Mandag 4.mai
Kl 18.00-20.00

Byvandring i Steinkjer

Kl 20.00

Middag på hotellet

Tirsdag 5.mai
Kl 10:30-10:40

Åpning ved ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram

Kl 10.40-11:00

Introduksjon ved KRD og Bygdeforskning

Kl 11:00-12:00

Bygda som bosted og tilflyttingsplass ved førsteamanuensis Eli Jeanette
Fosso, Dr. polit i samfunnsgeografi og seniorrådgjevar i
landbruksavdelinga til Fylkesmannen i Hordaland.

Kl 12:00-13:00

Lunch

Kl 13:00-14:30

Omdømmearbeid i småsamfunn. Hvilke ressurser kan man bruke og
hva kan man oppnå? Innleding ved kommunikasjonsrådgiver Elisabeth
Hartmann
Gruppearbeid

Kl 14:30-14:45

Pause

Kl 14:45- 15:00

Distriktssenteret – Hvor står senteret nå? Hvordan blir senteret en
lagspiller for lokale mobiliseringsprosjekter? v/direktør Halvor Holmli

Kl 15.00- 1545

En pilot presenterer sitt arbeid og sine resultater

Kl 15:45-16.00

Pause

Kl 16:00-17.00

Gruppearbeid, innspill til Bygdeforsknings planlagte håndbok for lokalt
utviklingsarbeid.

Kl 1730

Avreise til Øynaparken – Middag og sosiale aktiviteter

Kl 22:00

Retur til hotellet

Onsdag 6. Mai, separat samling for den nordiske gruppen
09.00 – 10.00 Nordisk overblikk
Nordregio ved Ole Damsborg vil holde en innledning som skisserer opp situasjonen når det
gjelder distriktsutvikling i de nordiske land, med utfordringer, politikk og strategivalg i de
ulike land.
10.00 – 12.00
Privat og offentlig tjenesteforsyning

Fokus i denne sekvensen vil bli på strategier for å styrke grunnlaget for privat
tjenesteforsyning, med bla eksempel fra www.merkur-programmet.no og www.flf.se
Videre vil det bli en presentasjon og diskusjon om ulike strategier for å sikre god forsyning av
helsetjenester, blant annet gjennom det norske konseptet distriktsmedisinske sentra. Det kan
også være aktuelt å komme inn på strategier knyttet til tannlegerekruttering.
12.00 – 13.00
Lunsj
13.00 – 14.00 Green growth
Her vil det regionale utviklingsarbeidet på dette feltet bli presentert av Nord-Trøndelag
fylkeskommune. Vi vil også presentere lokale eksempler, som utgangspunkt for den videre
dialog om temaet.
Ordføreren i Vikna kommune, Karin Søraune vil innlede om kommunens utviklingsarbeid på
dette feltet. Vikna kommune er en kystkommune, med store kultur- og naturressurser.
Kjell Schive, prosjektleder for Midt-skandinavisk regionprosjekt vil også innlede om et
samarbeidsprosjekt mellom to norske og to svenske kommuner. Prosjektet har som siktemål å
samarbeide om tjenesteproduksjon, bygge ned grensehindre, skape bolyst og utvikling.
14.00 – 16.00
Møte i den nordiske gruppen for å legge planer for gruppens videre arbeid
16.28
Avreise til Værnes flyplass

