
 

Realistisk planlegging 
planlegging som verktøy for å møte utfordringer i nåtid mer enn å invitere til flukt 

inn i urealistisk framtid? 
Kommuneplankonferansen 23 – Samplanjubileum 50  

Innlandet/Gjøvik  
 

Foreløpig program per 22.11.2022 

Mini-studietur (forfor-program på gale siden av Mjøsa) – dag 1 – lørdag 11. februar 
 

12:00-14:30  Velkommen til Moelv - Ringsaker kommune (program under utvikling) 
Hyttebygging på Sjusjøen/befaring, internasjonal skiskyterarena 
Plansjef Anne Gunn Kittelsrud m flere 

14.30-15.30 Lunsj: Hygga Fjellkro – Sjusjøen 
 

15.30-17.30 
 

Brumunddal – de første tretopphytter, - befaring – planprosess 
Kvarstad sjokolade på Rudshøgda 
Program under utvikling 
 

17.30-19.30 WOOD hotel Mjøstårnet innsjekk 
Norwegian wood cluster – om skogindustrien og betydning for nærområdet og landet 
Sykehuslokalisering 
 

20.00- 
  

Middag på Mjøstårnet med ulikt påfyll 
Fag - kultur i hyggelige omgivelser  

Mini-studietur (forfor-program) – dag 2 - søndag 12. februar 
 

09.00-11.00 
  

Helgøya  
Prøysenhuset 
Fra to til ett fylke – samarbeid og konkurranse? 
  

11.00-12.30 Gjøvik omvisning – Mustad næringspark, Brighthouse, Rockeverksted, Høyskolen/NTNU 

12.30-14.00 Lunsj 
 

14.00-15.30 
 

Fjellhallen, Vitensenteret (program under utvikling) 

Forprogram på riktig side av Mjøsa - søndag 12. februar 
 

1530   Innsjekking Quality Strand Hotel, evt. Grand hotel  

15.30-17.00 Hva er og blir Mjøsbyen? 
NN 

17.00-17.30 Pausemat 

17.30-19.30 
 

Program under utvikling -   
 

19.45 Avgang hotell til kveldsarrangement 
 

20.00-22.00 Middag og kultur – sted kommer 
 

22.00 Konsert på Kafka? (ikke bekreftet) 
 



 

Konferanseprogram mandag 13. februar, Gjøvik kino 

møteledere:  
leder FKP Britt Kjensli, Nordland fk 

leder programkomitéen Henrik Brennhaugen Jakobsen, Gjøvik kommune 
 

08.00-09.30  Moro med planteori XVIII – planlegging innenfor rommet av muligheter, i stedet for rommet av 
‘umuligheter’? 
v/ førsteamanuensis Aksel Hagen, HINN  

 
09.30-10.00 

 
Registrering med kaffe. Vandring blant utstillere 
 

 
10.00-10.20 
 
 

 
Åpning av konferansen – Velkommen til Gjøvik og Innlandet 
v/ ordfører Gjøvik kommune 
v/ fylkesordfører Innlandet fylkeskommune 
 

10.20-10.50 Regjeringens forventninger til planleggingen 
v/ statssekretær Kjersti Bjørnstad 
  

10.50-11.15 Pause med kaffe og lett servering. Vandring blant utstillinger.  
 

11.15-11.55  Plan- og utviklingsarbeid i små distriktskommuner – i et realistisk perspektiv 
Forsker Josefina Syssner, Linköping universitet 
  

11.55-12.35 Planlegging i et nordisk perspektiv –  
Nordregio (navn kommer) 
 

12.35-12.55 
 

Presentasjon av utstillere 
 
 

12.55-13.00 
 

Praktisk informasjon 
Parallellseminarer, lunsj, årsmøte i FKP, jubileumsmiddag og neste dags konferanseprogram. 
 
 

13.00-14.00 Lunsj 
 
  
14.00-14.45  
Arealstrategi som brobygger mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 
Forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet  
 
14.20-14.45 Sosial bærekraft, hva er det?   
Forsker Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet  
  
 
14.45-15.00 Lansering av ny planpod v/Ragnhild Augustsen og Karoline Birkeli-Gauss  
  
 
15.00-15.15 På leting etter seminarrommene  

 

 

15.15-17.15 Seminar av ulik varighet. Navn på seminarrom: kommer 
 
1)    Statistikk - hva sier den oss?    

           Forsker NN, OsloMet (ikke bekreftet) 
       Plan og utviklingsarbeid i små distriktskommuner – i et realistisk perspektiv 
       Professor Josefina Syssner, Linköping universitet 
 
2)    Grønne næringer v/ NN og NN Bruken av «digital tvilling»….  
       Drøfting - gruppeoppgaver  
 
 



 

 
  

3) Kulturmiljø, nostalgi eller utviklingskraft? v/Riksantikvaren 

 

• Kulturmiljøarbeid og samfunnsutvikling – to sider av samme sak?  

• Kulturmiljø og samfunnsutviklerrollen  

• Uthavner i særklasse  

• Sosial bærekraft i fredet bymiljø  

• Historisk kystkultur i møte med fastlandsforbindelse  

• Hvordan kan kulturmiljøer være et aktivt bidrag for lokale strategier for 
omstilling til lavutslippssamfunnet/sirkulær økonomi?  

• Lys i gamle hus, kulturmiljø som samlingspunkt for forvaltning og frivillighet  
 

 

4) Det akademiske kvarter v/ Forum for Utdanning i Samfunnsplanlegging 

 

• Samskaping for samfunnsutvikling 
- Phd Ailin Aastvedt, HINN og seniorforsker TF  

• Psykisk helse i et folkehelseperspektiv 
-        Phd Off. Ane Bjørnsgaard, HINN og folkehelsekoordinator Innlandet fk 

• Planlegging i «krympende samfunn” artikkel v/Hagen, Higdem og Overvåg 
- Professor Ulla Higdem, HINN 

 
 

5)   Bruk av areal- og naturregnskap i planlegging  

• KDD veileder v Mari Olea Lie  

• Miljødirektoretat: NN 

• Agder fylkeskommune: Gunnar Ogwyn Lindaas  

• Lillestrøm kommune: NN  
  
6)  Verktøy og fremgangsmåte for realisering av mål i samfunns- og arealplanlegging  
                                        - Framsikt presenterer sin planmodul v seniorrådgiver Jo Audun Øverby 
                                        - Bærum kommune tar i bruk ny metode:  
                                              Stedstilpasset målstyring av mobilitet v Kristin Siem Utne 
  
7) Jubileumssesjon: Samplan 50 kull – overraskelsestema GLED EDER  

 
 

17.30 -18.15 
 

Årsmøte i Forum for kommunal planlegging (FKP) 
Møte for medlemmer i FKP og konferansedeltakere med interesse for organisasjonen. 
 

19.15 
 

FestMiddag –  
Samplan 50 kull og den 30.Kommuneplankonferanse. 
Aperitiff, festmiddag, taler og kulturinnslag 

 

Konferanseprogram – tirsdag 14. februar, Gjøvik kino 
 

Møteledere:  
NN 

 

07.30-08.15  Ut av dyna! Program kommer  

08.30-08.35 Åpning av andre konferansedag/kulturinnslag 

08.35-09.15 
 

Realistisk planlegging, ny utvikling i kommunen (Naturmangfold og klima – bevar natur – bevar klima) 
Ideologi og vekst sett i ett utviklingsbiologisk perspektiv. 
Professor Dag O. Hessen, UiO 
 



 

09.15-09.45 
 

Naturmangfold i kommunal planlegging – prosess og juridisk skråblikk 
Fagdirektør Svein Kornerud, Statsforvalter Vestland 
 
  

09.45-10.10 Pause med utsjekking fra hotellet. Vandring blant utstillere.  
 
Ekstra! i siderom 
Bærum kommunes utvikling av Fornebu som nullutslippsområde  
Miljøvernrådgiver Anne Margrethe Lia-Jonassen  
  

10.10-10.35 
 
 
10.35-11.05 

Evaluering av statlige planretningslinjer for BATP 
Forsker Jomar Lygre Langeland, CIVITAS as 
 
Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy 
Seniorplanlegger og kontorleder Erik Plathe, Asplan Viak as 

  
 

11.05-11.20 
 

Pause. Hent rundstykker! 
 
 

11.20-12.00 Hvordan vil eldrebølgen og klima/miljø sammen redefinerer bærekraft, og hvordan vi kan møte 
endringene vi vet vil komme med teknologi og politiske grep. Etter 250 års rask vekst er vi på vei mot 
landing, grepene vi gjør i dag avgjør hvor hard den blir og hvor vi ender opp.  
Forfatter, astrofysiker og blogger Eirik Newth, også medlem i Klimautvalget mot år 2050 
 

12.00-12.40 Hva kan redde det grønne skiftet: Satsing på atomkraft, myter mv?. 
Doktor Sunniva Rose, Kjernefysiker huju 

  
 

12.40-13.10 Nytt fra Kommunal og distriktsdepartementet 
 
 

13.10-13.15  Vel hjem og litt praktisk informasjon 
Avslutning av konferansen, lunsj og etterprogram 
 
  

13.15-14.00 Lunsj 

• Tog mot Oslo kl 1530 

• Buss til Moelv og tog til Gardermoen 
 

 
 

Etterprogram – tirsdag 14. februar 
 
 

14.00-14.45 
  

Mustad næringspark.  
Befaring og historiefortelling Gjøvik gård, Mjøsmuséet - Bygning/Kulturmiljø mm  

14.55- Bussbefaring – retning Gardermoen via Dokkadeltaet Nasjonale våtmarkssenter, Raufoss mm 
(program under utvikling) 
 

-17.00 
 

Ankomst Gardermoen 

 
 
 
 



 

 
 
Programkomitéen ønsker velkommen på vegne av seg selv og styret i FKP. Den består av:  
 

• Leder Henrik Brennhaugen Jakobsen, Gjøvik 
kommune  

• Øyvind Sørlie, Gran kommune  

• Bente Øverby, Nordre Land kommune  

• Inger Stubsjøen, Innlandet fylkeskommune  

• Kristian Botten Pedersen, Statsforvalter i Innlandet  

• Aksel Hagen, Forum for Utdanning i 
Samfunnsplanlegging (FUS) og HINN 

• Hilde Johansen Bakken, KDD  

• Henning Berby, KS – Samferdsel-Plan - Miljø 

• Håkon Randal, Holmestrand kommune og FKP-
styret  

• Tonje Ausland/Eva Fængsrud, KS/SEVS/FKP-
sekretariatet 

 
Konferansen arrangeres i samarbeid med: 
 

• KS – kommunesektorens organisasjon 

• Gjøvik kommune 

• Gran kommune 

• Nordre Land kommune 

• Innlandet fylkeskommune 

• Statsforvalter i Innlandet 

• Kommunal- og distriktsdepartementet 

• Klima- og miljødepartementet 

• Landbruk- og matdepartementet 

• Helse- og omsorgsdepartementet 

• Vegdirektoratet 

• Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)
 

 
 

 

 
 


