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STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER –
INNSPILL FRA ÅLESUND KOMMUNE
Ålesund kommune ser det som positivt at regjeringen vil arbeide for å utvikle bærekraftige byer
og sterke distrikter. På grunn av kapasitetsutfordringer er våre innspill særskilt rettet mot behov
knyttet bærekraftig utvikling av by- og byområder.
1. Det er behov for en tydeligere politikk og bedre virkemidler for byutvikling. Byene, i
samspill med omlandet, har en svært sentral rolle som nærings- og samfunnsutvikler. En
økende andel av Norges befolkning bor store og mellomstore byregioner, og byene
funger som bindeledd mellom lokale, nasjonale og internasjonale aktører.
2. Et moderne, attraktivt og effektivt kollektivtilbud, sammen med knutepunkt- og
fortettingsstrategi, er avgjørende for å bygge sterke regioner og legge til rette for vekst
og utvikling. Regjeringens og Stortingets mål om at all vekst i persontransporten i
byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange er et ambisiøst mål. For å
nå målet må bymiljøavtalene utvides til å gjelde flere enn de 9 byene som ligger inne i
forslaget til NTP.
3. God arealplanlegging er sentralt både for å utvikle attraktive byer og tettsteder, og for å
møte klima- og miljøutfordringene. Det må være et mål å samordne areal- og
transportplanleggingen i byregionene.
4. Byene og distriktene er avhengig av et næringsliv i vekst. Næringslivet utvikler seg best
i klynger. Framtidens næringsliv vil være mer kompetanseintensivt og
kompetansearbeidsplasser vil være mest attraktive. Vi trenger derfor virkemidler for
forskningsbasert innovasjon i samspill mellom kommuner, lokalt nærings- og arbeidsliv
og FoU-institusjoner.
5. Statlige og regionale myndigheter må organiseres slik at det bidrar til lokal og regional
vekst. Desentralisering av statlige arbeidsplasser vil bidra til vekst og utvikling blant
annet gjennom å styrke allerede etablerte kompetansemiljø og bidra til tilflytting.
Videre bør deler av statlige oppgaver delegeres til regionalt nivå for å styrke det
regionale nivået som utviklingsaktør.
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6. Det er viktig å stimuldere til vekst i andre landsdeler for å lette presset på det sentrale
Østlandsområdet inkludert Oslo. Spredning av statlige arbeidsplasser er av flere viktige
virkemiddler som staten kan bruke for å oppnå dette.
7. Den teknologiske og demografiske utviklingen vil kreve at det utvikles nye måter å løse
framtidige utfordringer. Offentlig sektors forskningsbehov må vies oppmerksomhet,
samtidig som rammebetingelsene for innovasjon i offentlig sektor må styrkes.

Med hilsen

Eva Vinje Aurdal
ordfører
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
Kopi til:
Sunnmøre regionråd

Side 2 av 2

