Velkommen til Sentrumskonferansen 2013
Styreleder i Norsk Sentrumsutvikling, Jarle Pettersen
Det er en stor glede og ønske velkommen til Sentrumskonferansen 2012.
En konferanse som har fått temaet «Sentrum som Næringsarena».
Mitt navn er Jarle Pettersen - jeg er til daglig leder for Samarbeidsgruppen Midtby’n,
som er sentrumsforeningen her i Trondheim. I tillegg er jeg styreleder i Norsk Sentrumsutvikling, eller NSU som vi også kaller det.
NSU ble opprettet 16.februar 2010, men organisasjonen har en lengre historie og het i
utgangspunktet Norsk Sentrumsforum og ble etablert for 17 år siden - 8. mars i 1995.
Bakgrunnen for etableringen av NSF var at flere og flere bysentrum merket konkurransen fra de eksterne kjøpesentrene, og at handelsstanden ansatte sentrumsledere som
skulle sørge for at sentrum ikke skulle miste kunder og omsetning.
Disse sentrumslederne hadde behov for å dele kunnskapen sin med hverandre. De hadde felles forståelse for de problemstillinger og utfordringer man sto ovenfor i det daglige
arbeidet med å beholde sentrums rolle som hovedarena for handel og vandel.
Riktig nok var det mange av de samme kjøpmennene som allerede var etablert i sentrum
som også etablerte seg i kjøpesentrene, og som i tillegg var med på å ansette sentrumslederne. Kanskje må det være her uttrykket ”både i pose og sekk kommer fra”.
NSU er en landsdekkende medlemsorganisasjon med førtifem medlemsvirksomheter.
Dette er i hovedsak sentrumsorganisasjoner og næringsforeninger, men vi er også glad
for å ha med oss Hovedorganisasjonen VIRKE som medlem.
Sentrum i norske byer har utviklet seg mye de siste årene, noen vil si til det bedre, andre
til det verre. Uansett er det viktig at vi også forandrer oss i takt med tiden. Derfor var det
viktig for oss å endre kursen fra NSF til NSU. Fra det litt innadvendte Norsk Sentrumsforum til det mer utadvendte og inkluderende Norsk Sentrumsutvikling.
Alle snakker om at næringslivet og politikerne / kommunene må samarbeide med hverandre for å utvikle sentrum. Vi må snakke sammen, høres ofte på seminarer som dette,
Vi må samarbeide!
Men svært få sier konkret hvordan dette skal gjøres.
Vi i NSU ønsker derfor å være en arena for tverrfaglig utveksling av kunnskap og erfaringer. Vi ønsker at flere organisasjoner, virksomheter og offentlige instanser skal kunne
delta innenfor NSUs arbeid for et levende sentrum, gjerne som medlem – ja, helst som
medlem…
NSUs visjon er: Sentrum skal være byens / tettstedets hovedarena for handel, offentligog privat tjenesteyting, kultur og opplevelser.

For å oppnå det skal Norsk Sentrumsutvikling bidra til fakta- og kunnskapsbasert sentrumsutvikling, og arbeide for at berørte parter, næringsliv, politiske myndigheter og
forvaltningsorganer skal tilrettelegge og optimalisere rammevilkårene for en dynamisk
og økonomisk bærekraftig sentrumspolitikk.
Dette høres jo helt fantastisk ut…
OG - det er akkurat dette vi sammen skal gjøre de neste dagene.
Gjennom innlegg fra en rekke engasjerte og kunnskapsrike personer fra inn- og utland,
gjennom byvandring med kompetente gruppeledere, og med hjelp fra selveste Bjarne
Brøndbo til å lose oss gjennom disse dagene, skal vi øke kompetansen til samtlige deltagere på konferansen gjennom fakta -og kunnskapsbasert sentrumsutvikling. Og kanskje
har vi det litt ‘arti’ også.

