor utviklingskapasitet med trang økonomi
«Samskaping av grønne møteplasser» - Et sted for alle – av alle

Foto: Kristine Røyri



Træna – Vi er få nok til å få til noe stort sammen



Figuren viser antall 
innvandrere fordelt etter 
landbakgrunn i 2020 
samlet for Innherred 
minus Snåsa.
Kilde: SSB, sist målt: 
01.01.2020



Attraktivt - for alle?

Foto: Håvard Zeiner. Bildet er publisert i forbindelse med artikkelen
Flukten fra Aleppo i Trønder-Avisa



Attraktivitet =
Bærekraft, inkludering og fellesskap


