SENTRUMSKONFERANSEN

2019

Sammen om sentrum
BODØ
Scandic Havet Royal Hotel
24. – 25. september

I samarbeid med
Bodø kommune og Bodø Sentrum AS
og

Offentlig / privat samarbeid
SENTRUMSUTVIKLING
Norske byer – symptomer:
Tomme lokaler, slitne fysiske omgivelser, fragmentert gårdeierstruktur, lave
eiendomspriser, kommunalt fravær, negativ medieomtale …
Er det slik det er?
Ja - slett ikke over alt, men like fullt alt for mange steder.
Hovedutfordringer for norsk byer:
For få mennesker bor og arbeider i sentrum, nye boliger, handelsetableringer
og arbeidsplasser lokaliseres utenfor sentrum og i byenes randsoner.
Er det mulig å møte disse utfordringene?
Norsk Sentrumsutvikling arbeider for at statlige og kommunale myndigheter
gjennom offensiv politikk skal gi rammevilkår for at norske byer skal være attraktive arenaer for handel, tjenesteyting, opplevelse og boligetablering med
funksjonell og tjenlig infrastruktur. Norsk Sentrumsutvikling samarbeider i denne
sammenheng med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om flere tiltak
for å styrke sentrum i byen.
I Stortingsmelding nr. 18 (2016-17) om Bærekraftige byer og sterke distrikter
bebuder regjeringen at den vil «støtte opp om kommuner og andre aktører som
ønsker å prøve ut nye løsninger og verktøy for frivillig forpliktende sentrumssamarbeid».
Og i Stortingsmelding nr. 9 (2018-2019) om Handelsnæringen – «Når kunden
alltid har nett» fremholder regjeringen at den vil «støtte opp om kommuner, næringsaktører og innbyggere som gjennom forpliktende samarbeid ønsker å gå
foran i sentrumsutviklingen, herunder styrke sentrum som en attraktiv etableringsarena for handel».
Regjeringen tar mål av seg til å «være en pådriver for planlegging og utvikling
av attraktive byregioner, byer og bysentra – med gode rammebetingelser for
handelsnæringen … ved å styrke arbeidet med veiledning og kunnskapsformidling om by- og sentrumsutvikling» (Meld. St..9 (2018-19).
Det er dette Sentrumskonferansen 2019 vil dreie seg om
Konferansen henvender seg til politiske- og administrative beslutningstagere på
ulike forvaltningsnivåer; representanter for næringsliv, sentrumsorganisasjoner
og reiseliv; utviklere, arkitekter og entreprenører, så vel som gård- og grunneiere, kjøpmenn og investorer – mennesker som tror på og arbeider for at sentrum
skal være levende, innbydende, inkluderende og tilrettelagt.
Velkommen til Sentrumskonferansen 2019

TIRSDAG 24. SEPTEMBER

Fra 10.30: Registrering / Kaffe
Scandic Havet Royal Hotel – 3. etasje.
11.00 E’ DU NORD?
Skuespiller / artist Emilie Tverbak
VELKOMMEN TIL BODØ – ÅRETS SENTRUM I NORGE
Ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød
SENTRUMSKONFERANSEN 2019
Direktør i Norsk Sentrumsutvikling Kristin Gustavsen
11.30 BÆREKRAFTIG BYPOLITIKK
Partnerskap for utvikling av sentrum
Kommunal- og næringsminister Monica Mæland
12.00 OFFENTLIG / PRIVAT SAMARBEID FOR LEVENDE BYER
Erfaringer og eksempler fra europeiske byer
Grunnlegger av Living Cities - Danmark Julie Holck
12.30 LUNSJ
13.30 HAR KOMMUNEN ET MÅL FOR SENTRUM – OG EN SENTRUMSPLAN?
Tilrettelegging og organisering av sentrumssamarbeid
Ordfører i Tromsø Kristin Røymo (Ap)
14.00 GÅRDEIERNES ANSVAR FOR LIVET MELLOM HUSENE
Om kompetent og inspirerende gårdeierskap i sentrum
President i International Downtown Association (USA) David T. Downey
14.30 HANDEL OG SERVICE: MÅL ELLER MIDDEL FOR VITALISERING AV SENTRUM
Rammevilkår for bærekraftig handel i et levende sentrum
Administrerende direktør i Oslo Handelsstands Forening Bjørn Næss
15.15 BYVANDRING I BODØ
16.45 ÅRETS SENTRUM I NORGE
Presentasjon av nominerte kandidater til Sentrumsprisen 2019
19.30 SOSIAL AFTEN
Aperitiff
20.00 MIDDAG
Toastmaster Knut Folkestad og skuespiller / artist Emilie Tverbak

ONSDAG 25. SEPTEMBER
08.55 MORGENGYMNASTIKK
B&OI Turn
09.00 OFFENTLIG / PRIVAT SAMARBEID FOR LEVENDE BYER
Tiltak, eksempler og erfaringer fra norske byer
Forsker ved Norsk Institutt for By og regionforskning / OsloMet Guri Mette Vestby
09.45 SEMINARER / WORK SHOPS
11.00 HVA VIL VI MED SENTRUM I BYEN?
Sentrum i byen som drivkraft for regionen
Ordfører i Bodø Ida Maria Pinnerød (Ap) og ordfører i Molde Torgeir Dahl (H)
Innlegg og paneldebatt
12.00 PAUSE
12.15 ÅRETS BYSENTRUM I NORGE
Kåring av Årets sentrum i Norge 2019 - Prisutdeling
12.30 AVSLUTNING
Velkommen til Sentrumskonferansen 2020
12.45 LUNSJ

Byvandringer i Bodø
Deltakerne inndeles i byvandringsgrupper. Alle gruppene besøker de utvalgte stedene i byen.
15.15 BYVANDRING I BODØ
1: Torget og Glasshuset
Byplansjef Annelise Bolland og sentrumsleder Veronica Kåring
2: Rådhuset og Solparken
Prosjektleder i Bodø kommune - Eiendom Knut Svendsen
3: Sjøgata og Ramsalt – Hundholmen byutvikling
Adm. direktør Morten Jakhelln og adm. direktør i NOBL Mona Liss Paulsen
4: Boligbygging i sentrum – Dronningens gate
Prosjektleder for The Storm Bernt Charles Hargaut
5: Kvartal 99 / Stormen Konserthus
Prosjektlederne Dagfinn Nilsen og Knut Kaspersen

Foredragsholdere og medvirkende
Ida Maria Pinnerød
Ordfører i Bodø (Ap) siden 2015. Hun ble valgt inn i bystyret i 2011 og er
leder for Bodø Arbeiderparti og medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Hun
har magistergrad i språk og er cand. mag. i samfunnsfaglige fag fra Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere arbeidet ved Nord Universitet.
Kristin Gustavsen
Direktør i NSU. Sivilarkitekt fra NTNU. 1998-2011 var hun daglig leder i Urban Sjøfront AS. Deretter ledet hun arbeidet med ny kommunedelplan for
Stavanger sentrum. Ledet FoU-prosjektet City Impact District. Siden 2017
har hun vært daglig leder i Stavanger Sentrum.
Monica Mæland
Kommunal- og næringsminister (H), statsråd siden 2013. Tidligere byrådsleder i Bergen fra 2003 til 2013 og kommunalråd for miljø og byutvikling (20002001) og finans, kultur og næring (2002). Hun er cand.jur. fra Universitetet i
Bergen og har drevet egen advokatpraksis
Julie Holck
Leder av Living Cities i Danmark, som arbeider med byutvikling med fokus på
handel, byliv, partnerskap, placemaking og place management. Hun er cand.
mag. i moderne kultur og kulturformidling og har doktorgrad på avhandlingen
Butikkene og levende byer.

Kristin Røymo
Ordfører i Tromsø (Ap) siden 2016 - byrådsleder 2015-2016). Hun har utdannelsen innen statsvitenskap, pedagogikk og psykologi og mastergrad fra Universitetet i Tromsø. Hun har arbeidet som fagkonsulent i Færingen Terapeutisk Samfunn og har vært seksjonsleder for NAV arbeidsrådgivningskontor.
David T. Downey
President og adm. direktør i International Downtown Association for vitale,
bærekraftige og urbane bysentra. Han har tidligere vært adm. direktør i American Institute of Architects Urban Design Center. Han har sin utdannelse innen arkitektur og urban design.

Bjørn Næss
Adm. direktør i Oslo Handelsstands Forening siden 2018. Har tidligere vært
adm. direktør i NHO Handel, partner i Hartmark Consulting, kjededirektør i
Statoil detaljhandel, direktør i Coop Norge, adm. direktør i AC Nielsen Norge.
Han er utdannet siviløkonom. Han styremedlem i Norsk Sentrumsutvikling.

Guri Mette Vestby
Seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR. Arbeider med styrking av kunnskapsgrunnlaget for by- og stedsutvikling. 2016-2018 ledet hun
følgeforskningen av DOGA-prosjektet «Levende lokaler» - med utprøving av
nye metoder for å aktivere tomme lokaler og mer levende bysentrum.
Torgeir Dahl
Ordfører i molde (H) og har vært medlem av bystyret i Molde og fylkestinget
i Møre og Romsdal side 2003. Han har erfaring fra næringslivet og bygde opp
Dahls Bokhandel i Molde før han i 2001 solgte seg ut til bokhandlerkjeden
Ark. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Knut Folkestad
Konferansier på Sentrumskonferansen. Utdannet journalist ved Høgskolen i
Volda og har i en årrekke arbeidet i NRK radio, blant annet Reiseradioen og
NRK Nordland. Han har også medvirket i TV-programmet Ekstremsportveko
på Voss. Han har også vært redaktør og daglig leder i gratisavisen Bodø Nu.
Emilie Tverbak
Skuespiller, sanger og artist. Hun er utdannet ved Musikkteaterlinjen ved Bårdar-akademiet i Oslo 2009 – 2011. Hun har medvirket ved en rekke musikalske oppsetninger som Les Miserables ved Hålogaland Teater og Skjønnheten og Udyret ved Christiania Teater.
B&OI Turn
B&OI Turn er en tradisjonsrik klubb med over ett tusen medlemmer fra to til
åtti år. Klubbens fremste mål er å gi barn og voksne et sunt treningstilbud for
egen utvikling og treningsglede. Klubben driver apparat-turn, rytmisk gymnastikk, troppsgymnastikk, cheer samt barne-, ungdoms- og voksenturn.

Påmelding
Påmelding til Sentrumskonferansen, reservasjon av rom på konferansehotellet samt deltagelse på sosial aften skjer elektronisk via www.norsk-sentrumsutvikling.no.
Frist for påmelding er 1. september. Bekreftelse av påmelding sendes som e-post umiddelbart til oppgitt e-postadresse.
KONFERANSEAVGIFT – HELE KONFERANSEN (*)
- Konferanseavgift: Kr. 5 250,- Konferanseavgift for deltakere fra NSUs medlemmer: Kr. 4 500,- Konferanseavgift for studenter med studentbevis: 3.500,I konferanseavgiften inngår program, lunsj, kaffe / te og forfriskninger begge dager.
Overnatting og middag / sosial aften inngår ikke og må bestilles / reserveres særskilt.
KONFERANSEAVGIFT – DAGPAKKER (*)
For deltagelse på konferansen bare én av dagene tilbys dagpakke, som inkluderer program,
lunsj, kaffe / te og forfriskninger på ønsket dag.
- Dagpakke koster kr. 3 500,-.
- For medlemmer i NSU og studenter med studentbevis: Kr. 2 750,-.

MIDDAG / SOSIAL AFTEN (*)
Deltagelse på middag og sosial aften kommer i tillegg til selve konferansen. Ønsket deltagelse må angis særskilt ved påmelding. Sosial aften koster kr. 1 350,- pr. person. I prisen
inngår aperitiff, tre retters middag, tre glass vin (ev. øl / mineralvann) foruten program / underholdning.
OVERNATTING PÅ KONFERANSEHOTELLET (*)
Deltakere som ønsker overnatting i Bodø anbefales å bo
på konferansehotellet. Overnatting er basert på enkeltrom.
Ved ønske om dobbeltrom, må begge navn oppgis ved reservasjon. Overnatting på konferansehotellet inkluderer
frokost.
- Overnatting pr. person pr. døgn i enkeltrom: Kr. 1 490,- Overnatting pr. person pr. døgn i dobbeltrom: Kr. 1 050,Deltakere som ønsker overnatting fra mandag 23. september kan reservere rom til samme priser.
Vennligst bemerk at hotellreservasjon er bindende, og forfall etter 1. september vil bli fakturert som «no show» og må betales med kr. 1 490,- / 1 050,- pr. avbestilt døgn.
(*) Det tilkommer merverdiavgift på alle priser.
NÆRMERE INFORMASJON / OPPLYSNINGER
- Norsk Sentrumsutvikling: post@norsk-sentrumsutvikling.no - Tlf. 51 89 51 51
- Bodø Sentrum AS: post@bodosentrum.no - Telefon 957 27 891
INFORMASJON OM MOBILAPPLIKASJON
Det satt opp en mobilapplikasjon (app) som inneholder praktisk informasjon og oversikt over
program og foredragsholdere. I tillegg kan deltagerne på konferansen motta oppdateringer
om program etc. underveis i konferansen.
Mobilapplikasjonen er tilgjengelig på https://lineupr.com/mfinvik/sentrumskonferansen2019
Den åpnes i nettleser, men kan legges til på hjemskjermen gjennom menyen i nettleser på
både Iphone og Android-telefoner.

