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Bakgrunn – områdesatsing og analyse av Strømsø

• Områdesatsing Strømsø 2030

• Mål - å styrke levekår gjennom varige tjenester og nærmiljøkvaliteter. Utgangspunkt i 

velferdspilarene sysselsetting, utdanning og oppvekst, bo- og nærmiljøkvaliteter og 

helse.

• Legger vekt på styrking av nærdemokrati og innbyggerinvolvering, og samskaping

mellom innbyggere, kommune og andre myndigheter

• Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø - som kunnskapsgrunnlag for tiltak

• Supplement til fysisk stedsanalyse – mennesker i fokus 

• Stedsbruk, stedsbilder og stedsinteresser. 



Hvordan avdekke konflikter og spenninger –
analyse av stedsinteresser

• Kartlegging av hvem som er aktørene som er involvert i utvikling av Strømsø

• Innbyggere / sivilsamfunnet

• Næringsdrivende

• Utbyggere / eiendomsbesittere

• Kommunen 

• Får fram ulike stedsinteresser gjennom

• Intervjuer 

• Workshop

• Analyse av verdier, preferanser og behov 
• Hva er innbyggeres og sentrale aktørers interesser, posisjoner og ståsteder for videreutvikling av Strømsø?

• Fordi noen har større innflytelse kan det avdekkes lokale maktforhold n



Eksempel 1: Ulike interesser i fysisk utvikling

• Bygge nytt og høyt i etablerte strukturer (utbyggere) vs bevaring av stedets 
særtrekk (innbyggere)

• Prosessene rundt transformasjon av nedlagte industriområder skaper usikkerhet

• Hvorfor blir det spenninger?

• Sterke private utviklere / næringsinteresser med makt

• Profesjonelle firmaer og aktører (både private og offentlige) 
• Sjelden lokal forankring – mangler historikken

• Innbyggeres hverdagsrom – frykt for tap av stedskvaliteter

• Stedets identitet er særlig eldre bygningsmiljø og mangfold
• Store endringer kan føre til gentrifisering (endre stedets særtrekk)



Eksempel 2: Hindringer for lokal næringsutvikling

• Lokale næringsutviklere opplever hindringer

• Svært lang saksbehandlingstid i kommunen og avslag på idéer

• Regelverk oppleves som vanskelig å forholde seg til

• Hvorfor blir det spenninger?

• Uforutsigbarhet og manglende kommunikasjon

• Fragmentert ansvar i kommunen – mange å forhold seg til for et enkelt tiltak -> 

vanskelig å finne ut av for enkeltpersoner



Eksempel 3: Innbyggere opplever å ikke bli hørt 

• Innbyggere når ikke fram med innspill i formelle medvirkningsfora

• Medvirkningsprosessen oppleves som overordnet

• Korte tidsfrister i plansaker / plandokumenter

• Hvorfor blir det spenninger?

• Planprosesser tar tid

• Mange etater skal høres, og mange fagområder skal ivaretas (samferdsel, næring, 
byutvikling etc)

• Medlemmene har ikke nok kunnskap om demokratiske prosesser -> mister 
interesse



Reelle konflikter eller ulike veier til felles mål?

• Felles mål om å utvikle Strømsø til et bedre sted – sammenfallende 

interesser

• Flere sosiale møtesteder og fysisk opprusting av uterom

• Bedre boforhold i enkelte områder

• -> sosial bærekraft

• Ulik forståelse / kunnskap om prosessene?



Hvordan håndtere spenninger? 

• Større åpenhet og kommunikasjon om hva som er tenkt utviklet

• Ikke nok med informasjon på hjemmesider

• Flere samhandlingsarenaer

• Både formelle og formelle 

• Imøtekomme enkelte innspill fra innbyggere og lokale aktører

• Opplevelse av å bli hørt, f.eks. få på plass enkle tiltak raskt
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