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SAMMENDRAG
En rekke norske kommuner har stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting.
Dette kan være en utfordring på kort og lang sikt i forhold til f.eks. kommunal økonomi og
utviklingen av kommunale tjenester. Hvordan en håndterer stagnasjon og nedgang er
interessant, herunder om det er mulig å snu en slik utvikling. Da er blant annet planlegging
et mulig virkemiddel. Dette er hovedtema i denne rapporten, sammen med forslag om
hvordan en kanskje kan motvirke stagnasjon og nedgang.
Kommuner med stagnasjon eller nedgang i både befolkning og sysselsetting er her kalt for
uttynningskommuner. Kommuner som har vekst i begge deler er utviklingskommuner,
mens kommuner med økning i arbeidsplasser er arbeidskommuner.
Befolkningskommuner er de med økning i befolkningen, men ikke i sysselsetting. Altså
typiske utpendlingskommuner.
Ved siste store endring av plan‐ og bygningsloven i 2008 ble det innført blant annet
kommunalplanstrategi. Videre ønsket en at den og kommuneplanens samfunnsdel skulle
få et klarere strategisk preg, altså at politikerne la større vekt på den strategiske utviklingen
av kommunen. Dette er særlig interessent i forhold til ulike utviklingsteorier, særlig de som
i ulike grad baseres på utvikling av lokale fortrinn og ressurser mm.
Vi har definert 112 kommuner som uttynningskommuner på 2000‐tallet. Disse er analysert
for to perioder 2002‐2009 og 2009 ‐2015 basert på SSB sine tall. Videre er det gjennomført
casestudier i kommunene Aurland, Hattfjelldal, Måsøy og Rindal. Datakildene der var
intervjuer og studier av dokumenter. Det er også gjennomført intervjuer med respondenter
fra de respektive fylkeskommuner.
Et hovedtrekk er at i Sør‐Norge utvikles det i løpet av 2000 – tallet et klarere skille mellom
regioner med mange utviklingskommuner og tilhørende befolkningskommuner, og
regioner preget av uttynningskommuner. De sistnevnte finnes særlig i enkelte fjellområder
og grensekommuner samt det indre Østlandet utenfor pendlingsomlandet til
vekstregionene. I Nord‐Norge forskyves veksten til de ytre strøk og regionene med større
byer, mens de indre deler av Nord‐Norge på grensen til Sverige og Finland blir
uttynningskommuner.
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Uttynningskommunene preges av flere eldre enn de øvrige kommuner og færre fødsler. De
er også overrepresentert i næringer i tilbakegang, som primærnæringene og industri, mens
de er underrepresentert i næringer som vokser, som reiseliv og personlig tjenesteyting.
Aurland kommune i Sogn og Fjordane klarte i løpet av 2000‐tallet å snu fra å være en
uttynningskommune til å bli en utviklingskommune. En langsiktig satsing på reiseliv og
bevisst satsing på helårige arbeidsplasser er nøkkelfaktorer. Rindal kommune i Møre og
Romsdal var i første del av perioden en uttynningskommune, men ble en
arbeidskommune. De har scoret godt på levekårsindekser og har hatt en bevisst satsing på
trivsel og tettstedsutvikling. Hattfjelldal i Nordland er for 2000‐tallet som helhet en
uttynningskommune, men ble i siste del av perioden en befolkningskommune. Trolig som
følge av et asylmottak. Måsøy i Finnmark er en fiskerikommune som har vært
uttynningskommune gjennom begge periodene på 2000‐tallet. De har et
omstillingsprogram.
Arbeidsinnvandring har i varierende grad påvirket befolkningsutviklingen i
casekommunene. Den har hatt størst betydning i Måsøy og Aurland, mens flyktninger har
påvirket utviklingen i Hattfjelldal.
I alle de fire casekommunene mener respondentene at det i hovedsak er gode tjenestetilbud
og levekår. Vurdert etter folkehelseprofiler og Ungdata er det imidlertid noen forskjeller,
som følger en del nasjonale hovedtrekk.
Den overordna utviklingsmodellen bør kombinere utvikling og utvidelse av bo‐ og
arbeidsregioner slik at flere kommuner blir en del av vekstregioner, og en langsiktig
satsing basert på egne fortrinn. Denne kombinasjonen vil ha ulik vektlegging etter
forholdene. På bakgrunn av dette foreslås følgende tiltak:

Overordna tiltak


Bedre kommunikasjoner og særlig veger er et sentralt tiltak fordi det styrker
mobiliteten ved at kommuner knytter seg til vekstkommuner. Det kan også gi grunnlag
for at en tar ut mer av verdiene som ligger i kommunens ressurser.



Kommunal satsing på verdiskaping basert på egne ressurser. Dette bør knyttes til
nasjonale eller regionale satsinger. Ved langsiktige satsinger bør en søke å koble seg til
voksende nasjonale trender.

Planlegging


En langsiktig suksessfaktor er at det velges et fokus og at en holder fast ved dette.
Kommuneplanens samfunnsdel bør få økt betydning som et felles, samlende og
strategisk dokument for å nå det en fokuserer på.



Kombinere næringsutvikling og samfunnsplanlegging.



Styrke lokale og regionale fagmiljø innen planlegging.
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Andre tiltak og satsinger


Utvikle helårsarbeidsplasser.



Beholde de regionale utviklingsmidlene.



Utvikle bolyst og satse på varierte boligtyper, og særlig å legge til rette for det som gjør
det attraktivt å bo i disse kommunene og i ulike deler av dem.



Utvikle nettverk som inkluderer kommunen som en aktiv medspiller i næringslivet og
samfunnsutvikling – kommunen bør være mer enn bare planlegger og tilrettelegger.



Satse på tiltak som bidrar til at arbeidsinnvandrere kommer, blir værende, og utvikler
næringslivet.



Beholde, utvikle og bruke lokale og regionale kompetansemiljøer.
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1 BAKGRUNN

1.1 Mange kommuner har stagnasjon eller nedgang i befolkning og
sysselsetting
Hvordan takler kommuner stagnasjon eller nedgang i sysselsetting og befolkning?
Stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting kan skape en rekke utfordringer for
kommuner, blant annet fordi skattegrunnlaget avtar og fordi en del tjenester blir relativt
dyre å opprettholde. Det kan redusere innbyggernes livskvalitet og levekår, f.eks. ved en
sentralisering innad i kommuner og nedlegging av tilbud. På den annen side kan en tenke
seg at tiltak og aktiviteter samt planlegging kan påvirke en kommunes takling av
stagnasjon eller nedgang slik at livskvalitet og levekår opprettholdes. Videre er opplevde
levekår en relativt subjektiv parameter.
I dette prosjektet går vi nærmere inn i dette temaet for å se om det er lærdom som kan
videreføres til kommuner og samfunnet for øvrig med hensyn til hvordan kommuner
takler stagnasjon eller nedgang. Da er det viktig å forstå hva en kommune gjør selv og kan
påvirke, og hva som er generelle trekk i samfunnet og eksterne faktorer som i større grad er
utenfor kommunens rekkevidde. Kunnskap om dette vil gi grunnlag for å forstå hvordan
nasjonal politikk kan påvirke kommunenes utvikling. Slik lærdom kan være ekstra aktuell
nå når en rekke nye kommuner trolig vil gå inn kategorien stagnasjons‐ og
nedgangskommuner som følge av en økt krise i norsk økonomi.

Ulike typer kommuner
Kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting er en sammensatt
gruppe på mange måter. For å kunne analysere og forstå disse kommunene er det derfor
viktig med en noe nærmere grovsortering av dem med hensyn til sammensetning av
endringer i befolkning og sysselsetting.
Under normale konjunkturer er det et nært sammenfall mellom arbeidsplassutvikling og
befolkningsutvikling, i hvert fall hvis vi ser på utviklingen i befolkningen i yrkesaktiv
alder. Arbeidsplasser trekker til seg arbeidskraft og innbyggere. Det er også slik at
innbyggere representerer både et rekrutteringsgrunnlag og en etterspørsel for bedriftene.
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Disse sammenhengene gjelder på nasjonalt nivå, for regioner (bo‐ og
arbeidsmarkedsregioner) og for en stor del av kommunene. Blant kommuner innenfor
funksjonelle bo‐ og arbeidsmarkedsregioner, kan det imidlertid være avvik mellom
jobbskaping og befolkningsvekst.
Figur 1 viser prosentvis utvikling i antall arbeidsplasser og innbyggere i perioden 1.1 2002‐

1.1. 2015 for alle norske kommuner. Figuren illustrerer at jobbskaping og befolkningsvekst i
stor grad henger nært sammen på kommunenivå. Den viser også fire hovedtyper av
kommuner som vi kommer til å bruke utover i rapporten. Dette er:


Utviklingskommuner; kommuner med vekst i både arbeidsplasser og befolkning.



Uttynningskommuner; kommuner med stagnasjon eller tilbakegang i både antall
arbeidsplasser og befolkning.



Arbeidskommuner; kommuner med økning i arbeidsplasser, men nedgang i befolkning.



Befolkningskommuner; kommuner med nedgang i antall arbeidsplasser, men økt
befolkning.

Figur 1. Plott. Arbeidsplasser og befolkning. Alle kommuner i Norge.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning
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1.2 Ulike teorier om regional utvikling
Teorier om regional utvikling, stedsutvikling og bygdeutvikling skiller mellom utvikling
som kommer utenfra (eksogen) og innenfra (endogen).
I etterkrigstida har det innen regional‐ og distriktspolitikken vært en rekke strategier,
modeller og virkemidler som har hatt som mål å skape utvikling i ulike typer områder
(Næringsutvikling, 2005: 18):


På 1960 og 1970‐tallet var det Keynesiansk teori med vekt på regulering



På 1980‐tallet var det nyklassisk teori med en sterkere tro på markedet



På 1990‐ og 2000‐tallet var det såkalt endogen teori med fokus på «indre faktorer». Det
vil si mobilisering av lokale og regionale ressurser som grunnlag for vekst.

Den eksogene tilnærmingen
Den dominerende utviklingstilnærmingen på 1980‐tallet og langt inn på 1990‐tallet var den
såkalte eksogene utviklingstilnærmingen. Innen denne retningen blir områdene som skal
utvikles ansett som funksjonelt avhengige av markedsutviklingen for enkeltnæringer eller
oppkobling til byer. For å skape regional utvikling foreskriver denne tilnærmingen
utbygging av infrastruktur, relokalisering av bedrifter, økonomiske kompensasjons‐
ordninger, sektorspesifikk tiltak mv (Damvad, 2015a:18).

Den endogene tilnærmingen
Utover på 1990‐tallet fikk den endogene utviklingstilnærmingen stor gjennomslagskraft i
Norge og internasjonalt. Innen denne tilnærmingen kommer vekstkraften «innenfra» eller
«nedenfra». Denne tilnærmingen tar utgangspunkt i territoriet i stedet for sektorer. Den tar
utgangspunkt i lokalsamfunnets behov og muligheter til å utnytte naturressursene,
kulturen og humankapitalen i regionen eller lokalsamfunnet (Ray, 1997: 345; Gkartzios &
Scott, 2014).
Den endogene tilnærmingen har løftet fram betydningen av regioner eller steders
attraktivitet som kilde til vekst. Vekstkraft nedenfra er ikke et særnorsk begrep, men en del
av en bredere internasjonal diskusjon (Gkartzios & Scott, 2014). Det er vel på bakgrunn av
dette en må forstå den nasjonale vektleggingen av «Bolyst» og den omfattende og varierte
bruken av dette begrepet. Dette ser en også igjen i en rekke norske målformuleringer innen
regionalpolitikken og en omfattende lokal bruk av begrepet.
Noe av bakgrunnen for fokuset på bostedsattraktivitet og bolyst kan være knyttet til
følgende grunnleggende endringer i viktige regionaløkonomiske sammenhenger:


Vi har hatt en langvarig overgang fra primærnæringer og industri til
tjenestesektoren. Den sysselsetter hele 85 prosent i Norge i dag. En stor del av dette
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er personrettede tjenester som vi yter hverandre der vi bor. Disse arbeidsplassene
flytter altså i stor grad etter folk. Vi snakker ikke bare om frisøren på hjørnet men
om et bredt spekter av arbeidsplasser som skole, helse, omsorg, varehandel, bygg
og anlegg, kultur, fritid og restauranter.


Lokale ringvirkninger av tradisjonell industri‐ og bedriftsetablering har avtatt, både
grunnet færre ansatte og mindre lokale innkjøp (varer er blitt globale og tjenestene
ordnes i økende grad fra sentrale hovedkontorer). Samtidig har tilflytternes
ringvirkninger økt ved at de drar med seg stadig flere behov og etterspørsel og
kjøpekraft. Vi har også fått økte statlige overføringer til kommunene.



Humankapitalen har i mange voksende næringer overtatt som viktigste
innsatsfaktor. Det forventes knapphet på arbeidskraft fremover på grunn av
eldrebølgen. Vi vet også at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft vil øke.
Rekrutteringsmuligheter kan derfor bli en langt viktigere lokaliseringsfaktor for
næringslivet.

Disse forholdene medfører at både bosted og tradisjonell næringsutvikling er viktig for å
utvikle en region. I hvert fall vil ikke tradisjonell næringspolitikk lenger kunne virke alene
uten tiltak for å skape bolyst, det vi si å gjøre det attraktivt å bo. På kommunenivå er det
særlig arbeidsplasser innen personrettet tjenesteyting som står i en nær sammenheng med
innbyggertall. Det er høyest korrelasjon for bygg og anlegg, varehandel, underholdning,
fritid, service, barnehager og skoler. Dette kalles for befolkningsdrevet næringsutvikling.
Gjennom regionforstørring kan stadig flere separere beslutninger om bosted og arbeidssted
innenfor stadig større geografiske regioner. De kan altså flytte uten å bytte jobb (eller
motsatt). Stikkord her er infrastruktur og pendling. Dette fører til at en del kommuner er
arbeidskommuner, man pendler dit, eller befolkningskommuner ved at man pendler fra
dem. I slike tilfeller gir regionen store muligheter, hvilket medfører at vi må se
kommunene i et større geografisk perspektiv. For uttynningskommuner, og særlig de som
ligger i en region som også er preget av uttynning, kan utfordringene være større. Vi
fokuser på disse i denne rapporten.

Neo‐endogen utvikling
Både den endogene og den eksogene tilnærmingen er kritisert. Den eksogene fordi
utviklingstiltakene tilnærmingen foreskrev kunne komme til å vedlikeholde eller skape
avhengighet av offentlig virkemiddelbruk. Det ble også hevdet at denne typen tenkning
hadde en destruktiv effekt på lokalt særpreg og var «påtvunget» (Lowe et al., 1998:9‐10).
Den endogene tilnærmingen ble kritisert for å ha et for naivt syn på utvikling fordi
utviklingen var noe som skjedde uavhengig av andre og antatt viktigere ikke‐lokale
forhold. I vår kontekst kan dette være tyngre utviklingstrekk som urbanisering og
endringer i hvilke næringer som vokser og hvilke som avtar. Tilnærmingen var også basert
på en betydelig overføring av makt fra sentral‐ topdown politikk til lokalt basert politikk.
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Videre kunne den favorisere de som allerede var mektige og hadde stor påvirkningskraft
(Gkartzios & Scott, 2014:5; Damvad, 2015a:28).
For å forstå dette noe bredere bildet er det nyttig å ta fram begrepet «neo‐endogen utvikling»
Kort fortalt sier denne tilnærmingen at utvikling kommer som en følge av både eksogene
og endogene forhold (Ray, 2001:8‐9). Med våre begreper vil det si at utvikling kan forstås
som en følge av både strukturelle forhold og forhold ved det enkelte sted eller den enkelte
kommune. Dette høres rimelig ut, og det kan legge føringer for hvilke faktorer en bør se
etter for å beskrive og forstå uttynning, men også brudd med denne.
Damvad (2015a:20) skriver at den endogene utviklingstilnærmingen er kritisert for en naiv
tro på at lokalsamfunnets utvikling er løsrevet fra alle andre forhold på stedet. Videre at de
senere årenes forskning har kommet fram til en teoretisk erkjennelse av at det eksogene og
det endogene henger sammen når det gjelder å påvirke utvikling.
Som en forlengelse av dette skriver Damvad (2015a:9) at den retningen som vektlegger at
regional utvikling og vekst kan forklares av bostedspreferanser er blitt kritisert for å
overdrive betydningen av bostedspreferanse. Grunnen er at undersøkelser av utviklingen
av regioner i Europa og USA over tid ikke gir empirisk grunnlag for den store
vektleggingen av bostedspreferanser som sentral faktor. Damvad kritiserer derfor også
den omfattende vektleggingen av bostedsattraktivitet og satsingene på dette som sentral
faktor. Ifølge Damvad (2015a:10) er det næringsutviklingen som i størst grad forklarer
hvorfor regioner vokser.
Dermed er det etter vår vurdering viktig å se på både de strukturelle trekkene som
påvirker sysselsetting, og den typen næringsutvikling som har mer sammenheng med
f.eks. utvikling av tjenester der folk bor. Muligens er det på dette punktet at
bolystprosjektene har hatt mest betydning fordi de har gitt et klarere fokus på
sammenhengen mellom befolkning og tilgang til ulike typer boliger. Dette kommer vi
tilbake til utover i rapporten. Videre må en analyse av uttynningskommunene, som nevnt
på forrige side, se på bo‐ og arbeidsregioner samt hvordan eksogene og endogene faktorer
påvirker utviklingen i de regionene.

Forholdet mellom stagnasjon og nedgang, og levekår
Som antydet er det altså en kompleks sammenheng mellom befolknings‐ og
næringsutvikling. Det samme gjelder forholdet mellom disse og livskvalitet og
tjenestetilbud for innbyggerne. Det kan nemlig godt være at innbyggerne har en god
livskvalitet selv om de bor i kommuner med stagnasjon eller nedgang. Dette er
dokumentert i flere levekårsstudier fra utkantkommuner i Oppland fylke, blant annet
Nord‐Gudbrandsdalen og Valdres (Johansen & Batt‐Rawden, 2014a, b, c).
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Dette reflekterer at begrep som livskvalitet og levekår er sammensatt av mange faktorer.
Disse kan virke på ulike måter og forsterke eller kompensere for andre forhold. Begrepet
kompensatoriske goder er en del av dette. På den annen side kan det også være forskjeller
mellom ulike grupper av befolkningen, målt etter parametere som kjønn, alder, om en er
sysselsatt eller ikke. Det kan også være geografiske forskjeller i kommunene, f.eks. mellom
et bygdesenter som opplever vekst og mer perifere deler av kommunene der tjenestetilbud
forsvinner. Dette er forhold som må tas i betraktning. I tillegg til kunnskap om levekår må
en altså se på den faktiske utviklingen av tjenestetilbud i kommunene, for eksempel innen
helse‐ og sosialsektoren og utdanning.
Spørsmålet er så om det i tilfeller der en opplever at levekår ikke forverres eller blir bedre,
for hele eller deler av befolkningen, har blitt gjort grep innen samfunnsplanlegging. Eller
om det er tiltak på andre måter som kan bidra til å forklare utviklingen. Altså om det er
forhold som kan overføres til andre kommuner slik at de unngår fallgruver mm. Videre om
det kan utvikles modeller for å motvirke negative følger for levekår på grunn av stagnasjon
i befolkning og sysselsetting.
I slike sammenhenger er det viktig å ha et regionalt perspektiv fordi det kan utvikles
løsninger, herunder samarbeid og samarbeidsmodeller, som bidrar til å fremme positiv
utvikling i levekår. Det kan skje via påvirkning av deltakelse i arbeid og sysselsetting.
Studier i Oppland (Bråtå et al., 2014) av regionale partnerskap viser imidlertid at det kan
være vanskeligere å få til løsninger på tvers av kommuner når det gjelder personretta
tjenester enn for f.eks. tekniske for hold som IT‐løsninger, avfallshåndtering mv.
I den sammenheng er det viktig å være klar over nasjonale krav og rettigheter med hensyn
til tilbud som må oppfylles. Nasjonale rammer og nasjonal politikk innen ulike sektorer
kan legge grunnlag for, og påvirke, kommunenes faktiske tilbud og hvordan de takler ulike
situasjoner.
Forståelse av samfunnsplanleggingen i kommunene
For å forstå hvordan kommunene håndterer stagnasjon eller nedgang er det viktig å
vurdere planverket til kommunen. Det vil si planstrategien, samfunnsdelen,
kommuneplanens arealdel, ulike kommunedelplaner og økonomiplanen. Videre graden av
konsistens mellom plandokumentene og hvordan disse rulleres. En god indikasjon på om
kommunen har konsistens i planleggingen er graden av samsvar mellom økonomiplanen
og øvrige plandokumenter.
Videre bør planleggingen vurderes i forhold til om det er forhold innenfor regionen som
fremmer eller svekker utviklingen i en kommune. Konkretisering her kan være om
kommunen bidrar til en utvikling der en f.eks. har et fokus på bo‐ og arbeidsmarkeds‐
regioner og ser sin kommune som del av en funksjonell bo‐ og arbeidsregion. Initiativ og
aktivitet på fylkesnivå er en del av dette.
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Vårt fokus på livskvalitet medfører også at vi ser på hvordan kommuner med stagnasjon
eller nedgang har tatt opp folkehelse, levekår og livskvalitet i planleggingen. Figur 2
illustrerer hvordan folkehelse kan inkluderes i planleggingen, her særlig
arealplanleggingen. Folkehelse og levekår kan imidlertid også inkluderes via tematiske
kommunedelplaner, både av generell og mer spesifikk karakter. Eksempler på det siste er
planer rettet mot mobbing eller for å håndtere eldre med demens.
Figur 2. Folkehelse i planleggingen.

Kilde: Monkerud et al., (2015:87).

1.3 Målsetting og problemstillinger
Overordna mål


Hvordan kan planlegging bidra til videre utvikling i kommuner som opplever
stagnasjon eller nedgang.



Hvordan kan planleggingen bidra til å møte stagnasjon og nedgang på en slik måte at
livskvalitet og tjenestetilbud for innbyggerne sikres.

De enkelte problemstillinger
Kartlegging


Hvilke kommuner har stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting, og
hvordan utvikler disse seg over tid mht disse parametere?



Hvordan er tjenestetilbud, indikatorer for levekår og faktisk opplevd livskvalitet i et
utvalg slike kommuner?



Hvilke utfordringer har kommunene definert for egen framtid og har de et kort eller
langsiktig perspektiv?



Hvordan stimulerer kommunene via planlegging og andre midler til befolknings‐ og
næringsutvikling, omstilling, tjenestetilbud og god livskvalitet for innbyggerne?

17

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting



Hvilken regional og nasjonal politikk er ført på disse feltene?

Analyse


Hva er årsakene til nedgang i befolkning og/eller sysselsetting og hvordan kan en
forstå sammenhenger mellom disse?



Skyldes stagnasjon og nedgang egenskaper ved den enkelte kommune?



Hvilken rolle har det regionale nivået, herunder regional planlegging, og det nasjonale
nivået?



I hvilken grad har planlegging etter plan‐ og bygningsloven påvirket tjenestetilbud og
livskvalitet i de utvalgte kommuner?



I hvilken grad påvirker andre forhold den registrerte utviklingen i kommunene?

Modeller og Tiltak


Hvilke plangrep anbefales for kommuner som opplever stagnasjon eller nedgang slik
at livskvalitet og tjenestetilbud sikres for innbyggerne og at utviklingen av
lokalsamfunnet fremmes?



Hvilke andre tiltak kan kombineres med plangrepene?



Er det suksesskriterier og eller fallgruver som bør påpekes?



Hvilke modeller kan en utvikle for hvordan kommuner med stagnasjon i befolkning og
arbeidsplasser kan drive planlegging?



Hvordan kan nasjonal politikk og virkemidler tilpasses deres situasjon?
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2 METODER OG DATAINNSAMLING
Forskningsspørsmålene som ligger til grunn for denne rapporten tilsier at vi må få fram en
del hovedtrekk for utviklingen i kommuner med stagnasjon eller nedgang i befolkning og
sysselsetting. For å forstå utviklingen for disse kommunene må de settes i en bredere
nasjonal kontekst, herunder utviklingen i norske kommuner generelt. Det tilsier en
statistisk analyse av nasjonale hovedtrekk. Samtidig er det viktig med en mer detaljert
innsikt i hva som har skjedd i noen slike kommuner, særlig hvordan de planlegger og
handler i forhold til stagnasjon eller nedgang, og særlig i forhold til levekår og livskvalitet.
Det tilsier casestudier av et utvalg kommuner.

2.1 Statistisk analyse av befolknings- og sysselsettingsutvikling
Oversikt over antall kommuner i ulike kategorier
I undersøkelsen tar vi utgangspunkt i de 112 kommunene som i perioden 1.1.2002‐1.1.2015
har stagnasjon og/eller nedgang i befolkning og sysselsetting. Kartleggingen av
kommunene er basert på Statistisk sentralbyrås registerdata.

Definisjon av stagnasjon eller nedgang
Stagnasjon er her definert som 0 prosent vekst i befolkning eller sysselsetting, mens
nedgang er tall lavere enn 0,0. Vekst er tall høyere enn 0,0. En uttynningskommune har
altså verken økning i befolkning eller sysselsetting.

Hovedperiode for studier og nærmere inndeling i underperioder
Vi har som nevnt valgt å fokusere på utviklingen på 2000‐tallet, nærmere bestemt årene
2002 til og med 2014, fordi et slikt tidsrom både har en viss lengde – hvilket reduserer
effekten av tilfeldigheter ‐ og fordi det reflekterer nyere trekk. 2000‐tallet er også valgt av
hensyn til de statistiske bakgrunnstallene som vi bruker. I casestudiene har vi imidlertid
også søkt å få med de lengre trekkene for de aktuelle kommunene.
Som en del av vår kartlegging og analyse er det interessant å undersøke om det har skjedd
endringer i løpet av 2000‐tallet. Vi har derfor også drøftinger hvor vi har splittet vår valgte
periode opp i utvikling før og etter 1.1.2009. Et spørsmål som dukker opp i den
sammenheng er hvordan måletidspunktene påvirker resultatet. Det vil si hvor en setter
start og slutten for periodene. Som vist i Figur 4 var det i 2009, i kjølevannet av
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finanskrisen, et fall i sysselsettingen. Den hadde deretter en forholdsvis stabil veksttakt de
etterfølgende årene. Vi har testet om hovedtrekket som framkommer på landsbasis mht.
fordeling på ulike typer kommuner påvirkes av om vi deler hovedperioden opp i to ved
årsskiftet 2007/08 eller 2008/09. Vi har funnet at hovedtrekkene forblir ganske like. Det er
også viktig å være klar over at vi her søker å beskrive nasjonalt hovedtrekk, mens de mer
detaljerte studiene i kommunene ikke har slike inndelinger.
De to periodene før og etter 1.1. 2009 er ikke helt sammenlignbare pga. ulikt utgangspunkt
og lengde. Videre vil en kommune med en befolkningsnedgang på 50 personer i begge
perioder ha et større prosentuelt fall i siste periode. Vi drøfter ikke de prosentuelle
endringer mellom de to periodene, men kun fortegnet på endringen. Det vil si om for
eksempel en uttynningskommune i første periode har blitt en utviklingskommune i andre
periode.

Nærmere om befolkningsstatistikk
Befolkningsstatistikken er statistisk sentralbyrås (SSBs) årstallstatistikk per 1.1. Når vi
beskriver befolkningsendringer for perioden 2002 ‐2014, så benyttes befolkningstall per 1.1
2002 og 1.1. 2015.

Nærmere om sysselsettings‐ og næringsstatistikk
Sysselsettings‐ og næringsstatistikken er basert på SSBs registerdata. SSB innhenter
statistikken i 4. kvartal og publiserer den i juni påfølgende år. Dataene brukt for å beskrive
utviklingen for perioden 2002‐2014 er dermed sysselsatte i 4. kvartal 2001 og i 4. kvartal
2014. Enkelte steder i rapporten der sysselsetting og befolkning omtales i samme figur,
oppgis perioden 1.1.2002 – 1.1. 2015. Vi har da antatt at sysselsatte for 4. kvartal året før er
identisk med antallet 1.1 det påfølgende året.
SSBs næringsstatistikk ble lagt om i 2008. For drøftinger av sysselsettingsutvikling fordelt
på sysselsatte benyttes derfor perioden 2008 ‐2014 (4.kv).
I drøftingene av næringsliv og sysselsetting for casekommunene har vi blant annet
beregnet lokaliseringskvotienter (LQ). Lokaliseringskvotientene sier noe om en regions
eller kommunes avhengighet av særskilte næringer. Det vil si at de er et uttrykk for om en
gitt næring er sterkere eller svakere representert i en region eller kommune enn den er i
forhold til en større referanseregion. Som referanseregion bruker vi Norge. Når man
dermed inkluderer storbyene blir det slik at for næringer som er typiske for dem, bl.a.
innen forretningsmessig tjenesteyting, vil regionene/kommunene man ser på alltid komme
«dårlig» ut. Når vi allikevel bruker Norge som referanseregion er det fordi de er vanskelig
å skulle definere sammenlignbare regioner på et annet nivå. Det vil alltid være særtrekk
ved ulike regioner som gjør at man kan stille spørsmålstegn ved om sammenligningene er
gode eller gyldige.
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Lokaliseringskvotient på 1 for en næring vil si at denne næringens andel av sysselsettingen
(etter arbeidssted) er like stor på regionalt nivå (eller kommunalt) som på landsbasis. Er
lokaliseringskvotienten lik 2, har regionen/kommunene relativt sett dobbelt så mange
arbeidsplasser i denne næringen som i landet totalt. Er lokaliseringskvotienten lik 0,50 har
den relativt sett halvparten så mange arbeidsplasser. Det er brukt fargekoder for å
tydeliggjøre hvor sterkt representert næringene er i regionen/kommunene, Tabell 1.
Tabell 1. Fargekoder i tabeller over lokaliseringskvotienter (LQ)

Betegnelse
Sterkt overrepresentert
Klart overrepresentasjon
Nokså likt landssnittet
Klart underrepresentert

Eksempel
2,20
1,53
1,00
0,54

Definisjon
LQ ≥ 2
1,34 ≤ LQ < 2
0,65 ≤ LQ < 1,34
LQ < 0,65

2.2 Casestudier av utvalgte kommuner
Kriterier for valg av casekommuner og valg av kommuner
For å svare på problemstillingene er det nødvendig med nærmere studier i noen
uttynningskommuner. Ressursene tilsa at vi kunne velge fire kommuner. Valgene av
kommunene ble basert på følgende kriterier:


De burde fange opp kommuner som i løpet av 2000‐tallet hadde gått fra å være en
kommune preget av stagnasjon og nedgang til å komme over i en av de andre
kategoriene.



De burde fange opp kommuner som var uttynningskommuner gjennom hele 2000‐
tallet.



Kommunene burde reflektere ulike typer ressursgrunnlag for næringer.



De burde fange opp kommuners satsing eller ikke på levekår og livskvalitet – og helst
at de hadde gode levekår.



Kommunene burde i første periode helst ligge i uttynningsregioner.



Det burde være noe å lære fra kommunen med hensyn til modeller for satsing og tiltak
for å endre sin situasjon og/eller ta vare på levekår

På bakgrunn av disse kriteriene, og statistiske studier av kommuner, ble forholdsvis mange
kommuner vurdert som potensielle casekommuner. Vi valgte til slutt følgende kommuner:


Aurland i Sogn og Fjordane: Kommunen har gått fra å være uttynningskommune i
årene 2002‐2008 til å bli en utviklingskommune. Det er vekst i folketall og det er satsing
på blant annet reiseliv. De er en fjell‐ og fjordkommune, og slik sett representativ for en
rekke norske kommuner langs kysten. De scorer relativt bra på levekårsindekser og de
har gjennomført en del tiltak som ser ut til å ha hatt effekt og som det er mulig å lære
av.

21

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting



Rindal i Møre og Romsdal. Rindal har beveget seg fra å være en uttynningskommune
til å bli en arbeidskommune. Det er en industrikommune, men har også et betydelig
innslag av jord‐ og skogbruk. Rindal er den eneste innlandskommunen i fylket. De har
hatt svært lav arbeidsledighet og har over flere år scoret høyt på levekårsindekser. De
har over flere år satset på tettstedsutvikling og trivsel og hadde Norges laveste andel
flyktninger.



Hattfjelldal i Nordland. Kommunen er for 2000‐tallet som helhet en
uttynningskommune, men er i den siste del av perioden blitt en befolkningskommune.
Det er trolig knyttet til et stort asylmottak. Næringslivet er preget av industri og
jordbruk. Kommunen har hatt en satsing på folkehelse.



Måsøy i Finnmark. Kommunen har gjennom hele 2000‐tallet vært preget av nedgang i
befolkning og sysselsetting. Den har som følge av dette vært, og er, en del av et
omstillingsprogram. Det er nå en satsing i form av «Måsøy i Vekst». Havet og
fiskeriene er viktig for kommunen.

Studier av utvikling, planlegging og tiltak i kommunene
I casekommunene har vi gått nærmere inn på utvikling av befolkning og sysselsetting,
særlig på 2000‐tallet. Vi har kartlagt den kommunale planleggingen særlig planstrategien,
kommuneplanens samfunnsdel og arealdelen. Andre planer er også vurdert, herunder
næringsplaner og planer innen helse og omsorg. Planene er sett i forhold til om kommunen
har valgt spesielle utviklingsstrategier som reflekterer diskusjonen om forholdet mellom
sysselsetting og befolkningsutvikling. Vårt hovedfokus har vært rettet mot satsinger innen
bolyst, integrering og levekår.

Kunnskap om tjenestetilbud og levekår
Tjenestetilbud og levekår er sentralt i dette prosjektet. Vi har valgt ulike metoder for å
undersøke dette, blant annet studier av planer og satsinger. Det kan være vanskelig å
definere livskvalitet, og den vil variere fra person til person, mellom befolkningsgrupper
mm.
Hva som er gode levekår er også subjektivt, og kan være forskjellig fra det som tilbys av
ulike tjenester. For å ha et mest mulig sammenlignbart datagrunnlag for å måle levekår har
vi tatt utgangspunkt i folkehelseprofilene for de aktuelle kommunene i 2015 og 2016. Vi valgte
folkehelseprofilen av flere grunner. En grunn er at flere kommuner sier at de skal bruke
den som grunnlag for å ta vare på og utvikle levekårene. Videre viste intervjuer at sentrale
respondenter brukte dem, og anså dem som et viktig og nyttig virkemiddel, for å beskrive
og forbedre levekår. De gir også en vurdering av levekår som er frikoblet fra noen få
respondenters personlige vurderinger – altså et «objektivt» utgangspunkt. Vi har lagt vekt
på hovedtrekk fra kommunene, og hvordan deres score er i forhold til landsbasis og fylket
på de ulike tema.
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Der det har vært mulig har vi også brukt Ungdata sine undersøkelser. Videre er alle andre
typer informasjon om levekår samlet inn for å få et best mulig bilde.
Figur 3. Kart som viser lokaliseringen av de fire case-kommunene.

Kartografi: Østlandsforskning

2.3 Metoder ved casestudiene
Dokumentstudier
I forbindelse med casestudiene er det samlet inn dokumenter i form av ulike typer planer,
særlig planstrategien, samfunnsdelen og arealdelen. Videre er det samlet dokumentasjon
av ulike typer satsinger, som de ulike boligprosjektene og Bo‐lystprosjektene. Dette kan
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være upubliserte notater, notater i forbindelse med kommunenes egne undersøkelser,
rapporter mv. I flere tilfeller har konsulentfirma utarbeidet rapporter om kommunene,
f.eks. analyser av næringsutvikling i Aurland, eller i forbindelse med spørsmålet om
kommunesammenslåing. I noen tilfeller er satsinger i kommunene evaluert
forskningsmessig, og vi har hatt stor nytte av disse.

Intervjuer
Det ble gjennomført «på stedet» intervjuer i alle fire casekommunene. Vi forsøkte å få
intervjuer med tidligere ordførere og andre som kunne beskrive utviklingen bakover i tid,
samt sentrale personer i dag som ordførere, rådmenn, planleggere, personer innen helse‐
og omsorg og ledere av NAV.
Vi har i varierende grad lyktes å få intervju med alle som vi har ønsket å intervjue. Det
skyldes blant annet at noen på grunn av tidspress ikke hadde tid til intervjuer, at de var
bortreist eller av andre grunner ikke var mulige å få i tale. I gjennomsnitt er det intervjuet
4‐6 personer per kommune.
Respondentene ble kontaktet på forhånd og orientert om hensikten med undersøkelsen. De
fikk tilsendt et informasjonsskriv og samme intervjuguide, se vedlegg 1. Intervjuene ble
skrevet ned og det ble etter samtykke fra respondentene gjort lydbåndopptak, som er
gjennomgått i etterkant.
Ettersom det ble gjennomført «på stedet» intervjuer i alle casene har vi blitt nærmere kjent i
kommunene. Dette samt samtaler med andre personer i kommunene har bidratt til å
utfylle bildet fra dokumenter og intervjuer, og har gitt supplerende kunnskap.
Det ble gjennomført telefonintervjuer med en representant for administrasjonen i hver av
de fire fylkeskommunene. Respondentene fikk i forkant tilsendt en egen intervjuguide. Via
disse intervjuene fikk vi en viss vurdering av kommunen «sett fra utsiden». Intervjuene
bidro til økt kunnskap om det bredere bildet av hvordan fylkeskommunene arbeider i
forhold til kommuner med stagnasjon og nedgang i fylket, og hvordan dette var knyttet
opp til nasjonale satsinger.

2.4 Vurderinger av datamaterialet
Når en mangler noen sentrale personer i enkelte kommuner, kan det begrense hvor «dypt»
en kommer i datamaterialet og forståelsen av situasjon, utvikling og sammenhenger mv.
Dette kan prege materialet litt. På den annen side har vi svært mye dokumenter, og vi
opplever at intervjuer og dokumenter bekrefter og utfyller hverandre.
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Vi vurderer materialet dithen at det til sammen gir et rimelig godt bilde av de enkelte
kommunene, på tross av at vi mangler intervjuer med enkelte sentrale personer i noen
kommuner. Dokumentstudiene og intervjuene i kommunene ga relativt tidlig i
datainnsamlingen et ganske godt bilde av de aktuelle tema. Mange av de påfølgende
intervjuene ble ofte en bekreftelse av dette bildet, men bidro også med verdifull ny
kunnskap. Dette er også en erfaring fra andre og tidligere studier og evalueringer.
Spørsmål om forhold som tilfredshet med tjenester og levekår blir ofte subjektivt, og vi har
her et fåtall respondenter. Det har derfor vært svært nyttig å kunne bruke
folkehelseprofilen og Ungdata‐rapporter der de finnes.
Blant forskningsspørsmålene i rapporten er effekten av politikk og satsinger, og
betydningen av planlegging for utvikling av ulike forhold. Detaljerte svar på dette
innebærer at en «borrer svært dypt» på mange ulike tema. Det har ikke vært mulig å følge
dette så langt som ønskelig. En viktig grunn er begrensinger i hva en kan framskaffe av
data basert på intervjuer fordi det er vanskelig å svare på en del av det vi spør om. Dette
førte til at flere trakk seg fra intervjuer, spesielt i de tilfeller hvor respondenten var ny i den
aktuelle rollen og selv syntes at de hadde for lite kunnskap. Vi har likevel forsøkt å følge
mulige sammenhenger via det materialet som er tilgjengelig. Der datamaterialet er godt, og
fokuset er geografisk avgrensa, som i sentrum av Rindal har dette vært mulig i relativt stor
grad. I andre deler av casestudiene var det ikke mulig med så detaljerte beskrivelser og
analyser.
En svakhet ved undersøkelsen kan være at alle de fire kommunene i ulike grad har
«kraftinntekter». Det viser seg imidlertid at mange norske uttynningskommuner har slike
inntekter, selv om noen casekommuner har svært mye mer enn andre, som Aurland. Slike
inntekter gir selvfølgelig et større spillerom enn uten slike inntekter. Likevel ser en at også
slike kommuner må prioritere, og at dette ikke er konfliktfritt. Etter vårt syn har dette ikke
forringet nytten av undersøkelsen, fordi vi særlig fokuserer på hva kommuner har etablert
av arbeidsmåter og tiltak.
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3 NASJONALE HOVEDTREKK
3.1 Befolknings- og sysselsettingsutvikling på 2000-tallet
Vekst i befolkning og sysselsetting på 2000‐tallet
Siden årtusenskiftet har både sysselsettingen og innbyggertallet økt med rundt 16 prosent i
Norge. I perioden 2005 – 2008 var veksttakten for sysselsatte forholdsvis høy i Norge. I
2009 falt sysselsettingen noe, som en konsekvens av den internasjonale finanskrisen. I årene
deretter har det vært god vekst. Folketallet i Norge har hatt vekst hvert år på 2000‐tallet.
Figur 4 viser nasjonal utvikling i sysselsetting og folketall i de perioder hvor vi senere vil
drøfte ulike utviklingstypologier for kommunene.
Figur 4. Utvikling i antall sysselsatte og innbyggere i Norge.

Innbyggertall 1.jan. 2002 ‐ 1. jan. 2015

Sysselsatte nov. 2001‐nov. 2014
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.
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Arbeidsinnvandring er den viktigste årsaken til befolkningsveksten nasjonalt de siste
årene. Utvidelsene av EU har gitt arbeidstillatelse i alle EØS‐land for innbyggere fra flere
land i Øst‐Europa. Dette har medført en kraftig økning i innvandringen fra Europa de siste
årene, mens innvandringen fra resten av verden har vært relativt stabil. På landsbasis er
det polske innvandrere som utgjør den største gruppen, og litauere som nummer to. Den
tredje største gruppen er svensker.
Figur 5. Innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, Norge.

Store tettsteder og store kommuner vokser i folketall, og spredt bygde strøk avtar
Et annet generelt bilde nasjonalt er at store tettsteder vokser og at spredtbygde strøk faller i
folketall. Det samme bildet gjelder på kommunenivå ved at det er en klar sammenheng
mellom kommunestørrelse og befolkningsvekst, Figur 6 . Blant landets 100 største
kommuner, dvs. med mer enn 11 300 innbyggere per 1.1. 2016, er det kun en kommune
med befolkningsnedgang på 2000‐tallet. I andre enden av skalaen, dvs. blant de 100 minste
kommunene er det kun 12 kommuner med vekst.
I ØF‐rapport 2014/10 (Andersen et al., 2014) er det vist at befolkningsveksten øker med
regionsenterets størrelse, dvs. at den er høyest for storbyregioner (største tettsted har over
50 000 innbyggere) etterfulgt av småbyregioner (5 000<største tettsted< 50 000) og svakest i
tettstedsregionene (største tettsted< 5 000). Ikke overraskende er den også sterkere i
senterkommunen enn i omlandskommunene for alle tre regiontyper. Veksten i antall
arbeidsplasser øker også med regionsenterets størrelse, og er for småbyregionene og
tettstedsregionene sterkere i senterkommunen enn i omlandskommunene.
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Figur 6. Sammenhengen mellom vekst i befolkning og kommunestørrelse etter befolkning.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

3.2 Hvilke kommuner har stagnasjon eller nedgang?
112 kommuner har stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting
Det er 112 kommuner som har hatt nedgang i både innbyggertall og arbeidsplasser fra 2002
til 2015. Figur 7 viser hvilke kommuner som faller inn under de ulike typologier når en ser
på nevnte periode. Det er kun i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold og
Rogaland at vi ikke finner uttynningskommuner. Denne typen kommuner er imidlertid
godt representert på Indre Østlandet, nærmere bestemt i Glåmdalen, Nord‐Østerdalen og
Nord‐Gudbrandsdalen. Videre er det forholdsvis mange kommuner av denne typen i
Nordland og Finnmark når en ser hele perioden under ett.
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Figur 7. Kart over utviklingen i norske kommuner, 1.1. 2002-1.1. 2015.

Kartografi: Østlandsforskning

3.2.1

Befolkningsmessige særtrekk ved uttynningskommuner

Uttynningskommunene er distriktskommuner
En stor del av uttynningskommunene er distriktskommuner med i utgangspunktet lavt
innbygger‐ og sysselsettingstall. Flertallet av kommunene i denne kategorien har under
5 000 innbyggere og ingen av dem har mer enn 10 000 innbyggere, Tabell 2 . Vi finner noe
av den samme fordelingen blant arbeidskommunene, dvs. de kommunene med vekst i
arbeidsplasser og nedgang i innbyggertall. Riktignok er andelen av de aller minste
kommunene svakere representert her, men det er kun en kommune i denne kategorien
med over 10 000 innbyggere. For flere av arbeidskommunene er befolkningsnedgangen i
perioden marginal.
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Et eksempel på dette er Røros med tilnærmet stabilt folketall i hele perioden 2002‐2014,
mens antall sysselsatte i perioden økte med 6 prosent. På kartet er Røros avmerket som en
gul kommune ved svenskegrensen, omringet av uttynningskommuner. Forklaringen på
kommunens utviklingsforløp er typisk for flere arbeidskommuner: De har en skjev
aldersstruktur, med forholdsvis høyt alderstyngdepunkt. Det gir kommunen et
fødselsunderskudd (fødte minus døde) som ikke oppveies fult ut av flytteoverskudd
(innflyttere minus utflyttere). Videre er kommunen et regionsenter og har hatt
nettoinnpendling i perioden fra nabokommunene. Det vil si at deres jobbvekst har skapt
grunnlag for fortsatt bosetting i nabokommuner. Arbeidsplassveksten har dermed
antakelig dempet befolkningsnedgangen i nabokommunene.
Tabell 2. Antall kommuner i Norge i forhold til størrelse og kommunetype.

Uttynnings‐ Arbeids‐ Befolknings‐ Utviklings‐
kommuner kommuner kommuner kommuner
Under 2000 innbyggere
55
22
2
15
2 000 ‐ 4 999 innbyggere
45
35
10
41
5 000 ‐ 9 900 innbyggere
12
13
8
58
10 000 ‐ 19 999
innbyggere
0
1
3
53
20 000 ‐ 49 999
innbyggere
0
0
0
40
50 000 eller flere
innbyggere
0
0
0
15
Sum
112
71
23
222
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

NIBR har laget en 10‐delt kommunegruppering ut fra sentralitet, folketall og nærhet til
tjenester og offentlige institusjoner. Nær alle uttynningskommunene ligger i gruppene
bygdesentra/periferi med lavt tilbud av tjenester og offentlige institusjoner. Unntakene er
Bamle og Vestre Toten kommuner. Førstnevnte har nærhet til en mellomstor by, dvs.
tettsted med 35 000 – 50 000 innbyggere. Vestre Toten har nærhet til en småby og middels
tilbud av tjenester og offentlige institusjoner. Flytting av kommunegrensen mellom Østre
og Vestre Toten kommune i 2002 virker her forstyrrende inn på statistikken. Arbeids‐ og
befolkningskommunene er også tyngst representert innenfor gruppene bygdesentra og
periferi, men her finner vi også noen kommuner innenfor gruppen småbyer.
Utviklingskommunene er representert i alle gruppene.

Alderssammensetning i uttynningskommuner
Det siste befolkningsmessige særtrekket vi vil trekke fram ved uttynningskommuner er
alderssammensetningen. Alderssammensetning er en viktig parameter for
befolkningsutvikling. Vi har delt opp befolkningen i fem aldersklasser, basert på et
livssyklusperspektiv. Den første gruppen er 0‐19 år, altså barn og ungdom primært knyttet
til utdanningstid, og som ved flytting stort sett følger sine foreldre. Praktisk talt alle får
videregående utdanning i dag. Den andre gruppen er yngre voksne, dvs. 20‐39 år. I denne
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aldersgruppen er det en del som studerer, men utover i 20‐årene finner vi stadig flere av
dem i arbeid. Utdanningstiden kan her også forstås som kompetansetilegnelse for arbeid,
og altså en forutsetning for arbeid. Det er i denne aldersgruppen det er vanligst å etablere
seg og å få barn. Yngre voksne er også typiske flyttere som har med seg barn og ungdom.
Innflytting forynger som regel altså befolkningen noe.
Den tredje aldersgruppen er 40‐67 år. Stadig flere avslutter yrkesaktiviteten ved nærmere
60, mens andre arbeider helt fram til 70‐ års alder eller mer. Vi opererer her med yrkesaktiv
alder opp til 67 år. Den fjerde alderen er den typiske pensjonstiden, fra 67 til 80 år. Dette er
relativt unge gamle. Mange har fortsatt helsa i behold og for øvrig ressurser til et aktivt liv.
Sykeligheten øker likevel med alderen, og de trenger mer omsorg enn i yrkesaktive alder.
Den femte alderen kommer når de er over 80, og normalt er pleietrengende. Det er her
aldringen virkelig krever omsorg, fra familiemedlemmer og det offentlige apparat.
Forskjellene i aldersstruktur blant våre kommunetypologier er tydeligst for de yngste og de
eldste aldersgruppene. Blant uttynningskommunene er i sum 21 prosent i aldersgruppen 0‐
19 år, mens tilsvarende andel blant utviklingskommunene er på 24 prosent. De to eldste
aldersgruppene (67 år og eldre) utgjør 21 prosent i uttynningskommunene og 14 prosent i
utviklingskommunene. Figur 8 viser at utviklingskommunene generelt preges av et lavere
alderstyngdepunkt enn de øvrige kommunene, men det er en forholdsvis sammenfallende
aldersfordeling i uttynnings‐ og arbeidskommunene.
Figur 8. Alderssammensetning i ulike typer kommuner.
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67‐79 år
80 år +

Uttynningskommune
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

3.2.2

Næringsmessige særtrekk

Uttynningskommuner har som resten av kommune‐Norge flest sysselsatte innenfor
offentlig sektor, Figur 9. I enkelte uttynningskommuner er om lag halvparten av
arbeidsplassene innen helse‐ og sosialtjenester. Samlet utgjør helse‐ og sosialtjenester 24
prosent av arbeidsplassene i uttynningskommuner og i sum 22 prosent i landets øvrige
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kommuner. Den største forskjellen mellom uttynningskommuner og øvrige kommuner er
antall arbeidsplasser innen primærnæringer. Her utgjør antall arbeidsplasser 13 prosent i
uttynningskommuner, mot 6 prosent i øvrige kommuner. I enkelte uttynningskommuner
utgjør primærnæringer opp mot en tredjedel av totalt antall arbeidsplasser. De næringene
hvor uttynningskommunene er tydeligst underrepresentert i forhold til
landsgjennomsnittet samlet er i bygg og anlegg, varehandel og teknisk/forretningsmessig
tjenesteyting.
Figur 9: Næringsfordelte sysselsettingsandeler. Rangert etter andeler i uttynningskommuner.
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68‐75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
90‐99 Personlig tjenesteyting
77‐82 Forretningsmessig tjenesteyting
35‐39 Elektrisitet, vann og renovasjon
64‐66 Finansiering og forsikring
58‐63 Informasjon og kommunikasjon
05‐09 Bergverksdrift og utvinning
0%

5%

Uttynningskommuner

10%

15%

20%

25%

Øvrige kommuner

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

I næringsøkonomien er det, som i demografien, nær sammenheng mellom struktur og
dynamikk. Det handler om er å være godt representert i næringer som er i framgang og ha
mindre av dem i tilbakegang. For noen næringer blir utviklingen i stor grad påvirket av
nasjonale og globale trender. Trendene kan være et resultat av konjunkturer,
produktivitetsutvikling eller endrede forbruksmønster. I enkelte kommuner kan en likevel
ha næringer som bryter med de nasjonale trendene fordi en har et relativt høyt innslag av
konkurransedyktige bedrifter. Dette gjelder både for næringer som nasjonalt har vekst eller
fall i sysselsettingen.
Tabell 3 viser hvordan sysselsettingen har endret seg i ulike næringer i de fire
utviklingstypologiene i perioden 2008‐2014. Vekst er merket grønt og fall er merket rosa.
Vi ser at for uttynningskommunene samlet samsvarer vekst‐ og nedgangsnæringer
forholdsvis godt med den nasjonale trenden. Unntakene er reiselivsnæringen (overnatting
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og servering), bergverksdrift og utvinning og undervisning. Innen reiselivet har det
nasjonalt vært en betydelig vekst de senere årene og en markert nedgang blant
uttynningskommunene. Innen bergverk/utvinning har veksten kommet innen
oljevirksomhet, en type aktivitet som er fraværende i uttynningskommuner. Nedgang i
uttynningskommuner innen undervisning skyldes i stor grad befolkningsnedgang og
skolenedleggelser.
Tabell 3: Næringsfordelt endring i antall sysselsatte 2008-2014 (4.kv), fordelt på utviklingstypologier.
Type kommune
Uttynning Befolkning
Arbeid Utvikling Sum
-20 %
-14 %
-9 %
-17 % -17 %
Jordbruk, skogbruk og fiske
-24 %
37 %
16 %
69 %
66 %
Bergverksdrift og utvinning
-13 %
-24 %
-7 %
-7 %
-8 %
Industri
2%
14 %
11 %
19 %
16 %
Elektrisitet, vann og renovasjon
4%
-6 %
11 %
13 %
12 %
Bygge- og anleggsvirksomhet
-6 %
-6 %
-4 %
-2 %
-2 %
Varehandel, motorvognreparasjoner
-7 %
0%
-1 %
-2 %
-2 %
Transport og lagring
-7 %
-4 %
-1 %
13 %
11 %
Overnattings- og serveringsvirksomhet
1%
-8 %
25 %
7%
7%
Informasjon og kommunikasjon
-20 %
-21 %
-18 %
-5 %
-6 %
Finansiering og forsikring
3%
2%
12 %
13 %
13 %
Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
4%
-24 %
21 %
4%
4%
Forretningsmessig tjenesteyting
2%
10 %
8%
18 %
17 %
Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring
-3 %
4%
2%
9%
8%
Undervisning
1%
2%
7%
12 %
11 %
Helse- og sosialtjenester
1%
11 %
8%
13 %
12 %
Personlig tjenesteyting
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

De næringsstrukturelle utfordringene blant uttynningskommunene er for øvrig at flere
næringer med relativt sterk vekst nasjonalt er svakt representert og at næringer i sterk
nedgang nasjonalt er tungt representert i kommunene. Blant nedgangsnæringene er dette
spesielt gjeldene innenfor primærnæringene og industrien, mens det blant vekstnæringer
er spesielt gjeldende innenfor bergverksdrift/utvinning1 , IKT og teknisk/forretningsmessig
tjenesteyting.
Næringsgruppen Industri er det interessant å se nærmere på, fordi den omfatter mange
næringer med varierende betydning for uttynningskommunene. Tradisjonell industri, slik
som tre‐, metall‐ og næringsmiddelindustri, er sysselsettingsmessig av størst betydning for
denne type kommuner.

1

Innen bergverk og utvinning har riktig nok aktiviteten falt betraktelig i 2015 pga. lavere aktivitet i
oljesektoren, men vi har i skrivende stund ikke offisielle sysselsettingstall for i år som kan bekrefte dette.
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Tabell 4: Fordeling og vekst innen industriarbeidsplasser

Næringsmiddel- og drikkevareindustri
Tekstil-/bekledning-/lærvareindustri
Trelast- og trevareindustri
Papir- og papirvareindustri
Metall- og metallvareindustri
Maskiner og transportmiddelindustri
Data- og elektronisk industri
Mineralproduktindustri
Kjemisk industri
Farmasøytisk industri
Møbelindustri
Trykking, grafisk industri
Gummivare- og plastindustri
Øvrig industri
Sum
N

Fordeling av
industriarbeidsplasser
2014
Vekst 2008-2014
Uttynnings- Øvrige
Uttynnings- Øvrige
kommuner
kommuner kommuner
kommuner
23 %
21 %
7%
-1 %
2%
2%
-23 %
-19 %
10 %
5%
-23 %
-14 %
0%
1%
-63 %
-53 %
26 %
13 %
-14 %
-8 %
18 %
31 %
-23 %
1%
2%
8%
6%
-7 %
3%
4%
-21 %
-13 %
7%
4%
0%
-6 %
0%
1%
-10 %
2%
2%
-45 %
-35 %
1%
3%
-38 %
-28 %
4%
2%
-1 %
-21 %
0%
2%
-53 %
-15 %
100 %
100 %
17 728
214 002
13 %
-8 %

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

Næringsmiddelindustrien sysselsetter i underkant av en fjerdedel av alle sysselsatte i
industrien i uttynningskommunene. Andelen er i sum om lag den samme i de øvrige
kommunene. Denne typen industri har hatt god sysselsettingsvekst i
uttynningskommunene de senere årene, og har holdt seg tilnærmet stabil nasjonalt.
Veksten kan dels tilskrives valg av og opprettholdelse av produksjonssteder for de største
næringsmiddelforetakene. Videre er det for mange av uttynningskommunene langs kysten
av stor betydning at fiskerivirksomheten er i vekst.
Metall‐ og metallvareindustri utgjør 26 prosent av totalt antall industriarbeidsplasser i
uttynningskommunene, mens den i de øvrige kommunene i sum er på 13 prosent. I
uttynningskommunene er denne type industri gjerne store hjørnesteinsbedrifter innen
kraftkrevende metallproduksjon. Et godt eksempel er Boliden (tidligere NorZink) i Odda,
som i dag (mai 2016) har ca. 230 ansatte, mot ca. 400 ansatte i november 2008.
Trelast‐ og trevareindustrien utgjør 10 prosent av totalt antall industriarbeidsplasser i
uttynningskommunene, dvs. dobbelt så høy andel som i de øvrige kommunene. Dette er en
industri med en forholdsvis stor sysselsettingsnedgang i perioden 2008‐2014, både
nasjonalt og blant uttynningskommunene. Sysselsettingen har falt både i første og andre
leddet i verdikjeden. Det vil si innen både sagbruk/høvleri (trelast) og byggevarer (trevare).
Treindustrien er en sterkt konjunkturutsatt industrigren hvor konkurransen fra
utenlandske produsenter er forholdsvis sterk på hjemmemarkedet. Videre har nedleggelser
av treforedlingsindustrien (papirvarer) i Norge de senere årene strammet inn
avsetningsmulighetene i hjemmemarkedet for skognæringen og trelastindustrien.
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For å klare seg i den sterke konkurransen, både på hjemme‐ og eksportmarkedet, er det
satset mye på automatisering av produksjonen i både trelast‐ og trevareindustrien. Denne
type effektivisering har, sammen med fallende markeder, redusert antall sysselsatte. Det
siste året har riktig nok konkurransesituasjonen bedret seg noe innen treindustrien pga.
valutasituasjonen (svekket norsk krone). Dette har spesielt vært av betydning på
hjemmemarkedet gjennom mindre utenlandsk konkurranse, fortrinnsvis fra svenske
produsenter. Mangel på offisiell statistikk gjør at det er for tidlig å si om dette har dempet
nedgangen, eller snudd utviklingen til vekst, innen treindustrien.

3.3 Kommuner og regioner
I sammenheng med håndtering av stagnasjon og nedgang er det relevant om en
uttynningskommune er et enkelt tilfelle i en større region, eller om uttynning er
karakteristisk for en hel region. Figur 10 viser hvordan alle bo‐ og arbeidsmarkedsregioner
i Norge fordeler seg med hensyn til om det er utviklingsregion, uttynningsregion, arbeids‐
region eller befolkningsregion i perioden 1.1. 2002‐1.1. 2015. Figuren viser at det er en sterk
sammenheng mellom befolknings‐ og sysselsettingsvekst på regionnivå. Sammenhengen er
sterkere enn på kommunenivå. Blant de 160 bo‐ og arbeidsregionene er det 49
uttynningsregioner, 35 arbeidsregioner, 3 befolkningsregioner og 73 utviklingsregioner.

Figur 10. Plott. Arbeidsplasser og befolkning, bo- og arbeidsmarkedsregioner.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning
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Sett fra et utviklingsperspektiv er det trolig «verre» dersom en kommune er en del av en
region som har nedgang i enten sysselsetting eller arbeidsplasser, eller begge deler, enn om
de ligger i en utviklingsregion. Grunnen er at de som er i en utviklingsregion trolig har et
større spekter av muligheter via pendling.
Det er derfor nyttig å kombinere en oversikt over alle typer regioner (unntatt
utviklingsregion) med en oversikt over de 112 stagnasjons‐ eller nedgangskommunene.
Dette gir en pekepinn på om bredere strukturelle trekk kan være medvirkende årsaker til
stagnasjon og nedgang. Dersom en uttynningskommune ligger i en uttynningsregion kan
de i liten grad forvente seg vente å få drahjelp av andre nabokommuner for å løfte seg ut av
stagnasjonen eller nedgangen i befolkning‐ og sysselsetting.
viser hvilken type regioner de ulike uttynningskommunene tilhører for perioden 2002‐
2014. Fjellkommunene i indre deler av Østlandet ligger for eksempel i uttynningsregioner.
Et tilsvarende bilde ser vi for flere kommuner i Nordland og Finnmark. Enkelte
uttynningskommuner i Vest‐Oppland, Buskerud, Telemark, Nordmøre, Trøndelag,
Nordland, Troms og Finnmark er derimot i utviklingsregioner og bør i utgangspunktet ha
et potensial for å komme seg ut av stagnasjonen. Dette vil igjen avhenge av hvor
funksjonelle bo‐ og arbeidsregionene er, og i hvor stor grad regionsenteret kan være en
motor for befolknings‐ og sysselsettingsutviklingen i stagnasjonskommunen.
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Figur 11. Kart over hvilken type region uttynningskommuner ligger i, 1.1. 2002-1.1. 2015.

Kartografi: Østlandsforskning

3.4 Endringer i innbyggertall og sysselsetting i to perioder på 2000-tallet
Her ser vi nærmere på fordelingen av ulike typer kommuner i to perioder på 2000‐tallet
henholdsvis 1.1.2002‐1.1.2009 og 1.1.2009 ‐1.1.2015. Som drøftet i metodekapittelet kan
måletidspunktene påvirke hvilken typologi en kommune havner i. Periodene er heller ikke
helt sammenlignbare pga. ulikt utgangspunkt og lengde. Hensikten er å kartlegge
endringer i kommunekartet i forhold til ulike utviklingstypologier.
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3.4.1

Typologiendringer

Utviklingskommuner i første periode
Det generelle bildet blant de kommunene som faller inn under kategorien
utviklingskommuner i første periode er at sysselsettingsveksten i andre periode er
avdempet, mens befolkningsveksten er lite endret, Figur 12. Som nevnt er ikke
veksttaktene sammenlignbare, da det er ulikt starttidspunkt og tidsperiode. Det er derfor
ikke så overraskende at kommuner med sterk sysselsettingsvekst i første periode opplever
avmating i den neste. Det er da mer interessant at det skiftes fortegn. Det vil si at flere av
første periodes utviklingskommuner har arbeidsplassnedgang i andre periode, og beveger
seg over til å bli befolkningskommuner. Det er svært få utviklingskommuner som beveger
seg over til å bli arbeidskommuner, og de som gjør det har svak sysselsettingsvekst.
Figur 12: Plott. Endret vekstpunkt for utviklingskommuner
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Arbeidskommuner i første periode
Et klart flertall av arbeidskommunene i første periode beveger seg over i en annen kategori
i siste periode, Figur 13. Det vil si at flere av de kommunene som fortsatt har
sysselsettingsvekst, også har fått økt innbyggertallet, og blitt utviklingskommuner. De
fleste øvrige kommuner har enten blitt uttynnings‐ eller befolkningskommuner.
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Figur 13: Plott. Endret vekstpunkt for arbeidskommuner
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Befolkningskommuner i første periode
Nær alle befolkningskommunene i første periode har beveget seg over til å bli
utviklingskommuner i den siste perioden, Figur 14. Dette er et interessant funn i en
diskusjon om hva som kommer først av arbeidsplasser og befolkning. På den ene siden er
det nødvendig med arbeidsplasser for å gjøre et sted attraktivt å flytte til, men våre
resultater indikerer altså at økt befolkning i seg selv skaper økt behov for arbeidsplasser på
sikt. Det kan riktig nok også være andre faktorer som spiller inn, som senterutvikling, aktiv
næringspolitikk eller en mer gunstig næringsstruktur i andre periode.
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Figur 14: Plott. Endret vekstpunkt for befolkningskommuner
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Uttynningskommuner i første periode
Svært mange av uttynningskommunene i første periode vedvarer i denne kategorien også i
den neste perioden, Figur 15. Dette er ikke overraskende dersom stagnasjon eller nedgang
skyldes strukturelle trekk som fortsatt vedvarer i andre periode. En kan også anta at
redusert befolkning gir reduserte skatteinntekter, gjerne et dårligere tjenestetilbud og
dermed redusert attraktivitet. Samtidig blir behovet for arbeidsplasser for å betjene
befolkningen lavere. En kan si at i denne kategorien kommer man fort inn i en negativ
spiral. Likevel er det forholdsvis mange kommuner som har beveget seg over i andre
kategorier og enkelte har sågar blitt utviklingskommuner. De kan da ha gjort de
nødvendige grep i kommunen for å øke boattraktiviteten, drevet aktiv næringsutvikling,
fått konkurransekraftige bedrifter og/eller hatt en næringsstruktur som har blitt gunstig i
forhold til markedene. Geografiske forhold, som nærhet til kommuner i god vekst, eller at
de gjennom bedret infrastruktur er blitt en del av en funksjonell bo‐ og arbeidsregion i
vekst, kan også forklare den positive utviklingen i den siste perioden. Tilsvarende forhold
kan også forklare den positive utviklingen for flere av befolkningskommunene i avsnittet
over.
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Figur 15: Plott. Endret vekstpunkt for uttynningskommuner
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

3.4.2

Geografiske hovedtrekk i perioden 1.1.2002-1.1.2009

Sør‐Norge
Utviklingskommunene i Sør‐Norge er i stor grad lokalisert på det sentrale Østlandet, langs
kysten og i Trøndelag, Figur 16.
Arbeidskommunene finner en generelt i Langfjellene mellom utviklingskommunene/‐
regionene, samt på Indre Østlandet (Hedmark og Oppland). Arbeidskommunene ligger
ofte relativt langt fra utviklingskommunene og er de mest perifere kommunene, herunder
grensekommuner til Sverige. En finner disse også i nordre del av Nord‐Trøndelag som del
av et mønster som fortsetter videre inn i Nordland.
Det er et fåtall befolkningskommuner og de er spredt i Sør‐Norge uten noe lett
identifiserbart felles mønster.
Uttynningskommunene ligger spredt i Sør‐Norge, og det er en tendens til at de ligger mellom
utviklingskommuner/‐regioner og arbeidskommunene, men med unntak. Videre er det
flere av uttynningskommunene grensekommuner til Sverige.
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Nord‐Norge
Det er relativt få utviklingskommuner. Bykommunene Bodø, Tromsø, Hammerfest og Alta
tilhører denne kategorien. Videre er Brønnøy, Vestvågøy, Sortland, Bardu, Lenvik og Sør‐
Varanger utviklingskommuner målt fra 2002 til 2009.
De fleste kommunene fra grensa i Nord‐Trøndelag i sør til Bodø i nord er arbeidskommuner.
I tillegg er arbeidskommunene godt representert i Finnmark, jfr. kartet nedenfor. Det er
kun Sør‐Reisa som er en befolkningskommune i Nord‐Norge i denne perioden.
Uttynningskommunene er konsentrert rundt Ofoten, Lofoten og Vesterålen, samt i deler av
Finnmark.
Figur 16. Kart over utviklingen i norske kommuner, 1.1.2002 – 1.1.2009.

Kartografi: Østlandsforskning
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3.4.3

Geografiske hovedtrekk i perioden 1.1.2009 – 1.1.2015

Sør‐Norge
Et påfallende trekk ved sammenligning med første periode er som nevnt at det er blitt
mange færre arbeidskommuner, Figur 17. Dette gjelder blant annet flere av de kommunene
som utgjør Hardangervidda, som nå har blitt utviklingskommuner eller befolknings‐
kommuner. Flere av arbeidskommunene har også blitt uttynningskommuner. Det gjelder
blant annet de som er lokalisert i søndre del av Hardangervidda/Setesdalsområdet, samt
Nord‐Gudbrandsdalen og Nord‐Østerdalen.
Hovedtrenden for utviklingskommunene fra forrige periode er bevart, men det har kommet
flere utviklingskommuner på Sør‐Vestlandet og nord for Sognefjorden. Det karakteristiske
er likevel at det er blitt mange flere befolkningskommuner og at disse ligger i utkanten av
«utviklingsområder». Eller, som en ser på Østlandet, at det kommer befolkningskommuner
mellom Stor‐Oslo og Mjøsområdet. Det er blitt mange flere befolkningskommuner på
Vestlandet. Flere kommuner i Sør‐Trøndelag omkring Stor‐Trondheim har blitt
befolkningskommuner.
Uttynningskommunene finner en nå særlig i et «bananformet» belte fra kysten av Nordmøre
via nordre del av Gudbrandsdalen og Nord‐Østerdalen til grensa til Sverige. Men også som
nevnt i Setesdal samt i indre Telemark og omkring deler av Sognefjorden.

Nord‐Norge
Kommunene på strekningen fra grensa til Nord‐Trøndelag til Bodø går over fra å bli
arbeidskommuner og uttynningskommuner til å bli delt i utviklingskommuner langs
kysten og uttynningskommuner i indre strøk, men også med noen befolkningskommuner.
Videre trer det tydeligere fram en større utviklingsregion omkring Tromsø samt noen
befolkningskommune der. De tidligere arbeidskommunene i Vest‐Finnmark og Indre
Finnmark blir nå uttynningskommuner. Lengst i øst blir det flere utviklingskommuner,
men også en befolkningskommune.
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Figur 17. Kart over utviklingen i norske kommuner, 1.1.2009 – 1.1.2015.

Kartografi: Østlandsforskning

45

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting

46

4 AURLAND
4.1.1

Bakgrunn

Geografi og nær historie
Aurland kommune er 1468 km2 og ligger i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen ligger på
sørsiden av Sognefjorden, innerst i de to fjordarmene Aurlandsfjorden og Nærøyfjorden,
Figur 18. I nordvest grenser kommunen til Vik og nordøst til Lærdal, begge kommuner i
Sogn og Fjordane. I vest grenser kommunen til Voss og Ulvik i Hordaland, mens den i
sørøst grenser til Buskerud. Landskapet i Aurland er preget av store fjellområder, bratte
daler og fjorder, og relativt små områder i dalene som er egnet for landbruk.
Aurlandsvangen er kommunesenteret. Andre tettsteder er Flåm, Gudvangen og Vassbygdi.
Stamvegen mellom Øst‐ og Vestlandet (E16) går gjennom kommunen. Flåmsbanen, som er
et sidespor av Bergensbanen, er en kjent turistattraksjon. Verdensarvområdet Vestnorsk
fjordlandskap består av Geirangerfjorden og Nærøyfjorden, med bl.a. Gudvangen.
Naturen og historien er viktige ressurser for reiselivet, som er viktig i Aurland. Kommunen
har store kraftressurser, bl.a. som følge av utbyggingen i Aurlandsdalen. De har Europas
største forekomst av mineralet Anortositt. Jordbruksarealet er stort sett dyrket og udyrket
eng og husdyrhold, sau og geit, er viktigste driftsform.
Aurland har gjennomgått store endringer siden 1960‐tallet, da kommunen var en vanskelig
tilgjengelig fjordkommune. Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen og fjellene endret dette.
Samtidig har utbyggingen av E16, og særlig Lærdalstunellen vært avgjørende.
Tilknytningen til Bergensbanen via Flåmsbanen er også viktig.
På slutten av 1990‐tallet besluttet kommunen å satse på reiseliv, men utviklingen ble ifølge
respondenter for sesongbetont. Samtidig var det mange små aktører og ingen som hadde
muskler til å dra lasset. De som hadde muskler var transportbedriftene, men de var først og
fremst opptatt av transport. Likevel prøve en å trekke sammen NSB, Fjord 1 og de små
bedriftene. De hadde en viss suksess, men klarte ikke å kombinere toppen av trafikken, på
sommeren og kvalitet på produktet.

Figur 18. Aurland kommune, oversiktskart.
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For å bygge samfunnet var det viktig med helårsarbeidsplasser, utvikling av kompetanse
og at en sluttet å motarbeide hverandre. Det ble laget et partnerskap mellom de ulike
aktørene, men dette havarerte da Flåmsbana falt utenfor NSB sine nye satsingsområder.
Kommunen og lokale krefter klarte imidlertid å sikre den framtidige drift av bana2. En
forutsetning for at NSB ville delta var ifølge respondenter at en satset på cruicekai i Flåm
og helårs hotelldrift, som ble knyttet til cruisebåter.
Det var imidlertid mangel på investorer og en måtte «lage sin egen kapitalist» som en
respondent sa det. Dette førte til dannelsen av investeringsselskapet Aurland
Ressursutvikling (AR), som ble eid av kommunen (største eier), Aurland Sparebank og
2

Brendehaug (2007:78).
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senere SIVA. SIVA ble viktige fordi de hadde et stort nettverk og kompetanse, samtidig
med at de var en stor ekstern eier som virket nøytraliserende på krefter i lokalsamfunnet.
Flåm utvikling, et datterselskap av AR, fikk i 1998 driftsansvaret for Flåmsbanen.
AR skapte muligheter for bedriftsetableringer. De gikk inn i sentrale reiselivsbedrifter og
har vært viktig for den kommersielle satsingen i dag, særlig omkring Flåm og Flåmsbanen.
Dette har ikke vært problemfritt, blant annet fordi kommunen via AR kunne komme i
konkurranse med private aktører 3. Nasjonal Turistveg med Stegastein er en annen satsing i
kommunen.
Noe som ble sentralt for den videre utviklingen var en verneplanprosess på slutten av
1990‐tallet/starten på 2000‐tallet. Denne startet som en tradisjonell verneplanprosess, og ble
konfliktfull. Etter hvert ble det imidlertid en tillit mellom aktørene og det ble en satsing på
landskap, landskapsforvaltning og at en tok landskapet i bruk på en bærekraftig måte som
en del av Aurland kommune sin samfunnsutvikling. Det ble en bevisstgjøring og
kommunen startet et arbeid med en kommunedelplan for naturforvaltning. Da ble det klart
at kompetanse hadde mye å si for kommunens innflytelse over landskapet og de etablerte
så Aurland naturverkstad4. Den bygde seg opp til en bedrift med oppdrag over hele landet,
men det startet egentlig med Nærøyfjordprosessen.
Nærøyfjorden ble nominert til verdensarv, men inn i dette arbeidet tok de samtidig med
seg erfaringer fra Flåm om at det var viktig å tilby et totalprodukt. Videre ble det et
spørsmål hvordan en skulle skape en kontinuerlig utviklingsprosess via vern. Kommunen
var på denne tiden inspisert av regionalparktenkningen, dels etter diskusjoner med
Aurland Naturverkstad. Dette førte etter hvert, og via midler fra Kommunaldepartementet,
Innovasjon Norge, fylkeskommunen og SIVA til en satsing på dette. I løpet av prosessen
ble Vestlandsforskning engasjert for å utvikle salgskanaler for småskalaprodukter. De så en
mulig kobling mellom det konvensjonelle reiselivet og de nye aktørene innen småskala
landbruk. Vestlandsforskning organiserte derfor prosesser som fikk aktørene til å snakke
sammen og samarbeide. Dette var en del av VS20105 arbeidet (Brendehaug, 2007:80‐81).
Denne satsingen var en inspirert av tankene om at «Verdiskaping skjer i møtet mellom
personer»6.
I denne prosessen ble Aurland Natur og Kulturarv (ANKA) dannet, og tidligere ordfører
Bjarne Underdal var sentral i prosessen. ANKA mente at reiselivsutviklingen måtte
innrettes slik at den gavnet lokalsamfunnet, både kulturelt og økonomisk, og tok vare på
de kvalitetene som turistene kom for å oppleve. ANKA sin strategi var å få turistene til å
3

Dette framkommer ved intervjuer, men er også eksplisitt nevnt i kommunedelplan for næring 2014-2025.
Kompetansen i kommunen var blant annet knyttet til Sogn Jord og Hagebruksskule.
5
VS2010 (Verdiskaping 2010) var en satsing på regional utvikling som skjedde i regi av et større program
innen Norges forskningsråd.
6
Denne tanke, i form av slagordet «Verdiskaping skjer i møtet» er videreført i parkplanene for
Nærøyfjorden (Knagenhjelm m.fl., 2009; Knagenhjelm og Underdal, 2014).
4

49

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting

stoppe og komme nærmere inn på innbyggerne. Mer konkret var det å utvikle opplevelser
knyttet til produksjon og servering av lokal mat, aktivitetstilbud i kulturlandskapet og
lokalt produserte håndverksprodukt. Underdalsosten (en geitost) ble et forbilde for andre
som satte i gang. Målet var både å skaffe alternative inntektskilder for gårdbrukere og
styrke lokal kultur og identitet. Prosessen inkluderte også Sogn Jord og Hagebruksskule og
viser at samarbeid mellom forsknings‐ og kompetansemiljø og lokale aktører er viktig
(Brendehaug, 2007:78‐79). I 2005 kom Nærøyfjorden og Geirangerfjorden på verdensarv
lista. Kommuneplanens samfunnsdel, kapittel 4.3.1, illustrerer godt kommunens
vurderinger av ressursene og mulighetene.
I det lokale arbeidet har det vært svært viktig at en har hatt en lokal sparebank. Det har
vært et nært samarbeid mellom dem og kommunen. Det har de sett på som naturlig fordi
banken «jo er eid av oss».

Kommunal organisering og politisk styring
Bjarne Underdal (Sp) var ordfører i 1999 – 2003. Olav Ellingsen (Sp) var ordfører 2003‐2011,
mens Noralv Distad (H) har vært ordfører siden 2011. Leiv Jarle Bergheim (Ap) er
varaordfører. I tillegg til formannskap, kommunestyre og kontrollutvalg har kommunen et
administrasjonsutvalg, samt utvalg for henholdsvis plan og utvikling, omsorg oppvekst og
kultur, samt et drifts‐ og eiendomsutvalg.

Utvikling i befolkning – demografi
Antall innbyggere i Aurland har hatt en nedadgående trend fra 2374 innbyggere i toppåret
1971 til 1682 innbyggere i 2011. I de påfølgende årene har det vært en positiv utvikling, og
ved inngangen til 2016 var det registrert 1764 innbyggere i kommunen. Til sammenligning
har innbyggertallet ligget forholdsvis stabilt siden 1971 i nabokommunen Lærdal, mens det
i Vik har vært en nedadgående trend etter en kraftig vekst i 1991, Figur 19.
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Figur 19. Befolkningsutvikling i Aurland og tilgrensende kommuner.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

Den positive befolkningsutviklingen de senere årene, Figur 20, skyldes i stor grad økt
innvandring. Det er flest innvandrere fra Polen. Deretter følger Litauen, Tyskland,
Danmark og Sverige. Satsingen på helårsarbeidsplasser har fått flere av disse til å bli i
kommunen. Arbeidsinnvandringen har ifølge respondenter ikke gitt spesielle utfordringer,
utover det med språk og integrering. Integreringen skjer i følge respondenter via den
vanlige kontakten mellom kollegaer, men også ved at de over tid tar del i lag og foreninger.
Det synes lettest å integrere barnefamilier. Likevel har en ifølge respondenter ikke vært
flinke nok på dette punktet.
Siden 2015 er det registrert en svak økning i den «norskfødte delen av befolkningen».
Flytteoverskuddet (innenlandsk innflytting – utflytting) var i følge SSB i 2015 på 17
personer, mens fødselsoverskuddet (fødte – døde) var på 1 person7. Mye av den positive
utviklingen i befolkning kan ifølge respondenter knyttes til den viktige satsingen på
helårsturisme og dermed helårsarbeidsplasser. Videre at denne positive trenden har en
positiv effekt på andre sider av næringslivet og gir flere innbyggere.
Bakgrunnsdata viser at befolkningen øker mest i Aurlandsvangen og Flåm, mens den går
tilbake i andre deler. Det kan skyldes endringer i næringsstrukturen, men også en tendens
til at folk vil bo sentralt. Det er også der en tilbyr mer varierte boligtyper.

7

Data fra Sogn og Fjordane fylkeskommune utfyller dette fordi de viser en relativt sterk vekst i folketallet i
2014 og 2015, dels sammenlignbart med det «gode» året 2011. I 2011, 2014 og 2015, var det
folketallsvekst på henholdsvis 23, 23 og 26 personer. Fra fylkeskommens side er en overrasket over
denne sterke veksten, men har ingen god forklaring.
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Figur 20: Befolkningsutvikling i Aurland, fordelt på innvandrere og fødte i Norge.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning.

Alderssammensetning og kjønnsbalanse er viktige parametere for å forstå
befolkningsutviklingen. Et typisk demografisk trekk ved distriktskommuner i Norge de
senere årene er en stadig forskyving oppover i alderstyngdepunktet. Dvs. andelen eldre
tiltar og andelen av de yngste avtar. Aurland ser ikke ut til å være noe unntak.
Vi har i Tabell 5 delt opp befolkningen i syv aldersklasser, basert på et livssyklus‐
perspektiv. Den første gruppen er 0‐5 år, altså førskolealder. Den andre gruppen er barn i
grunnskolealder, dvs. 6‐15 år. Den tredje gruppen er de i aldersgruppen 16‐19 år. De tre
yngste gruppene er altså barn og ungdom som ved flytting stort sett følger sine foreldre.
Den fjerde gruppen er yngre voksne i vanligvis arbeidsfør alder, dvs. 20‐44 år.
Forholdstallet kvinner/ menn i denne aldersgruppen er en sentralparameter i forhold til
framtidig befolkningsutvikling. Den femte aldersgruppen er 45‐66 år. For stadig flere
avsluttes yrkesaktiviteten ved nærmere 60, mens den for andre varer helt fram til 70‐ års
alder eller mer. Vi velger likevel her å operere med yrkesaktiv alder opp til og med 66 år.
Den sjette aldersgruppen er den typiske pensjonstiden, fra 67 til 79 år. Den syvende alderen
kommer når de er over 79, og normalt er pleietrengende.
Av befolkningstabellen for Aurland ser vi at det er en økning i antall i pensjonsalder siden
2002. Det er også vekst i aldersgruppen 45 ‐66 år. Utviklingen for sistnevnte gruppe peker i
retning av at andelen pensjonister vil tilta i årene framover. Befolkningsutviklingen i de
yngre aldersgruppene peker heller ikke i retning av at forholdstallet mellom yngre og eldre
skal bedres framover. Det vil si at omsorgsraten (pensjonister/yrkesaktive) vil øke. Blant de
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yngre voksne (20‐44 år) har det vært nedgang de senere årene, og den har vært sterkest
blant kvinnene. I dag er det om lag 95 kvinner per 100 menn i denne aldersgruppen. I 2002
var det 107 kvinner per 100 menn. Den nevnte utvikling avspeiles i at barnekullene går
ned, jfr. utviklingen i aldergruppene 0‐5 år og 6‐15 år i tabellen under.
Tabell 5: Kjønns- og aldersstruktur i Aurland, 2002 og 2016

0‐5 år
6‐15 år
16‐19 år
20‐44 år
45‐66 år
67‐79 år
80 år og eldre

1.1. 2002
1.1. 2016
Endring
Menn Kvinner Menn
Kvinner Menn Kvinner
72
54
41
50
‐31
‐4
138
125
86
98
‐52
‐27
43
40
49
34
6
‐6
282
304
280
267
‐2
‐37
247
206
272
263
25
57
91
105
98
103
7
‐2
41
59
49
74
8
15

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Næringsliv og sysselsetting
Antall arbeidsplasser i Aurland var rundt 900 i 2002, Figur 21. Deretter falt de til et bunnivå
på 800 sysselsatte i 2006. De påfølgende 6 årene var det en jevn positiv veksttakt, og ved
inngangen til 2012 var antall sysselsatte tilbake igjen på 2002‐nivået. Deretter var det noen
år med et noe lavere antall før de igjen var tilbake til 2002‐nivået i inngangen til 2015. De
siste offentlige sysselsettingstallene viser en markert nedgang i løpet av 2015, men SSBs
omlegging av sysselsettingsstatistikken gjør at dette tallet ikke er sammenlignbart med de
tidligere årene.
Figur 21 viser utviklingen i befolkning og sysselsetting sett i sammenheng. Sysselsettings‐
tallene vil si sysselsatte etter arbeidssted, i dette tilfellet antallet som har sin arbeidsplass i
Aurland. Måletidspunktene er 4. kvartal for sysselsatte og per 1.1. for befolkning.
Sysselsatte per 1.1 2015 i figuren er dermed 4. kvartal 2014‐tall.
Figuren viser at befolkningsnedgangen på begynnelsen av 2000‐tallet flater ut i 2010 og at
det deretter er svak vekst, jfr. drøftingen i delkapittelet over. Arbeidsledighetstall er ikke
med i figuren under, men den har i lengre tid ligget omkring 1.5 prosent, altså en svært lav
arbeidsledighet.
Når det gjelder årsakene til den relativt gunstige utviklingen de siste årene peker flere
respondenter på at dette er effekter av en langsiktig satsing. Videre ligger Aurland gunstig
til kommunikasjonsmessig ved E16 samt at de har forbindelse til Bergensbanen via
Flåmsbanen. Mye av aktiviteten er også samlet innerst i fjordarmene, hvilket gjør at den er
konsentrert og lett tilgjengelige. Det hevdes at historisk har flere av satsingene innen
infrastruktur, som koblingen til Voss og Bergen i 1991 via tunell, åpningen av
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Lærdalstunellen i 2000 og ny cruicekai ført til økt aktivitet i næringslivet. Det hevdes at en i
Aurland er flinke til å omstille seg og ta tak i nye muligheter.
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Figur 21. Aurland kommune, Antall sysselsatte og innbyggere, 1.1. 2002-1.1. 2016.
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Av de 892 arbeidstakere i Aurland ved inngangen til 2015, var 719 bosatt i kommunen og
173 bosatt utenfor kommunen, det vil si innpendlere. Antall bosatt i kommunen med
arbeidssted i en annen kommune, det vil si utpendlere, var på 219. Det gir en
nettoutpendling på 46 personer. Tabell 6 viser sysselsatte etter arbeidssted/‐ bosted og inn‐
/utpendling i Aurland. Vi ser at antall bosatte i Aurland som er i arbeid (andre kolonne)
har i liten grad endret seg siden 4. kvartal 2001. Antall arbeidsplasser i Aurland (femte
kolonne) er også tilnærmet den samme ved utgangen av 2014 som ved utgangen av 2001,
men tydelig lavere enn i 4. kvartal 2008. Alt i alt vil dette si at nettoutpendlingen ved
inngangen til 2015 var tilbake til samme nivå som 13 år tidligere, etter å ha vært klart
høyere i mellomliggende år.
Tabell 6: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Aurland 2001, 2008 og 2014

4. kv. 2001
4. kv. 2008
4. kv. 2014

Sysselsatte
personer
Personer som
bosatt i
pendler inn i
Aurland
regionen
934
150
929
121
938
173

Personer
som
pendler ut
av regionen
191
211
219

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning
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Sysselsatte
personer med
arbeidssted i
Netto
Aurland
utpendling
893
41
839
90
892
46
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Aurland har størst arbeidsmarkedsinteraksjon med kommunene Lærdal, Voss, Bergen og
Sogndal, Figur 22. I 4. kvartal 2014 ble det registrert 38 pendlere fra Aurland til Lærdal, og
det samme antallet andre vegen. Det var videre tilnærmet like mange fra Aurland som
pendlet til Voss, mens 18 personer pendlet fra Voss til Aurland. Fra Aurland til Bergen
pendlet 29 personer og om lag halvparten så mange pendlet andre vegen. Fra Aurland til
Sogndal, og motsatt veg, var antall pendlere rundt 20 personer.
Figur 22: Pendlingsstrømmer til og fra Aurland, 4.kv. 2014. De fire største utpendlingskommunene.
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hevdes av respondenter at den positive

utviklingen innen reiseliv også smitter over på andre næringer.
Det hevdes av respondenter at den positive utviklingen innen reiseliv også smitter over på
andre næringer. Tabell 7 viser at etter helse‐ og sosialtjenester sysselsatte overnattings‐ og
serveringsvirksomhet flest personer i Aurland i 2014. Overnattings‐ og
serveringsvirksomhet er overrepresentert i forhold til landsgjennomsnittet og vokser også
mer i Aurland enn i landet forøvrig. Andre næringer med relativt mange sysselsatte er
forretningsmessig tjenesteyting, varehandel og elektrisitet/vann/renovasjon. Det hevdes av
respondenter at den positive utviklingen innen reiseliv også smitter over på andre
næringer.
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Tabell 7: Næringsstruktur i Aurland, 4. kvartal 2014.
1421 Aurland
Sysselsatte
etter
arbeidssted
Andel
01‐03 Jordbruk, skogbruk og fiske
41
5%
05‐09 Bergverksdrift og utvinning
5
1%
10‐33 Industri
52
6%
35‐39 Elektrisitet, vann og renovasjon
60
7%
41‐43 Bygge‐ og anleggsvirksomhet
61
7%
45‐47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
73
8%
49‐53 Transport og lagring
41
5%
55‐56 Overnattings‐ og serveringsvirksomhet
114
13 %
58‐63 Informasjon og kommunikasjon
1
0%
64‐66 Finansiering og forsikring
15
2%
68‐75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
12
1%
77‐82 Forretningsmessig tjenesteyting
71
8%
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
45
5%
85 Undervisning
83
9%
86‐88 Helse‐ og sosialtjenester
193
22 %
90‐99 Personlig tjenesteyting
21
2%
00 Uoppgitt
4
0%
Sum næringer
892
100 %
Statlig forvaltning
24
3%
Fylkeskommunal forvaltning
37
4%
Kommunal forvaltning
275
31 %
Privat sektor og offentlige foretak
556
62 %
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Vekst 2008‐2014

Norge
2%
3%
9%
1%
8%
14 %
5%
3%
3%
2%
6%
5%
6%
8%
20 %
4%
0%
100 %
11 %
2%
18 %
70 %

Aurland
‐42 %
160 %
28 %
2%
12 %
‐11 %
‐5 %
38 %
100 %
‐35 %
‐37 %
22 %
‐21 %
14 %
‐3 %
17 %
‐17 %
1%
6%
41 %
3%
5%

Norge
‐17 %
54 %
‐9 %
16 %
11 %
‐3 %
‐2 %
10 %
6%
‐6 %
12 %
3%
16 %
7%
10 %
12 %
9%
5%
14 %
8%
10 %
2%

LQ
1,92
0,22
0,67
5,96
0,85
0,59
0,85
3,78
0,03
0,94
0,22
1,57
0,82
1,18
1,09
0,63

0,25
2,42
1,75
0,89

4.2 Kommunal økonomi og koblingen til samfunnsdelen
Ifølge kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2016‐2019 er handlingsdelen en
konkretisering av samfunnsdelen. Dokumentet er derfor bygget opp med fokusområder
som avspeiler tema og kapittelinndelingene i samfunnsdelen. Ifølge respondenter har en
fått et godt system for koblingen mellom samfunnsdelens handlingsdel og økonomiplanen
og et årshjul for dette arbeidet.
Ifølge økonomiplanen har kommunen de senere årene vist god budsjettdisiplin der de
overordna strategier og vedtak blir fulgt. I perioden 2010‐2013 har kommunen gjennomført
det de kaller nødvendige reduksjoner i drifta for å holde på den økonomiske friheten.
Likevel er det store svingninger de siste årene. Kommunen anser imidlertid resultatet i
gjennomsnitt som rimelig bra målt opp mot normalen i Kommune‐Norge. Tallene er
likevel svake om en ser dem i forhold til kommunens høye driftsnivå. Kommunen har som
mål å oppnå 3 prosent korrigert netto driftsresultat. Det vil bedre fondsavsetningene og
kommunens handlingsrom.
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4.3 Planlegging i kommunen
4.3.1

Kommuneplanens samfunnsdel 2007 - 20198

Bakgrunn og overordna mål
Arbeidet med kommuneplanen startet høsten 2005. Kommunestyret hadde så et temamøte
der det ble satt fokus på historie, næringsliv, lokal agenda 21, bærekraftig
samfunnsutvikling og Aurland natur og kulturpark.
Ved diskusjonen om samfunnsdelen var det ifølge en respondent snakk om de «grønne
linjene» og de fikk inn dette i planen. Det var også store utbyggingsområder i Flåm hvor
mange ønsket industritomter nede ved sjøen, og de så i den sammenheng til Årdal og
utbyggingene der. Ifølge vedkommende var imidlertid «den tid over», og det ble etablering
av reiseliv istedenfor industri ved fjordkanten i Flåm.
Ifølge planen har Aurland natur i verdensklasse, ikke bare i verdensarvområdet, men i hele
kommunen. Dette er en grunnleggende og viktig kvalitet for innbyggere og tilreisende.
Aurland har mange fordeler med hensyn til etablering av bedrifter. Det er ifølge planen et
næringsliv med stort utviklingspotensial, gode kommunikasjoner og rikelig med rimelig
kraft. Kommunen ønsker å framstå som en attraktiv plass å bosette seg, særlig for unge
familier. Aurland kommune har følgende visjon: «Aurland – det naturlege val!»
Det overordna målet er at Aurland skal være en kommune der folk vil bo og finne det
attraktivt å satse og utvikle seg i både jobb og fritid.
Aurland kommune har følgende mål:


Øke folketallet i kommunen



Et mangfoldig næringsliv



Arbeidsplasser – hele året



Boliger og tomter til alle som ønsker å bosette seg i kommunen



Opprettholde bosettingen i grendene



Attraktive fritidsmiljø



Trygt oppvekstmiljø



God tjenesteyting



Arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling

Muligheter og utfordringer for Aurland kommune
Vi gjengir her forholdsvis mye fra samfunnsdelen fordi den gir en beskrivelse av det som
etter hvert ble sentralt i utviklingen i Aurland. Ifølge respondenter bekrefter denne at
reiselivet er sentralt, men den er også påvirka av det arbeidet med økologisk landbruk som
8

http://www.aurland.kommune.no/kommuneplan-2008-2020.4849851-171538.html (nedlastet 09052016).
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skjer på Sogn Jord og Hagebruksskule og deres høye kompetanse innen utviklingen av nye
sider ved landbruket, som ysteri og gårdsturisme.
Natur
…Nærøyfjorden verdsarvområde kom på UNESCO si Verdsarv – liste sommaren 2005...
Naturen i Aurland trekker til seg tusenvis av turistar kvart år. Mange kjem berre for å sjå, men
nokre kjem og for å bruka naturen, dei går Aurlandsdalen eller syklar Rallarvegen.
Naturområda må nyttast på naturen sine premisser og berekraftprinsippet skal leggast til grunn
for bruken av naturområda i kommunen. Kommunen skal arbeide for auka turisme,men
samstundes sette på dagsorden førebygging av negative konsekvensar som f.eks. forureining.
For innbyggarane i kommunen gjev naturen mange mogelegheiter innanfor friluftsliv i
nærområda til bustadområda, på sjøen og i fjellet. Utøvarane av tradisjonelt friluftsliv med
turgåing om sommaren, skigåing om vinteren, jakt og fiske er mange. Anleggsvegane i fjellet
gjer og at naturen er tilgjengeleg for mange ulike brukargrupper.
Kulturlandskapet frå fjord til fjell er eit resultat av generasjonar si utnytting av
naturressursane. Kulturlandskapet gjev mogelegheit for å sjå samanhengen mellom naturen og
busetnaden i kommunen. Bruk og skjøtsel av kulturlandskapet er viktig for å hindre gjengroing.
Næring
Tradisjonelt har Aurland vore ein landbrukskommune. I periodar har det vore stor
anleggsverksemd bla. i samband med utbygging av Bergensbanen, Flåmsbana,
vasskraftutbygginga og dei store tunnelanlegga. I dag er det reiseliv som er den store næringa i
kommunen. Reiselivet har lange tradisjonar, men er sesongbasert med størst aktivitet i
sommarmånadane. Det er ei positiv utvikling i skuldersesongane og det er auke i
vintertrafikken. Situasjonen i reiselivet fører til sviningar i sysselsettinga og talet på
arbeidsplassar. Det er difor behov for å satse meir på reiseliv utanom sommarsesongen og på
vekst i andre næringar slik at næringslivet totalt sett vert mindre sårbart. I 2005 fekk ein stor
del av kommunen status som verdsarvområde. Det er venta ein auke i turisttrafikken i samband
med statusen som verdsarvområde. Det er viktig å leggja til rette for vekst i servicenæringane,
med tilbod for eigne innbyggjarar, turistar og dei som bur i nabokommunane.
Reiseliv: Turisttrafikken i Aurland aukar for kvart år,... Attraksjonane i Aurland er mange,
fjordlandskapet med Nærøyfjorden er hovudattraksjonen saman med Flåmsbana. Det er mange
reiselivsbedrifter som tilbyr overnatting innanfor alle standardar. Innanfor reiselivet er det stort
potensial for aktivitet i skuldersesongane og på sikt fleire heilårstilsette i reiselivet.
Reiselivssatsinga må vere eitsamarbeid mellom den etablerte reiselivsnæringa, andre som vil
satsa på denne næringa og kommune. Potensialet for ytterlegare verdiskaping må utnyttast. Det
er stort potensial i produktutvikling som kan by på møte med innbyggarar, lokal mat, tradisjon
og kunnskap. I reiselivssatsinga må ein samtidig vere merksam på og førebygge negative
konsekvensar som forureining, driftsulempe for landbruket og konfliktar mellomlokalbefolkning
og turistar. Vidare utvikling av reiselivet skal skje i samsvar med prinsipp for geoturisme.
Landbruk: Sett i høve til dei vanskelege driftstilhøva som rår på mykje av landbruksarealet i
Aurland, er det ein høvesvis stor del av arealet framleis i drift. Men dei som har gardsdrifta som
einaste leveveg har vorte jamt færre, i det minste sidan siste på 1960 –talet då utbygginga av
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Aurlandsvassdraget tok til. Aktørane i Aurlandslandbruket er inne i eit rolleskifte, der
vedlikehald av kulturlandskap og tradisjonar i tilknyting til dette etter kvart vert viktigare.
Landbruket i Aurland er i hovudsak småskala og det er få fulltidsbønder. Det er naudsynt med
omstilling slik at dei kan ta ut ein større verdi av det som vert produsert eller kan produserast i
form av mat eller oppleving. Jordbruket er ein viktig aktør som held kulturlandskapet i hevd. Det
finst utviklingspotensial for småskala landbruk og lokal foredling av produkt frå garden. Det er i
dag fleire gardar som satsar på foredling, servering og historie formidling. Gjennom ANKA
(Aurland natur‐ og kulturarv) er det etablert ei merking av varer som eit kvalitetsstempel på
produkt frå Aurland.
Industri: I Aurland er det få industriverksemder. Det er to verksemder etablert i Gudvangen og
ei nyetablert verksemd i Vassbygdi. Aurland kommune har ei utfordring i å ha tilgjengeleg
næringsareal i kommunen.
Det er store og i nasjonal samanheng viktige anortosittressursar i kommunen.
Bergverksindustrien i Nærøydalen er etablert med basis i anortositt. Forvaltninga av
anortosittressursane er utfordrande sett i samanheng med landskapsvernområde i Nærøyfjorden
og verdsarvområde. Kommunen arbeider med planar med sikte på å sikre forsvarleg uttak og
utskiping av ressursane.
Kommunen har saman med Aurland sparebank stifta eit næringsselskap som skal vere eit
verktøy i lokal næringsutvikling. Gjennom pilotprosjektet ”Nærøyfjorden verdsarvpark”, vert
det prøvd ut nye samarbeidsformer mellom næringslivet, næringsdrivane og innbyggarane i
kommunen og forvaltningsmyndigheitene på kommune‐, fylkes‐ og statleg nivå (Aurland
kommune, 2007, s. 5‐6).

4.3.2

Kommuneplanens arealdel 2008-2020

I arealdelen er det avsatt ulike typer områder. Det blir for detaljert å gå nærmere inn på
dette her. Planen poengterer at flomfare i elver og bekker samt faren for jord‐, snø‐ og
steinskred setter grenser for hvilke areal i kommunen som er egnet for utbygging. De
prioriterte satsingsområdene i samfunnsdelen har virkninger for arealdelen (Aurland
kommune, 2009).
De framtidige boligområdene er i Aurlandsvangen/‐dalen og Vassbygdi, Flåm, Undredal
og i Nærøydalen. Som følge av status som verdensarvområde bør det være forsiktighet ved
bygging i de fjordsidene som vender mot fjorden av hensyn til det visuelle (Aurland
kommune, 2009).
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4.3.3

Kommunal planstrategi 2012-2015

Utviklingsstrategier 2012 – 2015
Med bakgrunn i en beskrivelse av utviklingstrekkene og utfordringene, samt nasjonale
forventninger til regional og kommunal planlegging er det innarbeidet følgende enkle
utviklingsstrategier i planstrategien:
1. Strategisk mål frå Strategisk handlingsdel med økonomiplan 2012 – 2015 vert vidareført:
Aurland kommune skal leggje til rette for auka innflytting ved å arbeide med stadutvikling og
næringsutvikling, og for å bli attraktiv i kampen om kompetansearbeidskraft og innbyggjarar.
2. Aurland kommune skal i løpet av planperioden implementera folkehelsearbeid og
førebyggjande arbeid inn den kommunale aktiviteten.
3. Kulturminne og kulturmiljø må i større grad takast i bruk for å utvikle gode lokalsamfunn.
Aurland har Nærøyfjorden landskapsvernområde og verdsarvparken som ein viktig
verdiskapingsaktør. Det vert viktig å ha fokus på kulturen si rolle i samfunnsutviklinga, samt
satse på verdiskaping bygd på kulturarvverdiar.
4. Aurland kommune skal jobbe for å sikre berekraftig utvikling og det å ta vare på verdiar og
tradisjonar. Kommunen skal drive heilskapleg, kunnskapsbasert kommuneplanlegging for å sikre
at naturressursane kan nyttast på ein berekraftig måte.
5. Kommunen skal ha eit auka fokus på overordna planlegging.
6. Aurland kommune skal jobbe for utbygging av fysisk infrastruktur som breiband og vegar for
å leggja til rette for eit velfungerande bu‐ og arbeidsmarknadsregion mellom Aurland og
nabokommunar.
7. Aurland kommune skal i løpet av planperioden prioritere å jobbe med helse og omsorg,
førebygging, frivillig arbeid, ROS‐arbeid og næring (Aurland kommune, 2012, s 7).

4.3.4

Andre utvalgte planer

Kommunedelplan for næring 2014‐2015
Planen bygger på kommunens samfunnsdel og arealdel, og tar utgangspunkt i
satsingsområder som ble utpekt i samfunnsplanen. Som en forløper til næringsplanen
utarbeidet Menon i 2012 en analyse9. Mål og strategier i den analysen er videreført i denne
kommunedelplanen. Planen peker på følgende utfordringer (Aurland kommune, 2014a:5):


Folketallsutvikling – innbyggertallet går ned



Boligmassen er lite tilgjengelig



Lite tilgjengelig utbyggingsareal



Andelen eldre vokser mens andelen unge går ned



Arbeidsmarkedet – pendling og sesongvariasjoner



Lavt utdanningsnivå



Ensidig næringsliv med store sesongvariasjoner

9

Ulstein, H., Espelien, A., Sandnes, R. og Jakobsen, E.W. (2012). Samfunns- og næringsanalyse for
Aurland kommune. Menon (Menon-publikasjon nr. 35/2012).
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Aurland kommunes roller i næringslivet

Kommunen satser på å strukturere arbeidet med næringsutvikling i tre utviklingsprogram,
knyttet til henholdsvis virksomhet, besøke og bo, jf Tabell 8.
Tabell 8. Aurland kommune sine utviklingsprogram med tilhørende strategier som kommunen vil fokusere
på, på lang sikt.

Verksemd
Vekstnæring og
knoppskyting –
kompetansearbeidsplasser
Halde på og etablere
offentlege arbeidsplassar i
stat og fylkeskommune
Framtidsretta omstilling i
jordbruket
Eigarskapsstrategi og
virkemiddelorganisering

Besøke

BU

Nærøyfjorden verdensarv‐
park som verktøy

Bergteken – bulystprosjekt

Heilårsverksemd i
reiselivet

«Kom til Aurland – det
naturlege valet»

Berekraftig og bruksretta
besøksforvaltning
Visit Sognefjorden som
verktøy

Samarbeid og samhandling
Tettstadsutvikling

Kilde: Aurland kommune, 2014a, s.10).

Det er tilsatt en ny næringssjef i kommunen og en ser ifølge respondenter for seg en
revisjon av næringsplanen, hvor boliger samt bygg og anlegg for næringsaktivitet blir
aktuelle spørsmål. Utover dette vil selvfølgelig utbygging av kontakten til næringslivet
være viktig.

Kommunedelplan for helse og omsorg 2014‐2015
Planen tar utgangspunkt i samfunnsdelen og arealdelen. Ett av de ni overordna målene der
er «god tjenesteyting». Dette går en videre på i denne kommunedelplanen. Der er også
folkehelse, tilbud til eldre, universell utforing og barn og unge spesielt omtalt (Aurland
kommune, 2014b).
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4.4 Ulike satsinger
4.4.1

Nærøyfjorden verdensarvpark

Parkplan for Nærøyfjorden Verdensarvpark 2009
Dette er en langsiktig strategi‐ og handlingsplan som skal fungere som styringsdokument
for Nærøyfjorden Verdensarvpark. Den inkluderer deler av Aurland, Vik, Lærdal og Voss.
Planen ble vedtatt av styret i Verdensarvparken i desember 2009. Tanken var at den skulle
rulleres og deretter innarbeides i det kommunale plansystemet, f.eks. som en
kommunedelplan (Knagenhjelm et al., 2009).
Visjonen for Verdensarvparken er at «Verdiskaping skjer i møtet». Verdensarvparken skal
utvikle eierskap til landskaps‐ og kulturverdiene og aktivt fremme internasjonale verne‐
verdier gjennom lokal økonomisk, kulturell og identitetsmessig utvikling. Det er utviklet
følgende verdier for Verdensarvparken, under hovedmålet om «:Ivaretaking av
verdensarvverdiane»:
Verdsetting og god forvaltning av natur og kulturverdiar…
Landskaps‐ og kulturminneskjøtsel – miljømessig verdiskaping og berekraft…
Utvikling av næring – økonomisk verdiskaping og berekraft…
Busetnad og livskvalitet – sosial og kulturell verdiskaping og berekraft…
Samordning og koordninering – sosial og verdiskaping og berekraft
(Knagenhjelm et al., 2009, s. 14‐17).
Parkplanen er videreført i en ny plan fra 2014 (Knagenhjelm & Underdal, 2014). Også her
er tanken at planen skal bli en kommunedelplan, men om det er skjedd er usikkert.

4.4.2

Bergteken - bolyst-prosjektet i Aurland

Bakgrunnen for Bo‐lystprosjektet var en jevn nedgang i befolkningen over flere ti‐år.
Videre var det en oppfatning at det var en utfordring å få tak i boliger for de som vil flytte
til kommunen. Samtidig stod mange boliger og mindre gårdsbruk tomme hele eller store
deler av året. Innflyttere mente det var vanskelig å bli integrert i lokalsamfunnet (Midttun,
2015:3).
Initiativet kom fra Aurland Bondelag og Nærøyfjorden Verdensarvpark samt en ildsjel i
kommunen. «Bergteken» ble valgt fordi det spiller på Aurland som fjellkommune og sagn
om folk som ble lokket inn i fjellet. I prosjektet ønsket en at folk som bor i Aurland i dag og
som kommer flyttende skal se kommunens verdier. De skal bli «bergtekne» ‐ og dermed bli
lokket til å bli værende for alltid, slik at befolkningen øker (Midttun, 2015:3).
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Prosjektet ble konsentrert om følgende hovedtema (Midttun, 2015):


Huskartlegging. Denne delen skulle bidra til å gi kommunen en oversikt over boliger
som er eid av personer som ikke bor på boligadressen. Kartleggingen tyder på at de
som hadde behov for bosted ønsket å bo sentralt på Aurlandsvangen eller sentralt i
Flåm. Drømmen var altså neppe et nedlagt småbruk «på landet».



Møteplasser. Prosjektet skulle bidra til å skape uformelle møteplasser for innbyggerne i
kommunen. Det ble blant annet gjennomført et internasjonalt mat‐ og
kulturarrangement i Heradshuset på Aurlandsvangen. Her ble innbyggere med en
annen kulturell bakgrunn invitert til å presentere sitt land og servere smaksprøver fra
hjemlandet.



Vertskap. Prosjektet har arbeidet med vertskap på mange områder. Dette omfatter en
større ryddeaksjon, vertskap i sosiale media, ideverksted på et nettverkstreff for
kvinner, kurs og ideverksted med Märit Torkelson i Vertskapet Utvikling samt
vertskap i sosiale arrangement. På en samling arbeidet de konkret med hva som kunne
gjøres for å ta imot nye innbyggere og inkludere dem bedre og raskere. De arbeidet
også for å få alliansepartnere i det frivillige organisasjonslivet som kunne dra i gang
språktrening blant fremmedspråklige innbyggere. Det skulle skje via faste språkkafeer.

Ifølge en sentral respondent har denne typen enkeltprosjekter begrenset verdi og har vært
for lite koblet til den øvrige kommunale aktivitet. En vurderer nå hvordan dette prosjektet
kan bli brakt videre i forhold til kommunal planlegging og aktivitet.
Selv om registreringene fra Bergteken tyder på at det er mangel på husvære, så er det ifølge
en respondent over tid faktisk etablert en del mindre og billigere boliger med flere
boenheter. Dette kom ifølge vedkommende fordi en så at mangelen kunne bli et problem i
forhold til arbeidskraften. Etableringen av var problematisk fordi en via arealplanen måtte
få tillatelse til å bygge på jordbruksareal i de sentrale delene av tettstedene. Dermed fikk en
frigitt sentrumsnære tomter, hvor folk ville bo. Såkalt «0» konsesjon ble også opphevet for
å øke tilgangen på boliger. Vedkommende ønsket også at en tidligere tok tak i det som
senere ble noe av innholdet i Bergteken, men ble altså nedstemt.

4.5 Levekår og tjenestetilbud
Folkehelseprofilen for Aurland i 2015 viser at for 14 av parameterne er ikke kommunen
signifikant forskjellig fra resten av landet. For 1 parameter er de signifikant dårligere og for
7 parameter er de signifikant bedre. Tilsvarende tall for 2016 er henholdsvis 10, 2 og 910. I
2016 hadde Aurland signifikant flere 17 åringer som var overvektige enn
landsgjennomsnittet, og var blant de i fylket som hadde flest overvektige. De hadde også
10

Sogn og fjordane fylkeskommune har på sine hjemmesider kommunevis statistikk, bl.a. folkehelseprofil
og folkehelsestatistikk, se, http://www.sfj.no/aurland.343566.nn.html. Tallene i folkehelsestatistikken syns
å være fra 2012. De indikerer i hovedtrekk en bra folkehelse og i tråd med hovedtrekk fra
folkehelseprofilen.
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en signifikant lavere vaksinasjonsdekning mot meslinger for 9 åringer enn
landsgjennomsnittet, og klart blant de laveste i Sogn‐ og Fjordane.
I forhold til resten av landet hadde befolkningen i Aurland en signifikant høyere
valgdeltakelse, og lavere andel lavinntektshusholdninger med barn 0‐17 år. Andelen barn
av enslige forsørgere var lavere, og de hadde en bedre drikkevannsforsyning. Trivselen på
skolen blant 10. klassinger var høyere og de hadde færre med psykiske symptomer/lidelser
enn landsgjennomsnittet. Muskel‐ og skjelettlidelser, type 2 diabetes og bruk av antibiotika
var også signifikant lavere. I forhold til disse tema var kommune «midt på treet» eller i den
beste halvdel av gjennomsnittet for fylket.
Den tilgjengelige Ungdata fra Aurland er fra 2013 og omfatter ungdom i klassetrinnene 8‐
10. Denne viser at det ofte ikke var særlig forskjell mellom Aurland og Norge for ulike
parametere. Ungdommen i Aurland var imidlertid mer fornøyde med foreldrene og de
synes de hadde en bedre familieøkonomi enn hovedtrekk for landet. De leser mer lekser og
færre tror de vil bli arbeidsledige enn landstall viser. En mye større andel er aktive i
fritidsorganisasjoner enn i landet, mens færre leser bøker. Det er langt mindre, eller ikke,
bruk av rusmidler i forhold til hovedtrekk for landet. Risikoadferd eller vold er også langt
mindre eller fraværende sammenlignet med landet.
Ifølge flere respondenter er det gode tilbud i kommunen mht kultur og fritid samt helse‐ og
omsorgstjenester, men de har en liten utfordring nå i forhold til flere eldre. For mange er
nærhet til naturen viktig. Byggingen av en idrettshall, som også brukes til andre aktiviteter
– som spinning, har vært viktig blant annet for ungdommen. Kommunen hadde i en
periode en skyssavtale med båt til Sogndal for å få ungdom til å bo lengre hjemme. Det
vurderes nå om dette kan erstattes med bussrute til Sogndal.

4.6 Utfordringer og diskusjoner i kommunen
Som i de andre kommunene er det en diskusjon om hvordan en skal øke befolkning og
sysselsetting. I den forbindelse kommer det fram at de er for langt fra et nærliggende større
tettsted som de «kan lene seg til», og derfor må satse på egne ressurser. Det er en diskusjon
om hvordan kommunen skal forholde seg til den kommende kommunereformen. Ett
alternativ er sammenslåing med Voss og Vik. Et annet er at de forblir en egen kommune.
Når det gjelder mer konkrete diskusjoner har det vært en del konflikter omkring hvordan
en skal håndtere det økende antallet tilreisende. Denne konflikten har en særlig sett i
Nærøyfjorden. Det har også vært diskusjoner om en ny kai for cruiseskip. Det er en
utfordring hvordan en i det daglige i sommersesongen skal håndtere det store antallet
tilreisende generelt, bl.a. når det gjelder sikkerhet.

64

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting

Det er en utfordring hvordan en skal bosette det store antallet sesongarbeidere. Særlig
hvordan en kan og skal legge til rette for at flere av dem blir boende i Aurland. De ønsker å
tilrettelegge for dette via arealplanleggingen, ved å tilby en variert sammen setning av
boliger. Opprettholdelse av fagskolen for økologisk jordbruk er en annen utfordring.
Kommunen planlegger for vekst og rettesnora er mer helårsaktivitet, særlig innen reiseliv.
Da vil annen aktivitet følge etter. Det blir derfor viktig å sikre boligarealer, og særlig en
mer variert sammensetning som følge av at de har mange sesongarbeidere. Dette er ikke
lett i Aurland på grunn av de begrensninger som følger av naturen. Kommunen har
imidlertid skrudd opp tempoet og har sikret mye arealer til boliger. Dette må knyttes til
strategisk næringsutvikling.
Det eksisterer imidlertid etter hvert mange planer, både arealplaner og tematiske planer.
Dessuten skjer det mye parallelt. Utfordringen da er ifølge en respondent «å snøre dette
sammen på det strategiske nivået». En annen utfordring er tap av inntekter som følge av
mulige omlegginger av systemet for beskatning av energiverk. De vurderer også om de
store kraftmengdene kan brukes til annen næringsutvikling i kommunen.

4.7 Sogn og Fjordane fylkeskommune – aktuelle tiltak i forhold til
kommunene
Fylkeskommunen har ikke spesifikke programmer i forhold til kommuner med stagnasjon
eller nedgang. De har generelt gått inn i forhold til kommuner som ønsker bistand fra dem
og har tilbudt prosesshjelp for at de skal arbeide mer systematisk med utviklingsarbeid.
Dette var basert på midler via LUK11. Via LUK‐midlene så de på hvordan fylkeskommunen
kunne arbeide på en annen måte ved å satse på prosesshjelp. Fylkeskommunen har også
hjulpet mange av de små kommunene i form av bolystprosjekter, særlig ved at de har hjulpet
dem til å tenke langsiktig på dette og ikke bare jobbe med enkeltprosjekter. Det har vært
lagt vekt på hvordan de skal organisere seg for å få til utviklingsarbeid over tid.
Fylkeskommunen har en ordning for omstillingskommuner, og denne er brukt målrettet.
Det er kommunene som søker om å bli omstillingskommune, f.eks. når det er store
endringer i næringslivet. Lærdal og Hyllestad er eksempler på slike kommuner. I
omstillingskommunene bidrar fylkeskommunen ved at de fokuserer på organiseringen i
kommunene og de legger vekt på at næringsutvikling må kobles til samfunnsutvikling.

11

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) ble etablert av Kommunal- og regionaldepartementet i
2009, med oppstart i 2010 og avslutning våren 2015. LUK skulle møte utfordringene knyttet til manglende
kapasitet og kompetanse i kommunene mht samfunnsutviklings arbeid, men også for å bøte på svak
samordning av program og tiltak lokalt, regionalt og nasjonalt. Via LUK skulle en bidra til å styrke
fylkeskommunens rolle som aktiv rådgiver og støttespiller for kommuner med utviklingsbehov (Svardal
m.fl. 2015:19).
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Altså at en ser på det større bildet enn bare næringslivets behov. Dette har ifølge
respondenten fra fylkeskommunen gitt veldig god effekt i enkeltkommuner.
Innen 13.50 midlene, kapittel 551, post 60 om tilskudd til fylkeskommunen fra KMD for
regional utvikling er mesteparten av pengene brukt til blant annet kommunale
næringsfond. Noen få millioner er brukt på tettstedsutforming. Posten er ikke brukt til
utviklingsprosjekter i kommunene. Midler til tettstedsutforming er brukt i både små og
store kommuner. Flere kommuner ønsker å utvikle mer attraktive sentrum, som Dale i
Fjaler kommune. Det er viktig, også sett fra næringslivets side, å få fram kvalitetene i
sentrum slik at de som vil arbeide der finner kvaliteter som gjør at de blir værende.
Fylkeskommunen gir da bistand for hvordan en skal få til dette. Denne koblingen mellom
næringsutvikling og samfunnsutvikling er en ny måte å bruke disse midlene på.
Post 61, næringsretta midler til regional utvikling og kompensasjon for økt
arbeidsgiveravgift, er i hovedsak bruk på aksen Sogndal, Førde og Flora. Der er den brukt
til mange ulike typer tiltak, både fysiske og organisatoriske. Disse midlene blir ikke brukt i
småkommuner, men de får til gjengjeld mer av f.eks. tettstedsmidlene.
Post 62 er det ikke midler på i dag. Den posten ble brukt i forhold til LUK‐prosjektet. Der la
en vekt på å hjelpe små kommuner via prosesshjelp, men Aurland har ikke vært blant
disse. De har ikke hatt midler på post 72 på kapittel 552, nasjonale tiltak for regional
utvikling,
Sogn og Fjordane fylkeskommune bearbeider offentlig statistikk slik at den kan brukes på
fylkesnivå og av de enkelte kommuner. Statistikken ligger lett tilgjengelig på deres
hjemmeside og presenterer blant annet årlige og kvartalsvis endringer i folketall samt data
om levekår. Denne statistikken brukes som grunnlag for analyser, som igjen blir en viktig
bakgrunn for planarbeidet.
Sogn og Fjordane har generelt en svak utvikling i befolkningen. Fylkeskommunen har
akkurat (juni 2016) vedtatt en regional planstrategi der de satser på to regioner, Sogndal og
Førde. De satser på at utviklingen der skal bli selvforsterkende, og at det skal bidra til
utvikling av andre kommuner i eller nær disse regionene. Det er også en viss satsing i
forhold til flere mellomstore byer.
Arbeidet med den regionale planstrategien inkluderte kontakt med kommunene slik at den
regionale strategien reflekterte kommunenes utfordringer. Flere kommuner bruker nå
oppsettet fra den regionale planstrategien som grunnlag for sin egen planstrategi. Det er
opprettet et plannettverk for alle regionene der de har drøftet planstrategi og hvordan en
kan få til en felles forankring av den regionale planstrategien og de kommunale
planstrategiene slik at det letter den kommende samhandlingen.
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Fylkeskommunen bruker planforum veldig aktivt i forhold til kommuneplanens
samfunnsdel. De prioriterer den i forhold til arealplaner og reguleringsplaner fordi når en
jobber godt med samfunnsdelen kommer de andre gode planene i etterkant.
Fylkeskommunen bruker plansystemet for å sikre sammenheng og at kommunene skal
utvikles utfra sine egne forutsetninger. Når en kommune har kommet et stykke på veg med
samfunnsdelen til kommuneplanen har de et møte i planforumet der alle aktørene kommer
med innspill til samfunnsdelen. Fylkeskommunen gir en politisk uttalelse til
samfunnsdelen i alle kommunene.
Kommunene jobber nå ifølge fylkeskommunens respondent mye mer og bedre med
samfunnsdelen enn tidligere. Mange kommuner, f.eks. i Flora, kobler dette til arbeidet med
planstrategien. Ved å koble de to sparer de arbeid med å utvikle faktagrunnlaget. Dersom
kommunene ønsker det lager fylkeskommunen egne kommunevise analysedokumenter
som grunnlag for samfunnsdelen og planstrategi.
I forbindelse med LUK‐prosjektet hadde fylkeskommunen sammen med kommunene og
fylkesmannen et eget prosjekt som fokuserte på sammenhengen mellom samfunnsdelen og
økonomiplanen. De opplevde imidlertid at ulike lovverk i kommuneloven og planloven
gjorde det vanskelig å koble samfunnsdelen og økonomidelen. De opplever at kommunene
har problemer med å koble disse delene godt nok. Når fylkeskommunen uttaler seg til
samfunnsdelen er de veldig observante på tydelige koblinger til arealdelen og at det gis
konkrete føringer for den. Videre er de veldig opptatt av koblingen mellom samfunnsdel
og økonomiplan, og ser at flere og flere, inkludert dem selve er blitt ganske gode til å koble
disse.
Fylkeskommunen er mye inne i dialog om arealdelen og delplaner med hensyn til hvordan
kommuner skal tenke utviklingsretninger. Disse drøftes også i plannettverkene og i
planforum. Det er satt i gang et prosjekt i Naustdal for å se på hvordan en kan bruke
plansystemet fleksibelt i grendene slik at planleggingen ikke trenger å være mer
omfattende enn nødvendig. Dette er særlig aktuelt i forhold til små kommuner, og mer
spesifikt hvordan en kan gå direkte fra overordna planlegging ned til reguleringsplan.
I fylkeskommunen er en person dedikert til tettstedsutforming og ‐planlegging. De har en
pott med penger som i en dialog med kommunene brukes på dette temaet. Man har startet
med symposier om tettstedsutvikling, der en tar utgangspunkt i konkrete situasjoner og
planer i aktuelle tettsteder. Dette skal både gi konkrete innspill til tettstedsutformingen der
og bidra til kunnskapsutvikling for deltakere fra hele fylket. Det er gjennomført et slikt
symposium i Stryn og det er planer om nye i Dale i Fjaler. Sentralt her er at en innbyr
eksterne fagpersoner som kan bruke sin kunnskap på en konkret situasjon.
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Fylkeskommunen vurderer bolyst og attraktivitet som viktige. Næringslivet sier det
samme; de må kunne tilby attraktive tettsteder for å kunne konkurrere om arbeidskraften. I
dag er manglende attraktivitet en stor hemsko for å trekke til seg folk.
Fylkeskommunen vedtok for et par år siden en folkehelseplan. Den fokuserte også på
arbeidsinnvandrere og flyktninger. I den regionale planstrategien følger de opp dette ved
et fokus på kultur i betydningen «hvordan bygge en sterkere kultur i forhold til de som lett
faller utenfor». Med unntak av det nevnte om folkehelse er dette det første omfattende
fokuset på innvandrere, og da særlig arbeidsinnvandrere: Hvordan få dem til å bli, og
integrert i samfunnet? Innvandring og integrering er et tema som fylkeskommunen er
særlig opptatt av i forbindelse med samfunnsdelene.
Fylkeskommunen har et fokus på boligspørsmål, og Hamarøymodellen12 har vært trukket
fram. De anser dette temaet som utrolig viktig, både fordi en variert sammensetning av
tilgjengelige boliger er viktig, og fordi kommunene ofte ikke har et fokus på denne typen
boligspørsmål. Dette spørsmålet har derfor særlig fokus når de uttaler seg til
kommuneplanens samfunnsdel.
Når det gjelder hva som er viktig for å motvirke stagnasjon eller nedgang i befolkning og
sysselsetting er det viktig at kommunene driver et systematisk utviklingsarbeid over tid.
Dersom kommuner går fra enkeltprosjekt til enkeltprosjekt kan det være en tendens til at
det blir lite ut av det. De prøver å hjelpe kommunene til å organisere seg og drive et
systematisk og langsiktig utviklingsarbeid; mye vil bli likt fra kommune til kommune, men
det vil også være forskjeller.
Fylkeskommunens viktigste rolle i dette er å bistå til å organisere prosesser, og å støtte
disse økonomisk og faglig, slik at en i kommunen får et utviklingsarbeid som kombinerer
næringsutvikling og samfunnsutvikling. Kobling av plan og næring er viktig. I forhold til
det nasjonale nivået er tilrettelegging slik en så det i LUK‐prosjektet viktig. Altså at en får
et regionalt spillerom og rammer, og at det ikke blir en form for detaljregulering fra
nasjonalt nivå. Videre er det viktig at den kunnskapen som er samlet inn hos ulike aktører
blir formidlet til kommuner og fylker, slik at den kan tas i bruk.
Det er ifølge fylkeskommunens respondent svært viktig at en tar utgangspunkt i hva
kommunene har av folk og ressurser; «hva har vi» av positive ting som det kan bygge
videre på? Altså at en med utgangspunkt i en analyse av nåsituasjonen, og hvor en vil i det
videre arbeidet, ser på muligheter, men også begrensninger for å utnytte dette. Hvordan
kan en arbeide systematisk for å overkomme problemer og utnytte det positive? Det betyr
ikke at alle kommuner skal gjøre det samme, men at de bør søke å arbeide etter modeller
som tar dem videre i forhold til sine særpreg.

12

Se kapittel 6.4., under Måsøy for en nærmere omtale av denne modellen.
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5 HATTFJELLDAL
5.1 Bakgrunn
Kort om geografi og næringsgrunnlag
Hattfjelldal kommune er 2684 km2 stor. Den er en innlandskommune og grenser til Sverige
i øst, Figur 23. I vest grenser kommunen til Grane kommune, i nord til Hemnes kommune
og i sør til Røyrvik i Nord‐Trøndelag. Deler av Børgefjell nasjonalpark ligger i søndre del
av kommunen. Røssvatnet, en av Norges største innsjøer på grunn av oppdemming, utgjør
den nordre del av kommunen. Nærmeste større tettsted er Mosjøen, som ligger i Vefsn
kommune. Mosjøen er vel 1 ½ times kjøring fra kommunesentret Hattfjelldal, som er det
klart største tettstedet i kommunen. Den øvrige befolkningen bor i blant annet mindre
bygdesentra som finnes fra Susendal i sør til Åkervik og Varntresk i nord, samt i dalførene
rundt Ørjevatnet, Unkervatnet, Elsvatnet og Famnvatnet. Hattfjelldal er en sør‐samisk
kommune.
Hattfjelldal er en stor utmarkskommune. Statskog er den største grunneieren (ca. 90
prosent av totalt areal). Ifølge kommuneplanens samfunnsdel (fra 2006) er så store områder
vernet og båndlagt mot tiltak og utbygging at det får store næringsmessige konsekvenser.
Det gjelder særlig det for treindustrien (Arbor), som har et stort og økende behov for virke.
Dette ble gjentatt i intervjuene. På den annen side er det åpnet for utbredt motorferdsel i
utmarka, og det er tverrpolitisk enighet i kommunen om et utbredt snøscooternett. Dette
har gitt ringvirkninger gjennom etablering av en snøscooterbedrift i Susendal (Hattfjelldal
kommune, 2006).

Politisk styring og organisering
Asgeir Kåre Almås (Ap) var ordfører i 2011 – 2015. I 2015 ble Harald Lie (Sp) ordfører, med
Trine Bolstad (Bygdelista) som varaordfører. Foruten formannskap har kommunen et
utvalg for plansaker, et hovedutvalg for næring, natur og miljø og et hovedutvalg for
oppvekst og kultur. Kommunen har et ungdomsråd og et råd for eldre og
funksjonshemmede.
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Figur 23. Hattfjelldal kommune, oversiktskart.

Kartografi: Østlandsforskning

Utvikling i befolkning
Hattfjelldal hadde ved inngangen til 2016 1 465 innbyggere. Innbybyggertallet har vist en
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nedadgående trend i flere tiår, Figur 24. Blant de øvrige kommunene i regionen er det kun
Vefsn som i dag har et høyere folketall enn på midten av 60‐tallet.
Figur 24. Befolkningsutvikling i Hattfjelldal og nabokommunene.
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Siden årtusenskiftet har innbyggertallet i Hattfjelldal falt med ca. 10 prosent. Nedgangen
fant sted i årene fram til 2009 og i 2015. Figur 25 indikerer at folketallet i Hattfjelldal hadde
fortsatt å falle etter 2009 hvis det ikke hadde vært for ikke‐vestlig innvandring som følge av
opprettelse av asylmottak og bosetting av flyktninger. Fallet i 2015 skyldes i all hovedsak
tildelte bosettingsadresser for flyktninger i andre kommuner. Innvandrerbefolkningen fra
Europa har holdt seg forholdsvis stabil siden år 2000.
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Figur 25. Befolkningsutvikling i Hattfjelldal, fordelt på innvandrere og fødte i Norge.

1800
1600
1400
1200
1000

1550
1500

800

1450
1400

600

1350
1300

400

1250
1200

200

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Befolkning ekskl. innvandring

Innvandring fra Europa unntatt Tyrkia

Øvrig innvandring

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

I likhet med mange andre distriktskommuner har Hattfjelldal et forholdsvis høyt alders‐
tyngdepunkt. Dette har vært et trekk gjennom mange år. I Tabell 9 har vi kjønnsdelt
befolkningen i 7 aldersgrupper, som i de øvrige casekommunene. For nærmere beskrivelse
av aldersgruppene, se kapitlet om Aurland og kapittel 3.2.
Tabell 9: Kjønns- og aldersstruktur i Hattfjelldal, 2002 og 2016

0‐5 år
6‐15 år
16‐19 år
20‐44 år
45‐66 år
67‐79 år
80 år og eldre

1.1. 2002
1.1. 2016
Endring
Menn
Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
62
60
46
33
‐16
‐27
99
94
92
78
‐7
‐16
30
48
45
40
15
‐8
262
221
210
165
‐52
‐56
233
219
218
203
‐15
‐16
95
85
119
119
24
34
41
54
47
50
6
‐4

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

I Hattfjelldal har det vært en forholdsvis sterk vekst i gruppen pensjonister de senere årene.
Antallet i yrkesaktiv alder og i de yngste aldersgruppene har hatt en markant tilbakegang.
Hvis vi hadde delt opp i 5‐års intervaller ville aldersgruppen 65‐69 år vært den største
gruppen. Med dagens høye andel av innbyggere i slutten av 60‐årene, vil antakelig de
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voksende pleie‐ og omsorgsutgiftene i Hattfjelldal tilta i årene framover. Det er en meget
ubalansert kjønnsfordeling i kommunen. Kvinnene er i klar undervekt, og samlet sett er det
i dag 89 kvinner per 100 menn i kommunen, mot 95 kvinner per 100 menn i 2002. I den
fertile aldersgruppen 20‐44 år er forholdet enda skjevere med 79 kvinner per 100 menn i
2016, mot 84 kvinner per 100 menn i 2002.

Næringsliv og sysselsetting
Figur 26 viser utviklingen i sysselsetting og befolkning for perioden 1.1. 2002‐1.1.2016 i
Hattfjelldal. Som vi allerede har beskrevet har det vært vekst i antall innbyggere etter 2009
pga. etablering av asylmottak. Uten asylmottaket ville antakeligvis folketallet fortsette å
falle, men muligens med lavere takt enn de foregående årene. Antall arbeidsplasser har
også gått ned etter 2009, og det har vært sysselsettingsfall i flere næringer. Ved inngangen
til 2015 var det i overkant av 600 sysselsatte i Hattfjelldal.
Figur 26. Hattfjelldal kommune, Antall sysselsatte og innbyggere, 1.1. 2002-1.1. 2016.
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Av størst betydning for arbeidsplassnedgangen de senere årene er færre årsverk innen
landbruk og treindustri. Fallet har blitt noe dempet av økt sysselsetting innen offentlig
sektor. I tillegg til vekst for å skjøtte de lovpålagte oppgavene innen oppvekst og
helse/omsorgsektoren, har driften av asylmottaket bidratt positivt. Kommunen overtok
driften av mottaket i 2013, etter å ha vært drevet privat siden 2008.
I årene 2005 og 2006 var det markert sysselsettingsvekst i kommunen. Veksten skyldtes i
stor grad økt aktivitet innen treindustrien. Foruten høy aktivitet hos Arbor økte aktiviteten
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på laftebedriften Børgefjell. I den perioden ble det også etablert tre landbaserte
fiskeoppdrettsanlegg, hvorav to senere gikk konkurs. Svingningene innen både
sysselsetting og befolkning i kommunen gjør at de beveger seg fra å være en
arbeidskommune i første del til en befolkningskommune i andre del av vår periode. For
2000‐tallet som helhet er de imidlertid en uttynningskommune. Oppsummert skyldes
svingningene avhengigheten av treindustrien og etablering av asylmottak.
Av de 610 registrerte arbeidstakerne med sin arbeidsplass i Hattfjelldal ved utgangen av
2014, var 557 av dem var registrert bosatt i kommunen, Tabell 10. De resterende 53 var
innpendlere, i all hovedsak fra nærliggende kommuner. Antall bosatte i kommunen med
arbeid i en annen kommune, det vil si utpendlere, var på 145 personer. Det gir en
nettoutpendling på 92 personer. Tabell 10 viser at antall bosatte i Hattfjelldal som er i
arbeid (andre kolonne) har gått ned på 2000‐tallet. Antall arbeidsplasser i Hattfjelldal
hadde etter årtusenskiftet en topp i 2008, jfr. figur 26 og tabell nedenfor, men er i 4. kvartal
2014 nede på et lavere antall enn i 2001/02. Alt i alt har det vært en nedgang i både inn‐ og
utpendlere i Hattfjelldal på 2000‐tallet.
Tabell 10: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Hattfjelldal 2001, 2008 og 2014

Sysselsatte
personer
bosatt i
Hattfjelldal
4. kv. 2001
4. kv. 2008
4. kv. 2014

Personer
Personer som som
pendler ut
pendler inn i
av regionen
regionen
766
43
178
734
64
127
702
53
145

Sysselsatte
personer med
arbeidssted i
Netto
Hattfjelldal
utpendling
631
135
671
63
610
92

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Av nevnte 145 pendlere bosatt i Hattfjelldal, har om lag halvparten sitt arbeid i Vefsn
kommune, Figur 27. De fleste av dem jobber i regionsenteret Mosjøen. Videre er det 14
personer som arbeider i nabokommunen Grane, 7 i Rana og 6 i Alstadhaug. De resterende
40 fordeler seg utover mange kommuner. Blant de som pendler inn til Hattfjelldal er det
flest bosatt i Grane kommune (22 personer). Det er også noe pendling til Hattfjelldal fra
Sverige.
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Figur 27: Pendlingsstrømmer til og fra Hattfjelldal, 4.kv. 2014. De fire største utpendlingskommunene.
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Om lag en tredjedel av arbeidsplassene i Hattfjelldal er innen offentlig forvaltning, Tabell

11 . I forhold til landsgjennomsnittet er dette en høy andel, men blant distriktskommuner
er det ikke uvanlig med en andel på rundt 30‐40 prosent. Innen privat sektor er det flest
sysselsatt innen landbruk (jord‐ og skogbruk) og industri med henholdsvis 18 og 14
prosent av totalt antall sysselsatte i kommunen. Sammenlignet med landsgjennomsnittet er
landbruket sterkt overrepresentert og industrien klart overrepresentert i Hattfjelldal.
Både landbruk og industri var nasjonale nedgangsnæringer for perioden 2008‐2014 sett
under ett, og for Hattfjelldal har den relative nedgangen i begge næringer vært sterkere
enn for landet totalt. For landbrukets del har redusert sysselsetting vært en nasjonal trend i
mange år gjennom økt effektivisering og færre og større gårdsenheter. Innen industrien er
bilde mer nyansert.
I kjølvannet av finanskrisen var det nasjonalt et sterkt sysselsettingsfall i industrien i 2009
og 2010, og det var nedgang i de aller fleste industribransjer. Siden da har det vært moderat
vekst samlet sett, drevet av økt aktivitet innen produksjon av metallvarer, maskiner,
transportmidler/bildeler, elektronikk og næringsmidler. Innen bl.a. treindustri fortsatte
fallet etter 2010, og de bakenforliggende mekanismer er beskrevet i kapittel 3. Industrien i
Hattfjelldal er innenfor dette segmentet, og består av sponplatefabrikken Arbor og
ferdighus‐/hytteprodusenten Børgefjell laft. Førstnevnte bedrift er klart størst og er å anse
som en hjørnesteinsbedrift i Hattfjelldal.
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Tabell 11: Næringsstruktur i Hattfjelldal, 4. kv. 2014.
1826 Hattfjelldal
Sysselsatte
etter
arbeidssted
Andel
01‐03 Jordbruk, skogbruk og fiske
109
18 %
05‐09 Bergverksdrift og utvinning
0
0%
10‐33 Industri
86
14 %
35‐39 Elektrisitet, vann og renovasjon
2
0%
41‐43 Bygge‐ og anleggsvirksomhet
25
4%
45‐47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
51
8%
49‐53 Transport og lagring
33
5%
55‐56 Overnattings‐ og serveringsvirksomhet
8
1%
58‐63 Informasjon og kommunikasjon
0
0%
4
1%
64‐66 Finansiering og forsikring
68‐75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
15
2%
77‐82 Forretningsmessig tjenesteyting
19
3%
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
28
5%
85 Undervisning
64
10 %
86‐88 Helse‐ og sosialtjenester
143
23 %
90‐99 Personlig tjenesteyting
17
3%
00 Uoppgitt
6
1%
Sum næringer
610
100 %
Statlig forvaltning
16
4%
Fylkeskommunal forvaltning
2
0%
Kommunal forvaltning
243
36 %
Privat sektor og offentlige foretak
349
60 %
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Vekst 2008‐2014

Hattfjelldal
Norge
2%
‐26 %
3%
9%
‐16 %
1%
0%
8%
0%
14 %
‐15 %
5%
‐8 %
3%
‐11 %
3%
‐100 %
2%
‐33 %
6%
‐29 %
5%
0%
6%
‐15 %
8%
10 %
20 %
14 %
4%
‐19 %
0%
0%
100 %
‐9 %
11 %
3%
2%
0%
18 %
40 %
‐19 %
70 %

Norge
‐17 %
54 %
‐9 %
16 %
11 %
‐3 %
‐2 %
10 %
6%
‐6 %
12 %
3%
16 %
7%
10 %
12 %
9%
5%
14 %
8%
10 %
2%

LQ
7,46
‐
1,61
0,29
0,51
0,61
1,01
0,39
‐
0,37
0,39
0,62
0,74
1,33
1,18
0,75

0,39
0,11
2,03
0,86

5.2 Kommunal økonomi
Historikk og dagens situasjon
Som følge av vern av Vefsna fikk kommunen en engangsutbetaling på 60 millioner til
næringsutvikling. De midlene er benyttet aktivt, men de er snart brukt opp på infrastruktur
og etableringer. Hattfjelldal er også en av de såkalte «Terra‐kommunene», det vil si at de
tapte stort på investeringer knyttet til den saken.
Ifølge økonomiplanen for 2016‐2019 har kommunen hatt en «forpliktende plan» for
hvordan underskuddet fra 2007 skulle dekkes inn fram til utgangen av 2017. Per 1. januar
2015 var restunderskuddet på ca. 38, 6 millioner kroner. Altså har en fulgt den forpliktende
planen. Sommeren 2015 inngikk «Terra‐kommunene» et forlik med DNB om sluttoppgjør i
«Terra‐saken». Sluttoppgjøret er nedbetalt, restunderskuddet inndekket og resten er satt av
på et generelt driftsfond (Hattfjelldal kommune, 2015a:3).

Framtidsutsikter
Økonomiplanen gjentar visjonen og målene for kommunens virksomhet slik disse er
presentert i Strategisk kommuneplan 2006‐2018 (se neste pkt.). Kommunen har satt
følgende mål som styrende for den økonomiske utvikling (Hattfjelldal kommune, 2015a:8):
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Hattfjelldal kommune skal ha et budsjett i balanse



For perioden 2016‐2019 er målet for netto driftsresultat satt til 3 prosent.



Det er et mål å opprettholde kvaliteten på lovpålagte tjenester.



Sykefraværet skal være lavere enn målet i IA avtalen. Dette er «i dag» 6,8 prosent.

5.3 Planlegging og satsinger i kommunen
5.3.1

Strategisk kommuneplan for Hattfjelldal 2006-2018

Strategisk plan for Hattfjelldal er det som i andre kommuner omtales som samfunnsdelen
av kommuneplanen. Planen lister opp følgende som sterke sider ved Hattfjelldal og det er
sider som kan videreutvikles:
Trygt samfunn, trygge oppvekstsvilkår…
Natur (tilgjengelighet)…
Gode tjeneste‐ og servicetilbud til innbyggerne…
Rimelig god nærhet til jernbane og flyplass
Høy egenaktivitet innen organiserte kultur‐ og idrettsaktiviteter…
Rimelige næringsareal, god plass…
Godt naturgrunnlag…
Naturen som reiselivsprodukt…
Aktivt landbruk…
Enkle og oversiktlige forhold for næringslivet..(Hattfjelldal kommune, 2006, s. 5‐7).
Svake sider – som må kompenseres:
Smalt kulturtilbud til ungdom…
Mangel på utdanningstilbud…
Utflytting av ungdom…
Kvinneunderskudd…
For få arbeidsplasser, smalt arbeidsmarked…
Smalt fagmiljø…
Svak infrastruktur…
Langt til tjenestetilbud på en del områder…
Avstand til markedet…
Mangel på risikokapital og grundere…
Båndlegging og vern av naturressurser…
Folkehelse… (Hattfjelldal kommune, 2006, s. 8‐9).
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Kommunen formulerte i den strategiske kommuneplanen følgende hovedmål og visjon:
Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne, næringslivet «og de
som besøker oss».
Vi vil bli flere enn vi er i dag.
Vi vil legge til rette for:
Et attraktivt kommunesenter og attraktive grender
Interessante arbeidsplasser i privat og offentlig sektor
Bedre samferdselsløsninger
Bedre kommunikasjonsløsninger ved hjelp av informasjons‐ og kommunikasjonsteknologi
Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene våre gjennom en bærekraftig utvikling
(Hattfjelldal kommune, 2006, s. 15).
Kommunen satte opp følgende strategier:
Synliggjøre og profilere kommunen bl.a. gjennom flere fyrtårn…
Videreforedle lokale produkter fra primærnæringene og reiseliv, turisme…
Utvikle infrastrukturen, vei og strøm…
Styrke fagmiljøene gjennom nyskaping, rekruttering, kompetanseheving og samarbeid…
Samarbeid, interkommunalt, privat og regionalt…
Utvikle IKT – bredbånd, telefoni mv…
Inkluderende kulturliv og bredere kulturtilbud…
Beredskap og sikkerhet… (Hattfjelldal kommune, 2006, s. 16‐18).

5.3.2

Kommunal planstrategi 2013-2015

Planstrategien gjentar hovedmålene og visjonen fra den strategiske kommuneplanen. SSB
sin befolkningsframskriving tyder ifølge strategien på befolkningsnedgang i perioden
2014‐2017. Det påpekes at boligbyggingen i kommunen er liten og at det er mangel på
ledige boliger og leiligheter. Kommunen har noen byggeklare boligtomter. Det bør være et
prioritert område for Hattfjelldal kommune å få økt boligbyggingen på de allerede
byggeklare tomtene (Hattfjelldal kommune, 2014: 6).
Næringsarbeidet vil ifølge strategien alltid være et viktig kommunalt satsingsområde. Det
bør satses på verdiskapende virksomhet, særlig basert på naturressursene – spesielt
primærnæringene og næring knyttet til reiseliv. Næringsutvikling må være prioritert i
Hattfjelldal kommune (Hattfjelldal kommune, 2014:6).
For å gjøre Hattfjelldal kommune til en attraktiv bosteds‐ og næringskommune må det
ifølge strategien tilrettelegges for god infrastrukturutbygging. Som en del av denne
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utbyggingen må tilgang til bredbånd i form av fiberløsning prioriteres. Når det gjelder
planbehov for perioden 2013‐2015 skriver de følgende:
1. Kommuneplanens samfunnsdel skal være overordnet andre planer og gi mål og visjoner for
kommunens utvikling. Det er viktig å få rullert planen slik at de føringer som legges her kan
innarbeides i de øvrige planer som skal utarbeides. Arbeidet med rullering av kommuneplanens
samfunnsdel bør derfor oppstartes våren 2014. Planen bør være vedtatt i løpet av 2015.
2. Barn og unge skal være et satsingsområde framover. Det bør derfor utarbeides en
kommunedelplan for barn og unge. Alle enheter må være delaktige i arbeidet. Arbeidet kan
startes opp etter at kommuneplanens samfunnsdel er ferdig.
3. Helse og omsorgstjenester blir et sentralt område framover i forbindelse med
samhandlingsreformen. Det bør derfor utarbeides en kommunedelplan for helse og omsorg.
Arbeidet kan startes opp etter at kommuneplanens samfunnsdel er ferdig.
4. Næringsutvikling, herunder landbruk vil være viktige oppgaver framover. Det arbeides med å
lage ny strategisk næringsplan. Planen bør være vedtatt i første halvdel av 2014.
5. NTK har mange temaplaner, og et lovverk som spenner over et stort fagfelt. Det kan være
behov for en samordning av disse planene i en kommunedelplan for kultur, miljø og
infrastruktur. Arbeidet startes ikke opp i denne perioden. (Hattfjelldal kommune, 2014, s. 7‐
8).
Planforutsetninger: Folkehelseperspektivet, kultur og frivillig arbeid skal innarbeides som
en del av alle kommunens planer. Innen arealplaner bør kommunedelplan for Hattfjelldal
sentrum prioriteres (Hattfjelldal kommune, 2014).

5.3.3

Kommuneplanens arealdel 2013-2023

Kommuneplanens arealdel som virkemiddel for landbruksnæringa/primærnæringa
Kommuneplanens arealdel har ifølge planen i stor grad tatt hensyn til et aktivt jordbruk og
reindrift ved å avsette store og sammenhengende områder til LNFR‐områder. Landbruk er
den bestemmende arealbruk for disse områdene og går foran andre interesser, men skal
ifølge planen ikke være til hinder for næringsvirksomhet som kan være en inntekt til
landbrukseiendommen, og som samtidig ikke nødvendigvis hører til tradisjonelt landbruk
(Hattfjelldal kommune, 2013a).
Kommunen er delt inn i seks sektorer og for disse er det angitt antall boliger, fritidsboliger
og næringsbygg som er tillatt oppført i hver av dem i hver valgperiode. Dette er LNFR
sone 2, Spredt bolig‐, fritids‐, og næringsbebyggelse. Hyttebygging og hyttebrukere er en
viktig del av bygdelivet og grunnlag for servicenæringene.
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5.3.4

Planer som omhandler boliger, ungdom og folkehelse

Kommunen har vedtatt flere planer og handlingsplaner som dreier seg om boliger,
ungdom og folkehelse.

Boligpolitisk plan for Hattfjelldal kommune 2013‐2015
Den boligpolitiske planen skal være et strategisk verktøy for å planlegge kommunens
prioriteringer, tiltak og mål innenfor boligområdet. Den er en temaplan etter plan‐ og
bygningsloven. Planen skal være sentral ved utformingen av kommunes boligpolitikk og
den skal danne grunnlaget for helhetlig tenkning og prioriteringer innen temaområdet.
Boligpolitisk plan skal bidra til en mer effektiv og samkjørt boligpolitikk ved at den legger
grunnlaget for styrket samhandlingen hos de som utøver boligpolitikk i kommunen
(Hattfjelldal kommune, 2013b:3).
Ifølge planen er det en utfordring i hele landet å skaffe nok egnede boliger. De anser
kommunale og private utleieboliger som et nødvendig førstegangs boligtilbud til blant
annet førstegangsetablerere. Boligstrukturen i kommunen har betydning for hvem som kan
etablere seg der og kan dermed ha betydning for om kommunen klarer å treffe målene om
økt befolkning. Videre har familiestrukturen endret seg de siste årene og flere lever alene.
Det tilsier et behov for mindre boliger i størrelse og at det er aktuelt med en mer variert
boligstruktur. Gjennom denne planen ønsker derfor kommunen å kartlegge og få en
oversikt over framtidige behov for boliger (Hattfjelldal kommune, 2013b:6).
Den boligpolitiske planen har en tiltaksplan for årene 2016‐2019. Det er listet opp 11 tiltak
og hvilket år de skal gjennomføres. Flere tiltak er rettet mot personer med
funksjonshemninger. En omsorgsenhet for demente er også angitt som tiltak, i henhold til
kommunens demensplan. Blant tiltakene er også utbygging av sentrumsnære leiligheter av
ulik størrelse og at utbyggingen skal skje gjennom samarbeid med private utbyggere
(Hattfjelldal kommune, 2013b).

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014‐2017
Ifølge målsettingen med planen skal den «sikre innsats for å opprettholde, bedre og
fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører økt helserisiko, og
styrke faktorer som bidrar til bedre helse…Hattfjelldal kommunes visjon for
folkehelsearbeider er: Å skape god levevilkår for innbyggerne i kommunen, bygd på kvalitet,
trygghet og trivsel.» (Hattfjelldal kommune, 2013c, s. 1‐3).
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Hovedmålene for folkehelsearbeidet i kommunen er å:


Ha kontinuerlig oversikt over folkehelseutfordringene i Hattfjelldal kommune



Ha økt fokus på folkehelsearbeid i kommunen og befolkningen



Fremme det tverrsektorielle folkehelsearbeidet



Ha flere leveår med god helse og reduksjon av sosiale helseforskjeller



Ha gode anlegg som appellerer til fysisk aktivitet

Prioriterte satsingsområder for folkehelse i 2014:
1. Helsefremmende barnehager og skoler
‐ Forebygge drop‐out fra videregående skole
‐ Øke trivselen til ungdom i kommunen
‐ Forebygging av overvekt hos barn
2. Integrere innvandrere
3. Forebygge sykdommer hos hjemmeboende eldre (Hattfjelldal kommune, 2013c, s. 3).

Handlingsplan «Vårres unga – vårres framtid» Kommunal satsing 2015‐2018
Fylkesmannen startet i 2012 satsingen ”Vårres unga – vårres framtid” og alle kommunene i
Nordland ble invitert til å delta. Hensikten var at kommunene skulle øke fokuset på barn
og unge sine oppvekstsvilkår. Satsingen tok utgangspunkt i FN’s barnekonvensjon og
hadde følgende målsettinger:
1. Bedre og mer samordnede tjenester til barn og unge i Nordland
2. Forebygge problemer og sikre god helse
Hattfjelldal kommune deltok i satsingen fra starten og gjennomførte i 2012 bl.a. kartlegging
og egenanalyse. De har likevel ikke arbeidet systematisk med mål og tiltak (Hattfjelldal
kommune, 2015b:3).
I 2014 nedsatte rådmannen en tverrfaglig gruppe som skulle utarbeide en konkret
handlingsplan. Målet var å sikre at FN´s barnekonvensjon ble etterlevd bedre gjennom
bedre og mer samordnede tjenester for barn og unge. Barn sine problemer er imidlertid
ifølge planen «..ikke inndelt i fagområder, forvaltningsnivå eller i kontorer. Utfordringen er
derfor å se hele barnet. Planen er rettet mot barn og unge i alderen 0‐18 år…(Hattfjelldal
kommune, 2015b, s. 3‐4).
I desember 2014 ble det gjennomført ny kartlegging basert på et kartleggingsskjema fra
Fylkesmannen. Resultat fra Ungdata‐undersøkelse som ble gjennomført høsten 2013 og
opplysninger fra Folkehelseprofilen for 2014 ble lagt til grunn. Styringsgruppa har gått
igjennom situasjonen samt registrert styrker og svakheter i kommunen og har pekte på
forbedringspotensialer og utviklingsområder. Konkrete mål og tiltak med bakgrunn i
resultatet fra kartleggingen er utarbeidet (Hattfjelldal kommune, 2015b:4).
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5.4 Satsinger i kommunen
5.4.1

Bolyst i Hattfjelldal

Bakgrunn
Ifølge prosjektplanen for Bolyst i Hattfjelldal har spesielt Indre Helgeland store
utfordringer når det gjelder synliggjøring og markedsføring. «Innbyggerne i Hattfjelldal
har til tider utfordringer i forhold til stolthet overfor sin hjemplass, og ønsket om å stå frem
og å være en synlig og attraktiv kommune å flytte til og bo i over tid er dels manglende.
Grunnen til dette er både at kommunen har vært svært negativt fremstilt i media de siste
årene, og at det i befolkningen ligger en sterk kultur for å være skeptiske ovenfor
fremmede» (Hattfjelldal kommune, 2013d, s. 3). Kommunens «stempel» som Terra‐ og
Robek‐kommune har ført til store påkjenninger for befolkningen. Det har gjort det enda
mer utfordrende å tiltrekke seg innflyttere.
«Som en stor landbrukskommune har vi også en del utfordringer i forhold til å beholde
ungdommen vår, og få dem både til å studere innen relevante fagfelt og til å flytte hjem
etter endt utdanning» (Hattfjelldal kommune, 2013d, s. 3). I prosjektplanen tror de at økt
informasjon og åpne diskusjoner kan gi samarbeid og forståelse for betydningen av de
enkelte sine boligvalg. Videre at økt bevissthet blant eldre bønder om at de er medvirkende
til om man klarer å beholde bosettingen i kommunen, og levende bygder.
Hovedmålgruppen for prosjektet er ifølge planen ungdom og innvandrere, samt tilflyttere
fra andre steder i Norge (herunder arbeidsinnvandrere samt flyktninger med arbeids‐
oppholdstillatelse).

Prosjektmål
Det overordnede målet med prosjektet er å øke bolyst og stedstilhørigheten i kommunen,
særlig blant ungdom, innvandrere og kvinner. Det skal skje gjennom;


Økt bevissthet blant innbyggerne om de ressurser og goder man har som er verdt å vise
fram med stolthet, og kompetanseheving om hvordan disse ressursene kan vises fram



Integrering gjennom utvikling av små, lokale nettverksprosjekt



Inkludering av målgruppene i organisering av delprosjekter, og dermed økt tilhørighet

Økt kompetanse blant målgruppen13…
Positiv og aktiv markedsføring av kommunen som bo‐ og besøkssted
Næringsutvikling i forbindelse med regionalpark
Økt tilbud av håndverk og håndarbeid, laget av nye og gamle utøvere (Hattfjelldal kommune.
2013d, s. 4).
13

Her nevnes svært mange ulike tema, herunder bruk av lokale naturressurser
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Resultater
Prosjektet forventes ifølge prosjektplanen å føre til økt trivsel, bedre integrering, økt
tilflytting og bosetting med flere etablerere, særlig blant unge og innvandrere. Målbare
resultater av prosjektet forventes ikke før mot slutten av 5 årsperioden, fordi
holdningsskapende arbeid tar lang tid (Hattfjelldal kommune, 2013d:9).

5.4.2

Hattfjelldal Vekst14

Bakgrunnen for Hattfjelldal Vekst er ifølge deres hjemmeside at kommunen ønsker økt
verdiskaping og nye arbeidsplasser. Det skal være et fokus på naturgitte forutsetninger for
kommunen og de har en ambisjon om tett samarbeid med alle utviklingsaktører på
Helgeland. Selskapet skal også jobbe med prosjekter som kan ha regionalt og nasjonalt
perspektiv.
Ved denne nyorganiseringen flyttes Førstelinjetjenesten innen næringsutvikling fra
kommunen og ut i Hattfjelldal Vekst. Ny forretningsplan/strategisk plan utarbeidet i 2014
og ny daglig leder ble ansatt i april 2015. Selskapet ønsker å få inn privat næringsliv på
eiersiden i selskapet for å styrke lokal forankring i næringsarbeidet.
Når det gjelder eierstruktur ønsker man å styrke Hattfjelldal Vekst sine muligheter til
suksess gjennom å ha et bredt eierskap mellom privat næringsliv og offentlig/kommunalt
eierskap. Hattfjelldal kommune ønsker ideelt en eierpost på minimum 51 prosent.
Hattfjelldal Vekst kommer til å ha som en av sine prioriterte oppgaver i 2015 å få inn flere
eiere i selskapet. Dagens eiere er Hattfjelldal kommune, Coop Hattfjelldal og Tronds
bussreiser.
Hattfjelldal kommune bidrar med driftstilskudd årlig. Det er ikke forutsatt tilskudd fra
øvrige eiere, men disse må også betale for tjenester fra selskapet. Altså salg av tjenester til
lokale aktører og utviklingsprosjekter. Videre at det blir prosjektinntekter fra
utviklingsprosjekter kjørt i regi av selskapet.

5.4.3

Fjellfolkets hus15

Fjellfolkets hus er en ny satsing i sentrum av Hattfjelldal ved RV73 som er hovedfartsåren
fra E6 til Sverige over Krutfjellet. Dette er et bygg med kafe og utleierom og det åpner i
august 2016. Kafeen er samlokalisert med Helgeland museum, turistinformasjonen og
bensinstasjonen. Bygget har en del kontorarbeidsplasser med bl.a. Helgeland sparebank,
HaG Vekst og Hattfjelldal Vekst AS.

14

http://www.hattfjelldalvekst.no/## (nedlastet 08.05.2016),
https://www.facebook.com/HattfjelldalVekst/timeline?ref=page_internal (nedlastet 08.05.2016).
15
http://www.hattfjelldal-kommune.no/lyst-til-aa-drive-kafe-og-overnattingsvirksomhet.5774899206968.html (nedlastet 08.05.2016).
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Samlokaliseringen av kafe, museum og turistinformasjonen skal få frem det typiske for
Hattfjelldal som fjell‐ og innlandskommune. De ønsker å være et nav for informasjon om
tilbud i hele fjellsamfunnet – naturområder, turmuligheter, kulturhistorie, bygdeturisme og
salgsprodukter. Hattfjelldal service‐ og næringsbygg AS forventer at driverne av kafe har
fokus på at menyen også inneholder retter med lokalt særpreg. Ifølge egenomtalen er det
stor tilgang på lokalproduserte råvarer.
HAG Vekst AS sysselsetter 35‐40 personer med forskjellig grad av yrkeshemming. HAG
Vekst vil ha sine produksjonslokaler i bygget samt en butikk for salg av egne produkter.
Bedriften vil tilby tjenester og produkter til bedrifter og personer, og være en aktør og
medspiller i utviklingen av næringslivet.
Helgeland Museum avdeling Hattfjelldal er et økomuseum som fokuserer på natur, kultur
og historie. Hovedprofilen er fjellfolkets liv og historie herunder Hattfjelldal sin samiske
bakgrunn.

5.5 Folkehelse og levekår
Folkehelseprofilen for Hattfjelldal i 2015 viser at en på 16 punkter ikke kan si med
sikkerhet om kommunen ligger bedre eller dårligere an enn resten av landet. For 6 tema
ligger de imidlertid signifikant dårligere an og for 2 tema signifikant bedre an. Tilsvarende
tall for 2016 viser at henholdsvis 15, 3 og 3. Ifølge profilen for 2016 hadde Hattfjelldal flere
arbeidsledige enn landet og trivselen i 10. klasse var også langt dårligere enn landet. De
hadde også en større andel muskel og skjelettlidelser enn landet. I forhold til Nordland
fylke var de langt dårligere enn de øvrige mht trivsel i 10 klasse og «midt på treet» i
forhold til de to øvrige parametere.
Hattfjelldal hadde en signifikant høyere valgdeltakelse enn resten av landet, mens de har
færre enslige forsørgere med barn enn resten av landet. Antibiotikabruken er langt lavere
enn resten av landet. På disse tre tema var de også i den bedre halvdel av fylket.
Ungdataundersøkelsen i 2013 viser at ungdommen i Ungdomsskolen, i forhold til en rekke
tema, mente det samme som ungdom i resten av landet. Vi ser her på hvor det var
forskjeller av noe grad. Sammenlignet med landet for øvrig:


Var de mer fornøyd med sine foreldre og syntes de hadde bedre familieøkonomi



Var de klart mindre fornøyde med lokalmiljøet



Trivdes de noe dårligere på skolen



Var bare halvparten så mange som trodde at de ville ta en høyere utdanning



Var nesten dobbelt så mange som trodde at de ville bli arbeidsledige.



Var det færre som er tilfreds med utseendet,
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Var det flere som trener ukentlig.



Var det klart flere som har vært plaget av ensomhet siste uke.



Var det flere som røyker og snuser, og litt flere har vært i slåsskamp.

5.6 Aktuelle samfunnsutviklingstema i kommunen
Gjennomgangen over viser at det har blitt gjennomført et omfattende planarbeid i
kommunen de senere årene utover det de er pålagt gjennom plan‐ og bygningsloven. Det
er litt ulike oppfatninger blant våre informanter om hvilken betydning plan‐ og
satsingsområdene har hatt for utviklingen i sysselsetting og befolkning i kommunen. Det er
derimot full enighet om at det er nødvendig å opprettholde og skape nye arbeidsplasser for
å holde folketallet oppe, evt. få innbyggervekst. Kommunen har som nevnt drevet en aktiv
næringspolitikk og har gjennomført infrastrukturtiltak i flere år gjennom bruk av midler
som de fikk som følge av vern av Vefsna. Blant annet har treindustribedriften Arbor
mottatt investeringsstøtte. De er også eneaksjonær i et næringsbygg som nå bygges i
kommunesenteret. Kommunen ønsker også å bruke midler for å stimulere til
nyetableringer, men det har i liten grad blitt brukt til dette. Det er de etablerte bedriftene
som i stor grad har søkt på midler til omstilling og nye produkter/tjenester. Kommunens
engasjement skyldes blant annet at det mangler privat risikokapital.
Det arbeides også med bolystsatsinger og de har laget en boligpolitisk plan med
oppfølgende tiltaksplaner. Blant informantene påpekes det at boligmarkedet i Hattfjelldal
ikke er velfungerende. Det er mange år siden det har vært nybygging av boliger i sentrum,
og det å bygge en bolig i Hattfjelldal ansees som et tapsprosjekt. I følge en informant er nå
2/3 av boligene bosatt av folk over 60 år. Det er bra med aldersboliger i sentrum og om
noen få år vil mange eneboliger være ledige.
Tilbakemeldingene fra informantene tyder på at det er lite politisk uenighet i forhold til de
langsiktige strategiske valgene i kommunen. I kommunereformarbeidet har det vært
drøftet muligheter for kommunesammenslåing med Grane, Hemnes og Vefsn, men det er
tverrpolitisk enighet om at Hattfjelldal skal bestå som egen kommune. Blant informantene
vises det til velfungerende interkommunale samarbeidsordninger. Det ble gjennomført
rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing 16. mai 2016. Valgdeltakelsen
var på 55 prosent, og 90 prosent stemte nei.
Det er tverrpolitisk enighet om at dagens skolestruktur ikke skal endres. Kommunen har i
dag en sentrumsskole og to grendeskoler. På sentrumsskolen er det i inneværende skoleår
88 barneskoleelever og 48 ungdomsskoleelever. På den ene grendeskolen er det 22 elever,
mens det på den andre er 10 elever. Til tross for svært lave elevtall på grendeskolene er
bevaring av eksisterende skolestruktur såpass sterkt politisk forankret at dette ikke er et
tema i dagens politiske debatt, og derfor heller ikke en sak administrasjonen finner
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hensiktsmessig å fremme endringer i. Politikerne er altså bevisste på at det er nødvendig å
bevare grendene i kommunen gjennom bl.a. desentralisert skoletilbud.
Ifølge informanter er det politisk enighet om at sentrumsutvikling er viktig. Ute i grendene
er det også forståelse for dette. Dette avspeiles blant annet i opprustning/utbygging av
sykehjem og barnehage/skole. Videre har kommunen brukt store summer på utbygging av
anlegg, både i sentrum og ute i grendene. Det er tre lysløyper i kommunen,
skiskytteranlegg, flere innendørs‐ og utendørs skytebaner og kunstgressbane. De har
investert i en ny idrettshall i sentrum, og den gamle gymnastikkhallen på skolen har blitt
omgjort til kulturscene som tilfredsstiller Riksteaterets krav. Kommunen har selv bygd ut
fibernett ved å koble seg til svenske nett. Nettet dekker foreløpig sentrum og litt ut i
distriktet mot svenskegrensen. Det er et mål å få bygd ut fibernettet slik at det dekker hele
kommunen. Privat risikokapital er fraværende i kommunen og kommunen har derfor selv
investert i næringsbygg i sentrum. Hensikten er å samle ulike typer næringsaktiviteter som
gir synergieffekter.
Ifølge informantene tar de godt hånd om innflytterne til Hattfjelldal. Innflyttere tilbys leie
av kommunal bolig og innen enkelte sektorer tilbys begynnerlønn med 10‐år ansiennitet
for å gjøre kommunen til en attraktiv arbeidsplass. Det er full barnehagedekning med
inntak hele året. Det rapporteres også om at innvandrere generelt blir godt integrert i
lokalsamfunnet. De som bor på asylmottaket får tilbud om bruk av bibliotek, idrettshall,
svømmebasseng og treningsstudio. Frivillighetssentralen ble kommunal fra 1. januar 2016,
og er veldig koblet opp mot integrering av utlendinger. Utlendinger er flinke til å bruke de
ulike tilbudene ved helsestasjonen og barna er med på skiarrangementer etc. Kommunen
oppbemannet helsesektoren for å ta merarbeidet ved å bli en stor mottakskommune. Inntil
en fjerdedel av barna i skole/barnehage har fremmedkulturell bakgrunn.
Kommunen har en forholdsvis lang erfaring med integrering av flyktninger, blant annet
kom det under krigen i Bosnia bosniske familier til kommunen. For å illustrere hvor god
integreringen er, ble det meldt fra en informant at personer som bodde lenge på mottaket
og flyttet til andre plasser, etter hvert ønsket seg tilbake til Hattfjelldal. Av betydning her er
den viljen næringslivet og kommunen har vist til å ansette innvandrere. F.eks. har Arbor
ansatt flere flyktninger og det har også blitt ansatt innvandrere innen flere sektorer i
kommunen.
Oppsummert er det en vilje blant politikerne i Hattfjelldal til å satse på et godt
tjenestetilbud, bolyst og næringsutvikling og, i følge informanter, er det et mål å få vekst i
arbeidsplasser og innbyggere. Deres planer og strategisatsinger er innrettet for å forsøke å
stimulere til dette. Utfordringene i dag ligger i en sårbar og noe ugunstig næringsstruktur,
stort frafall i videregående skole og utflytting av ungdom/unge voksne. Mange av
kommunens ungdommer som tar utdanning flytter ikke tilbake på grunn av få
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kompetansearbeidsplasser. Eller som en kontakt sa: «vi trenger gründere som kan skape
arbeidsplasser. Det kommer ikke folk uten at det er arbeidsplasser».

5.7 Noen vurderinger fra Nordland fylkeskommune
Fra Nordland fylkeskommune har konkrete næringsrelaterte tiltak mot kommunen vært
transportstøtte og bedre veier, begge deler har gitt bedret logistikk for Arbor. Videre har de
jobbet aktivt i forhold til skogvernproblematikk fordi skogvern fordyrer ressurstilgangen
for Arbor. Vår informant fra Nordland fylkeskommune forteller at næringslivet generelt i
Nordland er veldig vareproduksjons‐ og eksportrettet. Det er svært god tilgang på
naturressurser. Dette gjelder ikke minst i Hattfjelldal. Det som trengs der er ny virksomhet.
For å komme dit er det behov for et kommunalt bidrags‐/næringsapparat med penger, og
hvor man har et overordnet strategisk blikk og kompetanse.
Fra fylkeskommunen meldes det at man i kommunene i Nordland generelt bør klatre i
verdikjeden, fra å være råvareprodusenter til å bli ferdigvareprodusenter. Poenget er i
følge informanten at det i Nordland tenkes i tonn, dvs. hvordan produsere og hente ut
mest mulig. For å skape sysselsettings‐ og befolkningsvekst må det tenkes i kroner,
hvordan skape verdier i neste ledd. Det er en utfordring å få næringslivet til å tenke slik
fordi fylket er så rikt på naturressurser, og fordi bedriftene har så god tilgang på råvarer.
Man må bygge opp nye bedrifter rundt råvareprodusentene, spesielt fisk.
Fylkeskommunen har igangsatt et følgeforskningsprosjekt hvor man ønsker å koble
kompetanse, og det jobbes videre med innovasjonsstrategier.
For øvrig er det store demografiske utfordringer i fylket, og informanten forteller at «Det er
derfor viktig å være opptatt av mangfold. Demografien er i mot deg, nettotilflytting er i mot deg,
næringsstruktur med ensidig fokus på vareproduksjon er i mot deg. Svaret for å snu trenden ligger
hos kommunene selv.»
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6 MÅSØY
6.1 Bakgrunn
Kort om geografi og næringsgrunnlag
Måsøy kommune ligger i Vest‐Finnmark. I øst grenser kommunen til Nordkapp kommune
og i sør til Kvalsund kommune, Figur 28. Mesteparten av kommunen ligger på fastlandet,
men flere store øyer i nord inngår i kommunen. Det gjelder Måsøy, Hjelmsøy, Rolvsøy og
Ingøya. Av disse er Hjelmsøy ikke lenger bebodd. Havøya, hvor kommunesenteret
Havøysund ligger, har bruforbindelse til fastlandet. Måsøy kommune er 1136 km2 stor,
hvorav 1069 km2 er landareal.
Havøysund (1000 innbyggere per 1.1.2015) er kommunesenteret. Langs fylkesveg 889
sørover fra Havøysund ligger det flere mindre bygder. Blant disse er Lillefjord, Snøfjord og
Slåtten. Denne vegen er dels rasutsatt og den er periodevis stengt på grunn av vind og
snøforhold. Det er derfor ofte kolonnekjøring og vegen reduserer periodevis muligheten
for levering av fersk fisk. Fra Havøysund er det 2 ‐ 2 1/2 times kjøring til Hammerfest, Alta,
Lakselv og Honningsvåg. Fylkesveg 889 er nasjonal turistveg fra der den tar av fra E6 i
Olderskog og helt ut til Havøysund.
Havøysund har en konsentrert bebyggelse på Havøya langs sundet over til fastlandet. Her
finner en de vanlige kommunale tjenestene. Verftet Slippen, samt to større fiskeribedrifter,
ligger i sentrum. På en høyde over Havøysund i nordvest er det 16 store vindmøller, som
er et blikkfang i området.
Havøysund er et relativt nytt sted, etablert på slutten av 1800‐tallet. Øyene, særlig Måsøya,
Rolvsøy og Ingøy var tidligere de viktigste delene av kommunen. De er sammen med
mesteparten av fastlandet «samisk» område, hvilket fører til at reindriften står sterkt.
Området er et viktig barmarksbeite for tamrein.
I forbindelse med kommunereformen er det diskutert en sammenslåing mellom flere
kommuner i regionen. Det er utarbeidet en analyse som omfatter Kvalsund, Måsøy,
Porsanger, Nordkapp og Hammerfest (Vaséli, 2015). Kommunene Måsøy, Kvalsund og
Hammerfest undertegnet den 3.4. 2016 en intensjonsavtale om kommunesammenslåing.
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Figur 28. Måsøy kommune, oversiktskart.

Kartografi: Østlandsforskning

Politisk styring og organisering
Arbeiderpartiet hadde i hele etterkrigstida, fram til 2011, ordføreren i Måsøy. I 2011 ble
Ann Karin Olli (H) valgt til ordfører. Gudleif Kristiansen (Sp) ble ny ordfører fra 2015.
Høyre har varaordføreren. I tillegg til kommunestyre og formannskap har kommunen et
havnestyre, en klagenemnd, en teknisk komite, en oppvekstkomite og en omsorgskomite.
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Utvikling i befolkning ‐ hovedtrekk
Ved inngangen til 2016 var det bosatt 1 215 personer i kommunen. Figur 29 viser at
befolkningen i Måsøy hadde en topp i 1965 med 3 232 innbyggere. Siden har antallet blitt
redusert, som i en rekke andre mindre kommuner langs kysten av Finnmark. I de siste
årene er det imidlertid registret en økning i Nordkapp og Gamvik, men altså ikke i Måsøy.
Fra 2011 til 2015 holdt folketallet seg forholdsvis stabilt i Måsøy, mens det i løpet av 2015
gikk noe ned.
Figur 29:Befolkningsutvikling i Måsøy og nabokommunene.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Figur 30 viser befolkningsutviklingen i Måsøy blant norskfødte og innvandrere fra 2000 og
fram til i dag. Vi ser at arbeidsinnvandringen tiltok på 2000‐tallet og har bidratt til å dempe
fallet i antall innbyggere totalt sett. Det er størst innvandring fra Polen og Litauen. Det er
lite ikke‐vestlig innvandring i Måsøy.
Kommunen har mye sesongarbeidskraft knyttet til fiskeriindustrien16. Mange av arbeiderne
ønsker helårsarbeidsplasser. Kommunen har en lang tradisjon med å ta imot
arbeidsinnvandrere i denne industrien. Som en respondent sa; først kom det folk fra
Kvænangen, så kom det finner og nå er det folk fra det tidligere Øst‐Europa. Det er i dag
personer fra 17‐18 land i kommunen.
Ifølge respondenter skyldes den langvarige tilbakegangen i kystkommunene i Finnmark
ulike forhold knyttet til fisket, som disse kommunene har vært svært avhengige av. For
16

Respondenter nevner også dette som et problem i forbindelse med turistfisket: Den er i vekst, men
problemet er at det ikke gir helårs arbeidsplasser. Fiskeguider og andre er der i sommersesongen, men
bosetter seg ikke der.
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eksempel var fiskeindustrien på starten av 2000‐tallet preget av helårsdrift, men med
permitteringer. Nå er den basert på sesongarbeidere, hvilket reduserer grunnlaget for at
arbeiderne bosetter seg i kommunen. Andre respondenter nevner den generelle
sentraliseringen og nedleggingen av statlige arbeidsplasser, herunder
kompetansearbeidsplasser, som en del av grunnen til redusert befolkning. Ungdommen
«utdanner seg ofte bort fra» tilbudet i denne typen kommuner.
Ifølge flere respondenter kan noe av tilbakegangen i Måsøy de senere år, og oppgangen i
antall innbyggere i enkelte fiskerikommuner i øst, skyldes tildelingen av kongekrabbe‐
kvoter. Det er i dag bare fiskere bosatt i kommunene øst for Måsøy som får slike kvoter,
altså faller Måsøy utenfor. Flere fiskere har derfor formelt flyttet til en av disse
kommunene, men noen av dem bor fortsatt i Måsøy. Flyttingen inkluderer også eventuell
ektefelle. Ettersom Måsøy er utenfor denne sonen er de mindre attraktive for fiskere
utenfra som vil etablere seg i Finnmark. Kongekrabbegrensen har vært flyttet vestover flere
ganger tidligere. Det antas at en ny flytting vestover vil begrense den registrerte
nedgangen i Måsøy og kanskje sågar gi en økning i registrert befolkning fordi fiskere da
ikke må melde flytting for å få tildelt kvote.
Figur 30: Befolkningsutvikling i Måsøy, fordelt på innvandrere og fødte i Norge.
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Alderstyngdepunktet i Måsøy er meget høyt sammenlignet med nasjonale tall. Hele 22
prosent av innbyggerne i kommunen er i dag i pensjonsalder, dvs. over 66 år, mens
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tilsvarende andel nasjonalt er på 14 prosent. I Tabell 12 har vi kjønnsdelt befolkningen i 7
aldersgrupper, som i de øvrige casekommunene. For nærmere beskrivelse av
aldersgruppene, se kapitlet om Aurland og kapittel 3.2.
I Måsøy har det vært befolkningsnedgang på 2000‐tallet i alle aldersgrupper definert i
tabellen under, med unntak av de over 67 år. Det er også en betydelig overvekt av menn i
kommunen. Det er i dag 85 kvinner per 100 menn totalt, mot 88 per 100 i 2002. I den fertile
aldersgruppen 20‐44 år er i dag forholdet 91 kvinner per 100 menn, mot 82 mot 100 i 2002.
Den noe bedrete kjønnsbalansen skyldes ikke at det har kommet flere kvinner i denne
aldersgruppen til kommunen, men heller at flere menn enn kvinner har flyttet ut de senere
årene. I likhet med i Hattfjelldal ville aldersgruppen 65‐69 år vært den største hvis vi hadde
delt opp i 5‐års intervaller. Man kan dermed også her forvente at pleie‐ og
omsorgsutgiftene vil tilta i årene framover.
Respondenter anser tapet av ungdommen som særlig alvorlig. Fra disse er 15‐16 år må de
flytte ut for gå videre på skole, de kommer sjelden tilbake etter den tid. Dels utdanner de
seg «bort» fra Måsøy, dels får de et større fotfeste andre steder. En videregående linje i
Måsøy, rettet mot tema som de satser på, kunne være et virkemiddel.
Tabell 12: Kjønns- og aldersstruktur i Måsøy, 2002 og 2016

0‐5 år
6‐15 år
16‐19 år
20‐44 år
45‐66 år
67‐79 år
80 år og eldre

1.1. 2002
1.1. 2016
Endring
Menn
Kvinner Menn
Kvinner Menn Kvinner
53
44
30
26
‐23
‐18
81
89
58
51
‐23
‐38
33
33
38
20
5
‐13
237
195
174
158
‐63
‐37
238
192
223
171
‐15
‐21
96
89
100
89
4
0
21
32
33
44
12
12

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Næringsliv og sysselsetting
Ved inngangen til 2015 var det 518 sysselsatte i kommunen. Som det framgår av Figur 31
har det vært en negativ utvikling siden 2002. Det var da i underkant av 700 sysselsatte,
mens det var rundt 570 i 2009. I løpet av 2014 var det en liten oppgang i sysselsettingen fra
året før, mens sysselsettingstallene igjen peker nedover i 2015. De sist registrerte tallene er
imidlertid ikke sammenlignbare med tidligere år, fordi SSB benytter andre kilder. Av den
grunn har vi stiplet utviklingen i figuren under. Nedgangen i både befolkning og
sysselsetting viser at Måsøy i hele perioden siden 1.1. 2002 har vært en
uttynningskommune.
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Figur 31: Måsøy kommune, Antall sysselsatte og innbyggere, 1.1. 2002-1.1. 2016.
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I følge SSBs ledighetstall for 2015 var arbeidsledigheten mot slutten av 2015 på hele 7
prosent for de i aldergruppen 15‐29 år og 4,9 prosent for de i aldersgruppen 30‐74 år.
Ledighetsstatistikken over flere år viser imidlertid sterke variasjoner i løpte av året, og at
ledighetstallene følger behovet for arbeidskraft innen fiskeriindustrien. Det er derfor
relativt lav ledighet deler av vinteren.
Av de 518 registrerte arbeidstakerne med sin arbeidsplass i Måsøy ved utgangen av 2014,
var kun 32 av dem var registrert bosatt i en annen kommune, dvs. innpendlere, Tabell 13.
Av dem igjen var det svært få bosatt i nærliggende kommuner.
Tabell 13: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Måsøy 2001, 2008 og 2014

4. kv. 2001
4. kv. 2008
4. kv. 2014

Personer som Personer som
Sysselsatte
pendler inn i pendler ut av
personer
regionen
bosatt i Måsøy regionen
773
40
118
644
33
103
570
32
84

Sysselsatte
personer med
arbeidssted i Netto
Måsøy
utpendling
695
78
574
70
518
52

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

I 2104 var det i alt 84 utpendlere registrert bosatt i Måsøy, Figur 32. Av dem pendlet 26 til
Hammerfest, 24 til Alta og 6 til Tromsø. De øvrige pendlerne er spredt over store deler av
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landet og en kan stille spørsmål ved om de reelt sett er pendlere, eller om de har flyttet
uten å ha endret bostedsadresse.
Figur 32: Pendlingsstrømmer til og fra Måsøy, 4.kv. 2014. De fire største utpendlingskommunene.

26

2004 Hammerfest
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1902 Tromsø

2
5

0301 Oslo kommune

0
0

5
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10

15

20

25

30

Innpendlere

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Måsøy har en næringsstruktur som i hovedsak er basert på det som bringes opp av havet.
Dette påvirker direkte og indirekte all aktivitet og sysselsetting i kommunen. Over tid har
det vært en negativ utvikling i antall sysselsatte med bosted i kommunen. Reduksjonen
skyldes blant annet endringer i fiskerinæringa med færre fartøyer og fiskere. Videre er det
en økende alder på fiskerne og liten nyrekruttering til næringa. Som nevnt hevdes det også
at antallet registrerte fiskere går ned fordi det er mer attraktivt å være registrert i
kommuner der en kan få kongekrabbekvote. Det har vært en nedlegging av offentlige
arbeidsplasser i kommunen (som i andre små og perifere kommuner). Nedgangen i
folketallet har også bidratt til reduksjon i antall kommunalt ansatte. I 2016 legger
Sparebanken Nord‐Norge ned sin filial i Måsøy og den ene av de to matbutikkene legges
ned (Måsøy kommune, 2013:9, respondenter). Det hevdes også at endringer i båtrutene ute
på øyene, ved at disse i større grad knyttes til Hammerfest fører til nedgang i handelen i
Havøysund.
Tabell 14 viser at det er ansatt flest personer innen helse‐ og sosialsektoren, og at andelen
er omtrent som for landet forøvrig. Tabellen viser at havet og fisken fortsatt er viktig i
Måsøy. 17 prosent av arbeidsstokken (89 personer) var sysselsatt innen jordbruk, skogbruk
og fiske, hvilket her vil si fiske. Måsøy er den største landingskommunen i Finnmark på
mottak av hvitfisk fra norske fiskefartøyer og den 3. største på landsbasis etter Ålesund og
Tromsø. Nærhet til fiskefeltene sammen med en konkurransedyktig fiskeindustri er ifølge
samfunnsplanen en sentral forklaring på dette. Videre at godt utbygde havner og
lokalsamfunn som tilrettelegger for fremmedflåten er viktig.
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Tabell 14: Næringsstruktur i Måsøy, 4. kvartal 2014.
2018 Måsøy
Sysselsatte
etter
arbeidssted
Andel
01‐03 Jordbruk, skogbruk og fiske
89
17 %
05‐09 Bergverksdrift og utvinning
0
0%
10‐33 Industri
97
19 %
35‐39 Elektrisitet, vann og renovasjon
9
2%
41‐43 Bygge‐ og anleggsvirksomhet
13
3%
45‐47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
57
11 %
49‐53 Transport og lagring
20
4%
55‐56 Overnattings‐ og serveringsvirksomhet
15
3%
58‐63 Informasjon og kommunikasjon
0
0%
64‐66 Finansiering og forsikring
2
0%
68‐75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
6
1%
77‐82 Forretningsmessig tjenesteyting
2
0%
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
37
7%
85 Undervisning
37
7%
86‐88 Helse‐ og sosialtjenester
122
24 %
90‐99 Personlig tjenesteyting
11
2%
00 Uoppgitt
1
0%
Sum næringer
518
100 %
Statlig forvaltning
22
4%
Fylkeskommunal forvaltning
1
0%
Kommunal forvaltning
186
36 %
Privat sektor og offentlige foretak
309
60 %
Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Vekst 2008‐2014

Norge
2%
3%
9%
1%
8%
14 %
5%
3%
3%
2%
6%
5%
6%
8%
20 %
4%
0%
100 %
11 %
2%
18 %
70 %

Måsøy
‐24 %
14 %
29 %
‐28 %
‐41 %
5%
0%
‐71 %
100 %
‐33 %
6%
‐16 %
9%
0%
0%
‐10 %
5%
0%
0%
‐16 %

Norge
‐17 %
54 %
‐9 %
16 %
11 %
‐3 %
‐2 %
10 %
6%
‐6 %
12 %
3%
16 %
7%
10 %
12 %
9%
5%
14 %
8%
10 %
2%

LQ

Innen privat sektor er det sysselsatt flest innen industri, og de har en høyere andel i
industri enn landet for øvrig. Fiskeriindustrien er svært viktig, og kommunen har støttet
denne ved utvikling av infrastruktur. En sentral bedrift er ToBø AS, som i hovedsak
produserer filetprodukter av hvitfisk som torsk, hyse og sei. De produserer også en del
fersk, iset torsk, og da i hovedsak blankpakket. Bedriften har 15‐20 ansatte, men det er en
del sesongvariasjoner som følge av variasjoner i fisket. For å forlenge sesongen har de i dag
oppbevaring av fisk i merden i inntil 12 uker. Bedriften ligger i Havøysund.
Herman Export ligger også i Havøysund. De produserer og eksporterer salta og tørka fisk
(klippfisk) til verdensmarkedet og har 50 ansatte. I tillegg selges det fersk fisk (pakket i is)
til det norske og europeiske markedet. Fjordlaks ligger på Rolvsøya. Etableringen der i 2006
har vært svært viktig og har bidratt til en fortsatt fast bosetting, og at skolen har overlevd.
Et stort antall ansatte med utenlandsk bakgrunn har medført at det er gjort tiltak for å
øke/befeste bosettingen.
Den mekaniske bedriften Havøysund Patentslipp AS leverer en lang rekke mekaniske
tjenester, særlig i forhold til fartøy og fiskeindustrien, men har også levert til vindmøllene
og til olje og gassindustrien. I 2015 hadde de 30 ansatte. Bedriften har nylig foretatt relativt
store investeringer for å øke sin kapasitet ved bedriftens tørrdokk.
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7,17
‐
2,14
1,54
0,31
0,80
0,72
0,86
‐
0,22
0,19
0,08
1,16
0,91
1,19
0,57

0,39
0,11
2,03
0,86
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I tillegg til de som er mer eller mindre fast sysselsatte i ulike bedrifter har man relativt
mange som er sesongarbeidskraft og som derfor ikke registreres som sysselsatte i
kommunen.
Kommunens beliggenhet i forhold til viktige fiskefelt har skapt grunnlag for det en i
kommuneplanen kaller en «vellykket satsing på fisketurisme» (Måsøy kommune, 2013, s.
10). Videre kan reiselivsnæringen styrkes ytterligere ved etableringen av vegstrekningen
Krokelv‐Havøysund som Nasjonal turistveg.
Fire sidaer inngår i Reinbeitedistrikt Karasjok vest. Distriktet er det største i landet med 400
reineiere. Måsøy kommune mener de har «et stort ansvar som vertskommune historisk,
kulturelt, næringsmessig og som tjenesteyter overfor reindriftsfamiliene som bor i
kommunen store deler av året» (Måsøy kommune, 2013, s. 10). Reindriften anses som en
næring med potensial som primærnæring og i forhold til reiselivet, det siste særlig i
forhold til nasjonal turistveg. Reindrift er imidlertid en arealavhengig næringsform, og den
kommer ofte i konflikt med andre arealinteresser.
Andelen innen reiseliv (overnatting og servering) er ikke særlig forskjellig fra landet. Det er
en satsing på fisketurisme flere steder i kommunen, og respondenter antar at det er et mye
større potensiale her. Det gjelder også i forhold til reisende med Hurtigruta og den
nasjonale turistvegen. Den usikre vegen ut til Havøysund vinterstid kan begrense
mulighetene innen reiselivet om vinteren. Ifølge respondenter går det lokale hotellet i
Havøysund godt. Sammenlignet med f.eks. fiskerinæringen er reiselivsnæringen preget av
mange små aktører.

6.2 Kommunal økonomi
Historikk
Ifølge kommuneplanens samfunnsdel har Måsøy kommune en god kommuneøkonomi
som følge av nøkternhet i budsjettarbeidet, samt et sterkt fokus på styring og kontroll.
Likevel er det «bekymring i forhold til utviklingen på gjeld, fondsbeholdning og netto
driftsresultat. Netto driftsresultat har gradvis gått ned fra 7 % i 2007 til 2,35 % i 2011»
(Måsøy kommune, 2013, s. 8). Tidligere «kunne kommunen vise til et gjennomsnittlig netto
driftsresultat på over 4 %. Netto driftsresultat anses som en hovedindikator for økonomisk
balanse i kommunesektoren og det er anbefalt at den over tid bør utgjøre om lag 3 prosent
av driftsinntektene» (Måsøy kommune, 2013, s. 8). Den negative utviklingen har (per 2011)
«ført til en betydelig reduksjon i kommunens fondsbeholdning» (Måsøy kommune, 2013, s.
8).
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Gjeldssituasjonen har ifølge samfunnsdelen «også utviklet seg negativt. I 2007 hadde
kommunen rundt 53 millioner kroner i langsiktig gjeld. I 2012 var den økt til rundt 105
millioner» (Måsøy kommune, 2013, s. 8). Kommunens negative utvikling på gjeld har blant
annet medført at de har vært nødt til å øke nedbetalingstiden fra 10 år til 20 og 30 år.

Framtidsutsikter (i 2012)
Ifølge samfunnsdelen blir det utfordrende å opprettholde nåværende (2012)
nedbetalingstid på kommunens lån. Dette skyldes «den økonomiske utviklingen som følge
av befolkningsnedgang og endringer i statens overføringer til kommunesektoren, der
Måsøy kommer dårlig ut» (Måsøy kommune, 2013, s. 9). Problematikken om nedbetaling
underbygges av et stort investeringsbehov, deriblant utbygging av helsesenteret, som følge
av en større andel eldre i befolkningen. Dersom de ikke klarerer å snu
befolkningsutviklingen vil det kreve en tilpasning av kommunens driftsnivå. Nyere tall fra
KOSTRA (2014) viser at netto driftsresultat var 0,9 prosent.
Ifølge respondent er denne typen øykommuner relativt dyre å drive på grunn av de
begrensinger som havet setter på en del typer transport, f.eks. av barn til skolen.
Kommunen har økonomisk sett «ikke mye å gå på» før det går utover tilbud. Helsesektoren
er den største og 58 millioner av 130 millioner brukes på den sektoren. Ved nedskjæringer
kan det ikke gå utover lovpålagte tjenester og de må derfor skjære ned på andre sektorer
som ikke er lovpålagte, som kulturskolen, for å få redusert utgiftene.
Kommunen er medeier i Repparfjord kraftlag, som også eier el‐nettet. Vindmølleparken gir
ikke inntekter i form av f.eks. konsesjonsavgift og konsesjonskraft. De betaler imidlertid
eiendomsskatt og for bruken av nettet ved uttransport av kraft.

6.3 Planlegging i kommunen
6.3.1

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 2000‐2008, og revisjon
Gjeldende arealdel for Måsøy er fra 2000 og gjelder for perioden 2000‐2008. I planen legges
det til rette for mange ulike funksjoner, som i planer i andre kommuner. Dette inkluderer
hytteområder. Det er også lagt inn nye områder for akvakultur og et område for
Havøygavlen vindkraftanlegg samt at fiskeriområder er sikret. Det er en oppfatning at
planen er fulgt relativt i detalj og har fungert etter hensikten. Planen anses imidlertid som
utdatert og en del nye tiltak skjer på bakgrunn av dispensasjon. Planen ble laget for
framtid og vekst.
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Planutvalget vedtok i møte 29.april 2013 at det skulle startes et arbeid med utarbeidelse/
rullering av kommuneplanens arealdel for 2014‐2016 og det pågår i dag et slikt arbeid.

6.3.2

Strategisk næringsplan 2008-2011

Hovedutfordringer for Måsøy kommune
Den strategiske næringsplanen angir følgende hovedutfordringer for kommunen:
Sterk kamp om fiskeråstoff der økonomiske muskler brukes aktivt
Opprettholde og helst å øke kommunens fiskeflåte og kvotegrunnlag
Sviktende rekruttering til fiskeflåten lokalt
For få antall kompetansearbeidsplasser rettet mot yngre kvinner spesielt
Global og nasjonal sentraliseringstrend som fører til flytting av arbeidsplasser og mennesker fra
distrikt til byer – sterk konkurranse om de ”yngste” hodene
Vedvarende effektivisering og strukturering i fiskeindustri og fangstledd – færre arbeidsplasser
For få mennesker med kompetanse og gründerånd som kan bidra positivt til etablering av nye
arbeidsplasser
Klare å utnytte potensialet som eksisterer i kommunen for økt satsing på fiskeri/ oppdrett,
vindkraft, olje/gass og reiseliv (Måsøy kommune, 2007, s. 6).
Handlingsprogram for ulike tema
Næringsplanen inneholdt handlingsplaner for følgende tema:


Fiskeri‐ og oppdrettsnæringen, samt annen maritim næring



Reiseliv og kulturbasert næring



Nye næringer



Infrastruktur



Kompetanse

6.3.3

Kommunal planstrategi 2012-2015

Kommunestyret vedtok i september 2012 kommunal planstrategi for Måsøy. Ifølge
strategien har kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt i 1999, i begrenset grad
fungert som et styringsinstrument. Det skyldes blant annet at kommunen har manglet
handlingsprogram der tiltakene er rettet inn mot målene i samfunnsdelen. 10‐12 år er ifølge
strategien lenge i kommunal sammenheng og «utviklingen har gått sin gang uten at
kommuneplanen og kommunens øvrige planverk er revidert i forhold til dette» (Måsøy
kommune, 2012, s. 4). I tillegg har samfunnsdelen hatt relativt lite politisk og administrativ
forankring.
Arealdelen har fungert bedre, ved at den er brukt som et utgangspunkt for reguleringer og
tillatelser til utbyggingsprosjekter. Endringer i ønsket utvikling har imidlertid ført til at
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etableringer er gjort med dispensasjon fra vedtatte planer. «Eksisterende plan er således
ikke i tråd med ønsket utvikling» (Måsøy kommune, 2012, s. 5).

Utviklingstrekk og utfordringer for Måsøy kommune
Under utviklingstrekk og utfordringer for Måsøy kommune framheves det at: «All
kommunal planlegging må være forankret i kommuneplanens samfunnsdel.
Kommuneplanens samfunnsdel skal være et viktig verktøy for samordning mellom den
enkelte sektors utfordringer og prioriteringer, og kommunens samlede utvikling» (Måsøy
kommune, 2012, s. 8). Planstrategien har en nærmere gjennomgang av et utvalg tema og
påpeker utfordringer – mulige løsninger i forbindelse med de temaene.
«Den største trusselen mot opprettholdelse og eventuell forbedring av kommunens
tjenestetilbud er fortsatt nedgang i folketallet. Uten stabilisering og økning av folketallet vil
ikke kommunen kunne opprettholde det tjenestetilbudet en har i dag» (Måsøy kommune,
2012, s. 8). Under utfordringer påpekes det at: «Det må derfor legges til rette for tilflytting til
kommunen, både ved å få utflyttede Måsøyværinger til å flytte hjem og ved tilflytting av
nye innbyggere, nordmenn og utlendinger, for dermed å kunne øke rammeoverføringene
og kommunens inntekter» (Måsøy kommune, 2012, s. 8).
Når det gjelder befolkningsmål i valgperioden var det en målsetting å øke folketallet med 5
prosent innen utgangen av 2015 og 10 prosent innen 2014 i forhold til folketallet per
31.12.2011.

6.3.4

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025

Verdigrunnlaget for denne kommuneplanen er: gjestfrihet, samhold, nyskaping og vitalitet.
Visjonen er: Måsøy kommune – Livskraftig og nyskapende. Samfunnsdelen legger vekt på
at utenlandsk arbeidskraft er viktig for utviklingen av en rekke kystsamfunn i Finnmark,
herunder Måsøy. De antar at en høy næringsaktivitet og økt satsing på tilrettelegging for
disse arbeidstakerne kan føre til at de bosetter seg i kommunen. Samfunnsdelen har
følgende gjennomgang av utfordringer og muligheter i forhold til næringsutvikling:
Det er en utfordring for Måsøysamfunnet «å skape et robust og attraktivt arbeidsmarked
som kan konkurrere om kompetent arbeidskraft og framstå som attraktivt for nye
bedriftsetableringer» (Måsøy kommune, 2013, s. 10). Fiskerinæringa har høg aktivitet, men
er også:
…sesongbetont og tilbyr lønns‐ og arbeidsbetingelser som ikke er konkurransedyktige med
alternative arbeidsplasser. Lokal ungdom velger bort næringa til fordel for andre næringer, deriblant
olje og gass. Resultatet av dette er at fiskerinæringa får økt avhengighet av sesongarbeidskraft som
ikke ønsker å bosette seg i kommunen eller ikke kan gjøre det pga uforutsigbar privatøkonomi. Også
andre næringer i kommunen er påvirket av den sterke konkurransen om arbeidskraften…Dette vil
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kreve et særskilt fokus på å legge til rette for å beholde ansatte samt sikre nødvendig rekruttering av
kompetente medarbeidere» (Måsøy kommune, 2013, s. 10‐11).
De mest nærliggende mulighetene for næringsutvikling i Måsøy vil ifølge samfunnsdelen
være etablering innen olje og gass, men dette krever tilrettelegging av areal og
infrastruktur fra kommunes side. Skal lokalt næringsliv kunne konkurrere om oppdrag
krever det «at bedriftene kvalifiserer seg i forhold til kompetanse, leveringsdyktighet og
kvalitet» (Måsøy kommune, 2013, s. 11).
«Havøygavlen vindpark har synliggjort mulighetene som ligger i utnyttelsen av
vindkraftressursene i kommunen. Etablering av vindkraftanlegg i Snefjord, med 53
turbiner vil kunne gi ytterligere grunnlag for flere kompetansearbeidsplasser og oppdrag
lokalt» (Måsøy kommune, 2013, s. 11). Dersom dette potensialet skal utnyttes må det bli
enighet med reindriftsnæringa, samt sikres nok nettkapasitet.
Fiskeri og oppdrettsnæringa er ifølge planen framtidsrettede næringer med store
muligheter. «I Måsøy er det godt grunnlag for økt videreforedling og utnyttelse av
biprodukter. Dette vil kreve tilgang på kompetanse, kapital og markedskunnskap» (Måsøy
kommune, 2013, s. 11).
Forholdene ligger ifølge planen godt til rette for utvikling av en levedyktig
oppdrettsnæring. For å få et godt samspill mellom oppdrett og kystfiskere er det viktig
med en oppdatert kystsoneplan, som sikrer gode utviklingsmuligheter for de to næringene.
God infrastruktur og kommunikasjon er ifølge samfunnsdelen grunnleggende for å legge til
rette for en positiv næringsutvikling og for å opprettholde bosettingen. Måsøy har investert
mye i infrastruktur de siste årene med hensyn til vei, havner, industribygg, boligtomter og
fibertilknytning. For å kunne være attraktiv for etablering er det ifølge samfunnsdelen
viktig at de har tilgengelig industriareal, havner som fungerer godt, sikker vann‐ og
avløpsforsyning og et tilfredsstillende bredbåndstilbud. Det er viktig å bedre
korrespondansen mellom båt, buss og fly, samt sikre fortsatt daglige anløp av hurtigruta.
Videre er bedre regularitet på fylkesveg 889 og nok lastekapasitet og frekvens på
hurtigbåtrutene i kommunen viktig (Måsøy kommune, 2013:11).
Samarbeidet innen Vest‐Finnmark regionråd er ifølge planen en strategisk allianse og en
«spydspiss» for å utvikle medlemskommunene. Et styrket samarbeid kan tilføre
næringsutvikling og kompetanse for å utvikle og styrke kommunen. Mer kompetanse og
næringsutvikling vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv som bosted (Måsøy
kommune, 2013:11).
I samfunnsplanen anser man satsing på kultur, idrett og friluftsliv som viktig fordi det er
med på å skape aktivitet og trivsel i lokalsamfunnet, og bidrar til utvikling av lokal
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identitet og tilhørighet. Flere enn 40 lag og foreninger er grunnstammen i kulturlivet og har
ifølge planen et rikt tilbud til ban, unge og voksne. Videre er kulturskolen et viktig
supplement. Utfordringene blir ifølge planen å ta vare på de frivillige slik at de ikke
brenner ut (Måsøy kommune, 2013:12).
Når det gjelder skoler og barnehage har kommunen investert mye i skolebygg og moderne
utstyr. Det har imidlertid vært en dramatisk nedgang i elevtallet. Våren 2011 var det i
overkant av 130 elever i grunnskolen i Måsøy og det er en nedgang på 25 prosent siden
2006/2007. På dette tidspunktet var tilbakegangen i elevtallet størst i kommunesenteret.
Innvandring, arbeids‐ og familiegjenforening har ført til økt elevtall ved Gunnarnes (6
elever) og Måsøya (5)17. Små barnekull gjør at det blir en utfordring å opprettholde gode
pedagogiske og sosiale læringsmiljø ved skolene (Måsøy kommune, 2013:13).
Ifølge planen har Måsøy et godt utbygd helse og omsorgstilbud, med relevant fagkompetanse
i nesten alle stillingene. Utfordringen er videre knyttet til å opprettholde nødvendig
fagkompetanse, og at der er små enheter og fagmiljø. Disse blir lett sårbare (Måsøy
kommune, 2013:14).

Bruken av samfunnsdel og planstrategi
Når det gjelder bruken av samfunnsdelen og planstrategien er det en oppfatning at det er
lagt ned mye arbeid og tenkning i planprosessene, men at de to plandokumentene er for
lite brukt som grunnlag for videre arbeid. Dette kan ha sammenheng med en dårlig
økonomi i kommunen – de har ikke ressurser å sette inn og kommer derfor «litt i
etterkant». De har ikke ledige tankeressurser og tid til å være i forkant. Det samme gjelder
økonomiplanen og strategisk næringsplan. Derimot synes det som at planer innen helse og
sosial samt kultur og oppvekst blir mer brukt.

6.4 Boligtilbud
Når det gjelder boliger er det ifølge respondenter ledige tomter, men de er i
utgangspunktet tilrettelagt for eneboliger. Disse kan imidlertid omdisponeres til
eksempelvis rekkehus. Det er også etablert tilbud av typen borettslag. Dette er reaktivt nytt
og det er en viss etterspørsel etter slike boliger. Respondenter hevder også at det er mangel
på mindre boliger til f.eks. unge som vil etablere seg. Videre at kommunen har eid for
mange boliger, med en gunstig leie, og at de over tid ikke er blitt godt nok vedlikeholdt.
Dette skal ha ført til at en ikke har fått etablert et mer kommersielt marked for boliger,
hvilket kunne ha stimulert utnytting av det potensialet som er der, f.eks. i form av
kjellerleiligheter. Kommunen er nå i ferd med å selge boliger samt at det innføres
begrensninger i botid i en del typer kommunale boliger.

17

Siden dette ble skrevet er skolen på Ingøy lagt ned.
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Den såkalte Hamarøymodellen har vært en modell som det arbeides etter i forbindelse med
etablering av nye boliger. Dette har både i Måsøy og i andre kommuner vært fokusert på
som en del av Bolyst. Folk fra Måsøy var i Hamarøy på studietur, men det foreligger ifølge
prosjektlederen ingen konkrete planer i Måsøy fordi kommunen i første omgang holder på
å selge sin egen boligmasse (Vest‐Finnmark Regionråd, udatert:9).

Hamarøymodellen
I 2010 ble Hamarøy kommune med i Husbankens prosjekt «Helhetlig boligpolitikk og
bedre virkemiddelbruk i distriktene». Sammen med kommunene Beiarn og Gildeskål,
Nordland fylkeskommune og KS fikk de mulighet til å sette en mer helhetlig boligpolitisk
innsats på dagsorden. For å utvikle attraktive lokalsamfunn kreves det ifølge det prosjektet
satsing på flere områder samtidig. I dette står nye boliger sentralt. Uten tilgang til nye
boliger vil det være vanskelig å lykkes med annet lokalt utviklingsarbeid. Felles for
kommunene i Husbankens prosjekt var at de hadde utfordringer med å opprettholde
bosettinga, tilrettelegge for tilflyttere, flyktninger og arbeidsinnvandrere. Hovedmålet for
prosjektet var å finne nye løsninger og skape en helhetlig boligpolitikk. Fokuset var på
hvordan kommunene bedre kunne utnytte virkemidlene som var tilgjengelige, og her
særlig med fokus på Husbankens ordninger (Husbanken, udatert).

Hva mener innbyggerne i Måsøy om boligsituasjonen i Havøysund?18
Måsøy i Vekst (se kapittel 6.5.) gjennomførte i desember 2014 en undersøkelse via sine
hjemmesider om boligsituasjonen i Havøysund. Bakgrunnen var at kommunen sliter med
fraflytting, men samtidig var det et inntrykk at det manglet boenheter til leie og eie. I 2014
hadde det ikke vært bygget et nytt hus i Havøysund siden 2007, hvilket indikerte en lav
interesse for boligbygging.
Hovedtrekket fra undersøkelsen, som ble besvart av 33 personer19, er at det er relativt stor
interesse for å eie og leie boenheter i Havøysund. Dersom en ser på interessen for å kjøpe
eller leie en boenhet var 39 prosent interessert i leilighet, 38 prosent i enebolig og 19
prosent i rekkehus. Hovedtyngden lå i størrelsen 60 – 90 m2 og 90‐120 m2. Blant
kommentarene var et ønske om flere leiemuligheter for unge og gamle, men også at det
som var av aktuelle leieobjekter ofte hadde dårlig standard.

18

Basert på Måsøy i Vekst (2015a): Boligundersøkelse i Havøysund. Notat.
Det er en del metodiske utfordringer med slike undersøkelser, særlig mht representativitet. De kan
likevel gi en indikasjon med hensyn til de ulike tema som presenteres.
19

103

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting

6.5 Spesielle satsinger
6.5.1

Måsøy i Vekst (MiV)

Bakgrunn og finansiering
Måsøy har fått omstillingsstatus for perioden 2013‐2018. Bakgrunnen er et stort tap av
arbeidsplasser innen privat sektor over relativt kort tid, særlig innenfor fiskeri. I tillegg
scoret kommunes næringsliv lavt på lønnsomhet, det var få nyetableringer og sårbarheten
økte. Videre har dert vært en sterk befolkningsnedgang og det er lav «bostedsattraktivitet»
(Måsøy i Vekst, 2015b:2).
MiV er etablert som et kommunalt foretak (Kf) og er lokalisert i Havøysund. MiV har per
mai 2016 en ansatt. Midlene til drift kommer i form av omstillingsmidler fra Finnmark
fylkeskommune og ved at kommunen bidrar med egne midler. Ifølge finansieringsplanen
skal de få 3 millioner i 2013‐2018 fra fylkeskommunen og 650 000 per år i 2014‐2018 fra
kommunen. Etter at MiV ble opprettet ble forvaltningen av det kommunale næringsfondet
overført dit slik at de forvalter det i omstillingsperioden.

Visjoner og mål for omstillingsarbeidet
Ifølge en respondent erstatter i praksis planene for omstillingsarbeidet den tidligere
strategiske næringsplanen, som gikk ut i 2011. Visjonen for omstillingsarbeidet er; Måsøy
kommune – Livskraftig og nyskapende. Dette er også kommunens visjon ifølge
Kommuneplanens samfunnsdel (Måsøy i Vekst, 2015b: 7).
Effektmålet er ifølge dokumenter å utvikle et bredere og mer robust næringsliv, få økt
verdiskaping og få nye lønnsomme arbeidsplasser samt å øke kompetansen i kommunen.
Dette vil ifølge dokumentene føre til vekst og utvikling i Måsøysamfunnet. Måsøy
kommune skal ha et næringsliv som er lønnsomt, har god økonomi og evne til vekst.
Resultatmålet for MiV er 60 nye arbeidsplasser innen 2018. For å vurdere den generelle
utvikling i Måsøy er det definert to parametere; antall nye bedriftsetableringer og
verdiskaping/lønnsomhet (Måsøy i Vekst, 2016: 3‐4).
Omstillingsarbeidet skal skje innenfor fire definerte områder:
1. Fellestiltak
2. Havet
3. Reiseliv og kulturnæring
4. Leverandør og energi
Det er også et fokus på «bo‐ og servicekommunen Måsøy» og det er åpnet for «andre
prosjekter». For hvert av de fire punktene er det en introduksjon om hvorfor temaet velges.
Det er en målsetting samt en spesifisering av et visst antall tiltak per innsatsområde. For
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hvert tiltak er det konkretiseringer, herunder prosjekteier, prosjektmål, målsetting og
budsjett (Måsøy i Vekst, 2016).

Resultater
Ifølge årsberetningen for Måsøy i Vekst for 2015 har MiV i omstillingsperioden 2014‐2015
bidratt til å skape 14 nye arbeidsplasser og sikre 10 eksisterende arbeidsplasser. De foretak
som så langt har mottatt finansielle bidrag fra MiV mener selve at de innen 1‐3 år vil ha
bidratt til å skape ytterligere 19 arbeidsplasser i kommunen. MiV har ifølge respondenter
så langt bidratt til at 13 nye bedrifter er etablert.
Statistikk viser at det i 2012 og 2013 årlig var 8 nyetableringer av bedrifter i Måsøy, mens
det i 2015 var 15 nyetableringer.
En lærdom så langt er at etableringsfasen av omstillingsprogrammet i Måsøy har tatt for
lang tid. Det betød at de ikke kunne gå offensivt ut så raskt som de ønsket. Dette er ifølge
respondenter også kjent fra andre omstillingsprogram. En burde derfor hatt en «task force»
som gikk inn fra starten og hjalp til slik at den lokale satsingen raskt ble operativ. Måsøy i
Vekst var ikke fullt operativt før sommeren 2014.
En respondent mener at i dag hindrer den sesongavhengige råstofftilgangen innen den
landbaserte fiskeriindustrien denne industrien fra å kunne tilby drift hele året og at det
begrenser tilgangen på helårige arbeidsplasser. Vedkommende mener at det her er større
muligheter for tilnærmet helårsdrift og at dette burde undersøkes nærmere, f.eks. fiske
etter nye arter eller endringer i sesongen for fisket.

6.5.2

Integrering og bosetting av utenlandsk arbeidskraft i Vest-Finnmark20

Bakgrunn
Finnmark fylkeskommune startet i 2012 et bolystprosjekt rettet mot arbeidsinnvandrere i
kommuner i Vest‐Finnmark, herunder Måsøy. Hovedmålsettingen var at en skulle styrke,
utvikle og bygge opp tjenester som kunne gjøre vertskommunene til «det foretrukne
arbeids‐ og bosted for både utenlandsk og norsk kompetanse» (Vest‐Finnmark Regionråd,
udatert, s. 2). Vest‐Finnmark Regionråd hadde ett uttalt mål med prosjektet: Hvordan få
de arbeidsinnvandrerne som allerede jobber i kommunen til å bosette seg fast samt å få
etablert familier.
Prosjektet hadde en totalramme på kr. 7 625 000 for de tre årene, hvorav 5 706 000 fra
Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet og Finnmark fylkeskommune. De
deltagende kommunene har dessuten bidratt med egenkapital og eget arbeid.

20

Omtalen i dette kapittelet er hentet fra: Vest-Finnmark Regionråd (udatert). Bolyst.
Omstillingskommunene i Vest-Finnmark. Brosjyre.
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Tiltak i Måsøy og erfaringer
Tiltakene i Måsøy har omfattet en internasjonal familiedag med deltakere fra ulike land og
matservering. Det har vært satset på en månedlig språkkafe og at biblioteket skal bli et fast
og naturlig møtested for lokale og fremmedspråklige. Kafeen er gjennomført både i
Havøysund og på enkelte øyer. Målet er språktrening og at folk skal bli bedre kjent på tvers
av kulturer. På biblioteket i Havøysund har kommunen satt opp en informasjonspult og en
Bolyst‐PC. Der kan innflyttere og andre finne relevant informasjon.
I løpet av prosjektet opplevde de i Måsøy, som i andre kommuner i Vest‐Finnmark, at det
ikke var like lett å få alle arbeidsinnvandrerne til å delta på sosiale aktiviteter og språkkurs
som kommunene organiserer og arrangerer. De har prøvd, men opplever at en del av
sesongarbeiderne i fiskeindustrien ikke er så interesserte21. Grunnen er at de er kommet for
å jobbe mye, tjene penger og reise igjen.
Den andre gruppen arbeidsinnvandrere, de som har kommet for å bo fast i Måsøy, har ofte
barn i barnehage og på skolen. Det er mye lettere å nå fram til dem. Disse er ifølge
prosjektlederen i Måsøy; «veldig flinke selv til å gjøre en innsats for å treffe og bli kjent
med både folk og sitt nye hjemland, men vi prøver selvsagt å nå ut til alle. For
sesongarbeiderne er like viktige for oss» (Vest‐Finnmark Regionråd, udatert, s. 9).

6.6 Tjenestetilbud og levekår
Ved intervjuene mente respondentene at de hadde gode skoler med gode resultater. Det
var gode tjenestetilbud innen helse og omsorg og at innbyggerne var tilfreds med dette. En
nyere satsing på alders‐ og sykehjemmet framheves, og det er en god legedekning. Videre
at det er gode tilbud innen kultur og fritid, men at innbyggerne er redd for nedskjæringer
på aktivitetene til barn fordi de er viktige for å få folk til å bosette seg i kommunen. Flere
framhever nærhet til naturen og rike muligheter for jakt og fiske som et viktig gode ved å
bo i Måsøy.
Lag og foreninger kan søke fond som forvaltes av Sparebank 1 om støtte. Kommunen er
medeier i Repparfjord kraftlag, og lag og foreninger søker om støtte der. Kraftlaget har
også gitt omfattende støtte til enkelte innkjøp av utstyr til kommunen.
På grunn av de små forholdene i kommunen må de leie tjenester fra andre kommuner.
Feietjeneste og barneverntjenester leies derfor fra Lakselv, altså fra kommuner der det er
større fagmiljø.

21

Ifølge respondenter er det viktig å få integrert arbeidsinnvandrerne, og at språkkurs er viktig. Disse
burde imidlertid i større grad holdes på kveldstid, etter arbeidstid.
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Måsøy i Vekst gjennomførte i desember 2014 en undersøkelse via sine hjemmesider om
blant annet tilfredshet med ulike tilbud og trivsel22. 44 personer svarte på undersøkelsen.
De fleste mente barnehagetilbudet i kommunen var bra/veldig bra. Nær halvparten mente
at eldreomsorgen var bra, mens vel 2/3 mente en var i spennet veldig bra – middels. Over
halvparten mente skoletilbudet var bra, mens over 2/3 mente det lå i spennet veldig bra –
middels. Fritidstilbudet hadde en hovedtyngde omkring middels/bra. Yrkesmulighetene
ble sett på som Middels – dårlig. Vel 2/3 mente bomulighetene var dårlig/middels.
Utetilbudet ble ansett som middels/bra. 98 prosent syntes de trivdes i Måsøy kommune.
Ett av punktene i kommunal planstrategi er hvordan kommunen kan bruke folkehelse‐
profilen i planleggingen for å bedre oppvekst ‐ og levevilkårene for befolkningen generelt.
Folkehelseprofilen for Måsøy i 2015 viser at en for 10 av parameterne ikke med sikkerhet
kan si at befolkningen i Måsøy er forskjellig fra landet som helhet. På 6 parametere var de
dårligere og på 2 bedre. Tallene for 2016 er omtrent de samme. Ifølge profilen for 2016 var
Måsøy dårligere enn landet ved valgdeltakelse i 2015, arbeidsledige 15‐29 år, forventet
levealder menn og kvinner, psykiske lidelser 15‐29 år samt nye tilfeller av lungekreft. På
disse punktene ligger de også lavere enn verdiene for fylket, men forskjellen er ikke testet
mht signifikans.
Når det gjelder andel som er eldre enn 45 år og bor alene så er det signifikat flere i Måsøy
enn i landet, og det er flere enn i Finnmark – men uten at en vet om forskjellen er
signifikant. Kommunen har en signifikant bedre vannforsyning enn landet og den er bedre
enn i Finnmark. Det er signifikant færre med psykiske lidelser og som er
legemiddelmisbrukere, enn i landet og det er færre enn i Finnmark. Det er en signifikant
mindre bruk av antibiotika enn landet og det er mindre enn i Finnmark.
Det foreligger ikke Ungdata‐data fra Måsøy i 2015, men Ungdata‐undersøkelsen gir
nedslående tall for situasjonen blant ungdom i fylket. I en kommentar til undersøkelsen23
går kommunelege Hans Husum i Måsøy ut med en advarsel og ber både befolkningen og
fagfolk om å våkne. Han tegner et bilde av at «selv i hans lille kommune» kan det enkelt
skaffes alt fra Ecstasy til piller og amfetamin. Brukerne er helt nede i 15 års alderen. Husum
ble sjokkert over tilstanden da han kom til Havøysund. Husum ser det prisverdig at
kommuneoverlegen i Måsøy har startet prosjektet «Ingen å miste», som setter fokus på
narkotikaproblemene i kommunen.

6.7 Diskusjoner i kommunen
Den mest dagsaktuelle diskusjonen er knyttet til kommunesammenslåing. Det er også hele
tiden en diskusjon om hvordan en kan øke befolkning og sysselsetting, og hvordan en skal
22
23

Måsøy i Vekst (udatert). Karlegging av fastboende. Notat.
iFinnmark; http://ifinnmark.nordnorskdebatt.no/article/skremmende-tall 27.8.2015 (nedlastet 6.5.2016)
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forholde seg til en kommuneøkonomi som blir vanskeligere. Nedlegging av skoler på
øyene er en del av dette. Det er også spørsmål om økning av eiendomsskatten.
Videre er flytting av grensen for kongekrabbe et tema som engasjerer mange. Et annet
spørsmål er hvordan en kan ta ut mer av verdiene i fisken i Måsøy kommune, altså øke
verdiskapingen der. Da er ny vei viktig, fordi det er for stor usikkerhet mht om den er åpen
slik at det kan satses på levering av fersk og bearbeidet fisk.
Et annet spørsmål er bygging av et nytt, og større vindkraftanlegg i Snefjordområdet. Det
er problematisk fordi det er konflikter med samiske beiteinteresser.

6.8 Finnmark fylkeskommune – en del tiltak i forhold til kommunene
13.50 midlene, kapittel 551, post 60 om tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling
er det viktigste virkemidlet i forhold til kommuner som har behov for hjelp i Finnmark.
Dette inkluderer kommuner som opplever stagnasjon og nedgang i befolkning og
sysselsetting. Midlene gis fra KMD og formidles videre av fylkeskommunen. Midler til
omstillingskommuner, som Måsøy, tas fra denne posten. I det tilfellet bestod de av en
skjønnsmessig påplussing fra KMD (2 millioner) samt en million fra de ordinære regionale
utviklingsmidlene.
Fylkeskommunen har gjennom mange år formidlet omstillingsmidler, blant annet til
Gamvik og Lebesby. Tilbudet til Måsøy og Nordkapp, om status som
omstillingskommune, var basert på en analyse av kommunene i fylket utfra ulike
parametere. For å få omstillingsmidler kreves det en grundig planlegging av tiltaket,
handlingsdel mm. Fylkeskommunens bidrag er at de deltar med kompetanse og
administrative ressurser og at de kan bistå kommunen i utviklingen av det aktuelle
omstillingsprosjektet. De går ikke inn i arbeidet med egne fylkeskommunale driftsmidler. I
denne prosessen var det et samarbeid med Innovasjon Norge, som har viktig kompetanse i
forhold til næringslivet.
Det kan være ulike årsaker til at en kommune blir en omstillingskommune. Ett trekk ved
kommuner som får slike midler er likevel at de over tid har en dårlig økonomi og at de
derfor prioriterer lovpålagte tjenester. Dette fører til at utviklingsarbeid ofte blir en
«salderingspost» og at mulighet for utvikling dermed forutsetter øremerkede midler og
satsinger til dette. De generelle erfaringene fra Finnmark når det gjelder utviklingen av
omstillingsarbeidet, og hvor vellykket der blir, kan ses utfra tre nivåer:
På det ene nivået er det utrolig viktig hvem som blir daglig leder av omstillingsarbeidet:
Vedkommende må egne seg til jobben og være en pådriver i forhold til målet om å skape
nye arbeidsplasser, ikke bare en forvalter av pengene.
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Det neste nivået er styret. Slikt omstillingsarbeid, som Måsøy i Vekst KS, styres ofte via et
KS. KSet er altså ikke en del av den ordinære linjeorganisasjonen, selv om det er
kommunen som har fått tildelt midlene og er formelt ansvarlige. Fordelen med et KS er at
de er frittstående og raskt «kan snu seg rundt». Da blir styret viktig, særlig styreformannen
og at vedkommende er handlekraftig. Det er også en fordel med dyktige medlemmer fra
næringslivet.
Det tredje nivået er forholdet til kommunen og kommunestyret. På den ene siden har de
det formelle ansvaret; det er en strategisk plan for arbeidet og en handlingsplan. På den
andre siden er det viktig at de «slipper styret fri» til å gjøre jobben.
Når det gjelder tema som bolyst så kan dette være et element i de definerte
omstillingsprosjektene. Grunnen er at attraktivitet og bolyst kan bidra positivt i forhold til
næringsutvikling og arbeidsplasser. Fylkeskommunen har imidlertid arbeidet med
tilgrensende tema i mange år ved at de har bidratt til fysiske opprustingstiltak i sentra og
tettsteder for å gjøre dem penere og bedre. Midler til dette er også hentet fra de regionale
utviklingsprogrammene.
Omstillingsprogrammene kan ifølge fylkeskommunens respondent være et viktig bidrag
ved at de blir et insitament for kommunene til å satse mer dedikert og offensivt på
næringsutvikling. Deltakelse fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge utfra deres
kompetanseområder er viktige for å få til dette sammen med kommunen. Det gis
imidlertid også midler over denne posten til de kommunale næringsfondene, og dette er
midler som går til alle kommunene.
Det er ifølge respondenten svært viktig og avgjørende at en fortsatt får slike midler og at de
er avsatt til omstilling i kommunene. Fylkeskommunen er ifølge egne respondenter viktige
som et mellomledd eller formidler i forhold til slikt arbeid overfor kommunene, særlig de
mindre kommunene: Fylkeskommunen har oversikt over fylket og vet hvor «skoen
trykker» i forhold til enkeltkommuner. De kan så hjelpes dem videre i omstillingsarbeidet.
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7 RINDAL

7.1 Bakgrunn
Kort om geografi og næringsgrunnlag
Rindal kommune er 640 km2 stor. Den er eneste innlandskommunen i Møre og Romsdal
fylke, og grenser til Sør‐Trøndelag, Figur 33 . Deler av Trollheimen ligger sør i kommunen,
som ellers er preget av lavereliggende fjell‐ og skogsområder. Surnadal (med Sunndalsøra)
ligger i vest, mens Meldal i Sør‐Trøndelag ligger i øst. Orkanger er nærmeste større
kommune i nordøst (vel 50 minutter med bil). Trondheim er nærmeste store by, og kjøretid
dit er vel 1 ½ time med bil.
Kommunen preges av et klart senter, Rindal, selv om det også finnens grender som
Rindalsskogen. Det er et relativt betydelig antall hytter i kommunen, særlig i
grenseområdene mot Meldal på nordsida av Trollheimen. Rindal er en industrikommune,
hvor trebearbeidende industri står sterkt. Rindalshytter og Rindalslist er to store bedrifter.
Noen næringsområder ligger i sentrum, men de fleste litt lenger nord/nordvest.
I Rindal sentrum finner en «torget» som omkranses av det gamle kommunehuset (nå med
bl.a. NAV), det nye kommunehuset og Coop, samt Rindal Sparebank. Sentrumsområdet
preges av både eneboliger og mindre næringsbygg. Det er nylig etablert et bygg som
kombinerer næring og mindre leiligheter for utleie. Det er en rekke eneboliger nært
sentrum. Skoler, flerbrukshuset Rindalshuset, rutebilstasjonen samt Rindalshallen ligger
i/nær sentrum. Det samme gjelder et nytt og stort skimuseum24 og friområdet Igletjerna,
hvor det er tilrettelagt for friluftsaktiviteter, som bading og skiløype. Her har en i
samarbeid med arkitektstudenter fra NTNU bygget en badstue, et fugletittertårn, et
stjernetittertårn mv.
I desember 2015 ble det åpnet en ny trebru over elva Sunna. Brua binder sammen
Sunnaområdet (et mindre område med boliger, bensinstasjon og næringsbygg) med
sentrum slik at det blir gangavstand til sentrum. Nærhet til skoler medfører at en ikke
lenger har behov for skolebuss fra Sunna.
24

Se nærmere omtale; https://www.trollheimsporten.no/ordfoererens-tale-ved-aapningen-av-rindalskimuseum.5529634-137312.html (nedlastet 12.06.2016).
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Figur 33. Rindal kommune, oversiktskart.

Kartografi: Østlandsforskning

Det er generelt lett tilgang til friluftsområder fra boligområdene. Næringsområdene ligger
også relativt nært sentrum og andre boligområder, men er neppe i gangavstand fra disse
områdene.
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Politisk styring og organisering
Ola T. Heggem (Sp) var ordfører i Rindal i 1992‐2005, før han igjen ble ordfører fra 2011. I
perioden 2005‐2007 var Hanne Tove Nerbu Baalsrud ordfører. I 2007‐2011 var Jon Olav
Aspeli (Ap) ordfører. I inneværende periode har Senterpartiet flertall sammen med Høyre,
som har varaordføreren Magnar Dalsegg.
For å redusere utgiftene til politisk arbeid vedtok kommunestyret i juni 2015 å forandre
den politiske organiseringen. Livsløpskomiteen og Ressurskomiteen ble lagt ned og
erstattet med et Driftsstyre. Samtidig er det meningen å legge flere saker til formannskapet
og til kommunestyret. Hovedtanken er at driftsstyret skal ta seg av de rene kommunale
oppgavene, mens formannskapet får saker som dreier seg om plan, samfunnsoppgaver og
økonomi. Den endelige arbeidsfordelingen ble lagt gjennom behandlingen av
delegasjonsreglementet25.

Utvikling i befolkning – demografi og utdanning
Figur 34 viser at befolkning i Rindal er redusert fra 2 541 i 1951 til 2 036 i 201626. Etter
årtusenskiftet var det en negativ utvikling fram til 2010. Da tiltok antallet i to år før det
igjen gikk nedover.
Figur 34. Befolkningsutvikling i Rindal kommune.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Innvandrere fra Øst‐Europa bidro utover på 2000‐tallet til å dempe fallet, mens bosetting
av flyktninger ga et lite positivt utsalg i 2015, Figur 35 . Rindal hadde i 2014 den laveste
andel asylsøkere i landet. Flyktningene må delta i integrasjonsprogrammet for å få
25

Rindal kommune; https://www.rindal.kommune.no/politikk/politisk-organisering/. (Nedlastet 4.5.2016)
I samfunnsdelen har en på bakgrunn av SSBs prognoser regnet seg fram til antall innbyggere på ulike
årstall. Ifølge disse prognosene skulle det være 2 067 innbyggere i 2016, men statistikken viser en fortsatt
nedgang til 2 036 personer.
26
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økonomisk støtte og de oppfordres sterkt til å fullføre dette 2‐årige programmet. I
samfunnsdelen påpekes det at dersom disse fortsatt vil bo i Rindal vil det øke befolkningen
og etter hvert fødselsoverskuddet.
Figur 35. Befolkningsutvikling i Rindal, fordelt på innvandrere og fødte i Norge..
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Tabell 15 viser at veksten i 2010 og 2011 skyldes relativt høye innflyttertall samt at
fødselsunderskuddet var mindre (antall døde per år). I samfunnsdelen til kommuneplanen
oppsummerer Plankontoret med at befolkningsutviklingen i Rindal er preget av usikkerhet
(Plankontoret, 2015:13‐1527). Det siste må sies å være en god observasjon, jf. blant annet de
avvikene en allerede nå ser mellom faktisk og prognostisert befolkningsutvikling.
Ved intervjuer kommer det også fram at man er skeptiske til SSBs framskrivinger som viser
økt folketall, og heller regner med en fortsatt svak nedgang eller i beste fall stagnasjon. De
neste 4‐5 årene antas det ifølge intervjuer at antall barn reduseres med mellom 40 og 50
personer.

27

Plankontoret (2015). Kommuneplan, samfunnsdel 2015-2025. Rindal kommune. Vedtatt av
kommunestyret 24. juni 2015.
Plankontoret er et felles plankontor for Rennebu, Rindal og Oppdal. De har kontorer på Berkåk, se
http://www.plankontoret.net/
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Tabell 15. Befolkningsutvikling i Rindal, 2005-2015, fordelt på flytte- og fødselsoverskudd.

Kilde: Plankontoret, 2015:13.

En femtedel av innbyggerne i Rindal er i dag i pensjonsalder, dvs. over 66 år, mens
tilsvarende andel nasjonalt er på 14 prosent. I Tabell 16 har vi kjønnsdelt befolkningen i 7
aldersgrupper, som i de øvrige casekommunene. For nærmere beskrivelse av
aldersgruppene, se kapitlet om Aurland og kapittel 3.2.
I Rindal har det vært befolkningsnedgang på 2000‐tallet blant de i aldersgruppene 0‐15 år,
20‐44 år og eldre enn 66 år. Det er altså barn, pensjonister og de i yngre yrkesaktiv alder
som det blir færre av. Sistnevnte gruppe er også de som er i fertil alder og nedgangen her
forklarer nedgangen i de yngste aldergruppene. Det er samlet sett om lag like mange menn
som kvinner i kommunen, men innad i de enkelte aldergrupper er det ubalanse. Blant de i
aldersgruppen 20‐44 år er det i dag 93 kvinner per 100 menn, mot 84 kvinner per 100 menn
i 2002. Bedret kjønnsbalanse skyldes dessverre ikke at det har flyttet flere kvinner i fertil
alder til kommunen, men heller at det er flere menn enn kvinner som har flyttet ut de
senere årene.
Tabell 16: Kjønns- og aldersstruktur i Rindal, 2002 og 2016

0‐5 år
6‐15 år
16‐19 år
20‐44 år
45‐66 år
67‐79 år
80 år og eldre

2002
2016
Endring
Menn
Kvinner Menn
Kvinner Menn Kvinner
94
80
49
86
‐45
6
142
133
138
108
‐4
‐25
51
43
59
54
8
11
331
278
285
264
‐46
‐14
262
253
288
288
26
35
138
153
146
128
8
‐25
73
101
51
92
‐22
‐9

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning
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Næringsliv og sysselsetting
I 2014 var det større vekst i sysselsetting enn i antall innbyggere, Figur 36 . Kommunen ble
da karakterisert som en arbeidskommune. Marginene er imidlertid små, og de hadde en
lignende situasjon i 2008. Den relativt sterke nedgangen fra 2008 til 2009 skyldes at
arbeidsstedet for avløsere i jordbruket ble formelt endret fra Rindal til Surnadal. Dette er
bare en organisatorisk endring, og gir inntrykk av en økt pendling til Surnadal, men altså
uten realitet. Gitt at en ikke hadde foretatt denne endringen ville Rindal trolig vist en
sterkere tendens som arbeidskommune. Likevel er tendensen siden 2002 en relativt svak
nedgang i antall sysselsatte. Befolkningen og sysselsettingen følger i stor grad hverandre,
og som det sies blant respondenter; «en flytter ikke til Rindal uten å ha arbeid». Et
spørsmål i denne forbindelse blir om en del av pendlerne kan «lokkes» til å bosette seg i
kommunen. Utviklingsforløpet for antall arbeidsplasser og befolkning er de siste 14 årene
er vist i figuren under. Vi har der valgt å stiple siste års utvikling for antall sysselsatte, fordi
dataene her er ikke helt sammenlignbare med tidligere år pga. statistikkomlegging i SSB.
Figur 36: Rindal kommune, Antall sysselsatte og innbyggere, 1.1. 2002-1.1. 2016.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Ved inngangen til 2015 var det 922 personer med arbeidssted i Rindal og 1 053 sysselsatte
personer bosatt i kommunen. Det gir en nettoutpendling fra kommunen på 131 personer,
Tabell 17 . Litt mer detaljert pendlet 328 av de bosatte i Rindal til en annen kommune, mens
197 personer pendlet inn til kommunen. Det er både flere inn‐ og utpendlere til/fra Rindal
ved inngangen til 2015 enn ved inngangen til 2002. Antall utpendlere har vokst mest og
derfor har også nettoutpendlingen tiltatt i denne perioden.
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Tabell 17: Sysselsatte etter bosted og arbeidssted. Rindal 2001, 2008 og 2014

Sysselsatte
personer
Personer som Personer som
bosatt i
pendler inn i
pendler ut av
Rindal
Rindal
Rindal
4. kv. 2001
1025
166
232
4. kv. 2008
1016
142
310
4. kv. 2014
1053
197
328

Sysselsatte
personer med
arbeidssted i
Netto
Rindal
utpendling
959
66
848
168
922
131

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Målt i pendlingsstrømmer har Rindal helt klart størst interaksjon med Surnadal, Figur 37.
Ved inngangen til 2015 hadde 52 prosent av pendlerne i Rindal Surnadal som arbeidssted.
Den andre vegen pendlet 112 personer, dvs. 57 prosent av all innpendling.
Figur 37: Pendlingsstrømmer til og fra Rindal, 4.kv. 2014. De fire største utpendlingskommunene.
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Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

Det felles plankontoret på Berkåk utarbeidet bakgrunnen for kommuneplanens
samfunnsdel fra 2015. Den følgende beskrivelsen av hovedtrekk i næringslivet er hentet fra
denne samfunnsdelen (Plankontoret, 2015:22‐23), men supplert med våre tall over
næringsstruktur, se Tabell 18.
Rindal er en industrikommune med 155 sysselsatte i 4. kvartal 2014. Møbel‐ og annen
treindustri utviklet seg gjennom 1990‐tallet til å bli den største enkeltnæringen i
kommunen. I 2014 jobbet vel 35 prosent i industrien, 20 prosent innen servicenæringen og
10 prosent innen jord‐ og skogbruk. Andelen innen jord‐ og skogbruk og industri er høyere
enn for Kristiansundregionen, mens andelen innen service er mye lavere enn for regionen.
Helse‐ og sosialtjenester ligger på litt over 20 prosent og er omtrent som regionen
(Plankontoret, 2015:22). 15 prosent arbeider innen bygge‐ og anleggsvirksomhet.
Kommunen er underrepresentert i relativt mange næringer.
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Tabell 18. Næringsstruktur i Rindal, 4. kv. 2014.
1567 Rindal
Sysselsatte
etter
arbeidssted
Andel
01‐03 Jordbruk, skogbruk og fiske
89
10 %
05‐09 Bergverksdrift og utvinning
0
0%
10‐33 Industri
155
17 %
35‐39 Elektrisitet, vann og renovasjon
0
0%
41‐43 Bygge‐ og anleggsvirksomhet
139
15 %
45‐47 Varehandel, reparasjon av motorvogner
76
8%
49‐53 Transport og lagring
34
4%
55‐56 Overnattings‐ og serveringsvirksomhet
14
2%
58‐63 Informasjon og kommunikasjon
5
1%
64‐66 Finansiering og forsikring
16
2%
68‐75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift
24
3%
77‐82 Forretningsmessig tjenesteyting
25
3%
84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring
43
5%
85 Undervisning
53
6%
86‐88 Helse‐ og sosialtjenester
228
25 %
17
2%
90‐99 Personlig tjenesteyting
00 Uoppgitt
4
0%
Sum næringer
922
100 %
Statlig forvaltning
14
2%
Fylkeskommunal forvaltning
2
0%
Kommunal forvaltning
336
36 %
Privat sektor og offentlige foretak
570
62 %

Vekst 2008‐2014

Norge
2%
3%
9%
1%
8%
14 %
5%
3%
3%
2%
6%
5%
6%
8%
20 %
4%
0%
100 %
11 %
2%
18 %
70 %

Rindal
‐29 %
‐100 %
‐5 %
4%
7%
26 %
‐22 %
400 %
‐6 %
26 %
108 %
48 %
20 %
33 %
31 %
300 %
9%
5%
0%
0%
‐16 %

Norge
‐17 %
54 %
‐9 %
16 %
11 %
‐3 %
‐2 %
10 %
6%
‐6 %
12 %
3%
16 %
7%
10 %
12 %
9%
5%
14 %
8%
10 %
2%

LQ
4,03
‐
1,92
‐
1,88
0,60
0,69
0,45
0,16
0,97
0,42
0,54
0,76
0,73
1,25
0,50

0,14
0,13
2,07
0,89

Kilde: SSB og bearbeidet av Østlandsforskning

I Rindal er det i overkant av 100 små og mellomstore bedrifter og foretak og knapt 100
gårdsbruk. Industrien har i hovedsak sitt utspring fra lokale gründere. Flere sliter med lav
inntjening. Noen har derfor flyttet produksjonen til lavkostland, mens administrasjonen
fortsatt er i Rindal. Det er en god «gründerkultur» i Rindal (Plankontoret, 2015:22).
Tradisjonelt har landbruket i Rindal hatt et sterkt fagmiljø, men dette utfordres av at flere
legger ned produksjon og leier bort jorda. Dette skjer også på større bruk, særlig ved
generasjonsskifte. De brukene som er igjen, og som leier jord, får dermed et stort
produksjonsgrunnlag. Uforutsigbarhet i driftsgrunnlaget kan føre til at de får problemer
med å opprettholde produksjon av kjøtt og melk. Fra januar 2008‐ januar 2015 er antallet
aktive gårdsbruk redusert fra 123 til 84. Denne nedgangen vil sannsynligvis fortsette
(Plankontoret, 2015:22).
I samfunnsdelen vises det til at servicenæringen har vel 20 prosent av sysselsettingen, altså
ca. 200 personer. Likevel er denne næringen knapt omtalt, med unntak av noe omtale av
reiselivsnæringen. Landbruket, som har halvparten så mange sysselsatte, er relativt bredt
omtalt.
Rindal har gjennom mange år hatt en arbeidsledighet som svinger omkring 1 prosent av
arbeidsstokken, altså en svært lav ledighet. Ledigheten synes gjennomgående lavere enn i
nærliggende kommuner. Det hevdes fra respondentene at når en bedrift går konkurs eller
nedbemanner får de som er ledige raskt arbeid i andre bedrifter. Dette tilskriver
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respondentene en kultur for å skaffe seg arbeid og at de oppsagte er attraktive på
arbeidsmarkedet. NAV i kommunen har god kapasitet og de følger ifølge informanter raskt
opp ledige samt at de har en god oversikt og innsikt i næringslivet.
Det hevdes å være gode nettverk mellom bedriftene og at det bidrar til at folk lett får
arbeid på nytt. Enkelte bedrifter som nedbemanner har selv aktivt tatt kontakt med andre
bedrifter i kommunen for at de sysselsatte skal få nytt arbeid. Den lave arbeidsledigheten
og kulturen som gjør at folk er i arbeid og raskt finner nye jobber framheves av
respondentene som et særmerke ved kommunen.

7.2 Kommunal økonomi
Historikk
Rindal kommune har de siste 20‐30 årene i stor grad hatt en sunn og solid økonomi samt
god økonomistyring og kontroll. Plankontoret (2015:10) framhever at følgende faktorer har
bidratt til dette:


Kommunen har utnyttet inntektspotensialet godt ved at de tidlig (1986) innførte
eiendomsskatt på verker og bruk. Dette gir kommunen vel 8 millioner kroner årlig.



Det har vært forholdsvis høge egenbetalinger og gebyrer på kommunale tjenester.
Dette gjelder særlig innen VAR.



Utviklingen i folketallet har vært bedre enn i mange andre små distriktskommuner.



Gode inntekter fra kraftforsyning og nettselskaper – ca. 7 millioner fra eiendomsskatt
og ca. 4 millioner fra salg av konsesjonskraft28.



Politikere, administrativ toppledelse og enhetsledere har vært dyktige. De har vist
disiplin ved at de ikke bruker mer penger enn de har. Det er ikke omkamper på vedtak
som er tatt.

Kommunen har historisk vist stor stabilitet og gode økonomitall, som stort sett er bedre
enn landsgjennomsnitt og bedre enn snittet for sammenlignbare kommuner i KOSTRA‐
gruppe 3.
Kommunens næringsfond er en viktig del av kommuneøkonomien og for Rindal kommune
sitt handlingsrom. Fondet tilføres årlig vel 4 millioner fra eiendomsskatten. Pengene brukes
på næringsarbeid, kommunale grunnlagsinvesteringer, samfunnsprosjekt samt lån og
tilskudd til næringslivet (Plankontoret, 2015:10, respondent).

28

I dag, 2016, er inntektene fra konsesjonskraft på knappe 2 millioner kroner (respondent).
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Dagens situasjon og framtidsutsikter
Ifølge Plankontoret (2015:11) viste regnskapet for 2014 et negativt netto driftsresultat på
omlag 5 millioner kroner. Budsjettet viste et underskudd på 8,2 millioner for 201529.
Økonomiplanen framover viste omtrent et nullresultat. Det er da ikke lagt inn spesielt høye
investeringer, og det er f.eks. ikke tatt hensyn til at pleie‐ og omsorgssektoren har et meget
stort investeringsbehov.
For å øke handlingsrommet er det ifølge planen vedtatt å utvide grunnlaget for
eiendomsskatt fra bare verker og bruk til å omfatte alle eiendommer i kommunen. Det
antas at dette gir omlag 5 millioner kroner ekstra årlig fra om med 2016. Inntektene fra
kraftforsyning og nettselskaper går ned over tid. Fra et økonomisk synspunkt anses
økonomiplanen som svak. Det er langt under kommunestyrets mål om et netto
driftsresultat på 3 prosent30 av brutto inntekter. Dessuten er inntektsanslagene på slutten
av perioden trolig for optimistiske (Plankontoret, 2015:11). Dette ble rettet opp i arbeidet
med ny økonomiplan i desember 2015 (respondent).
Når det gjelder hvorfor kommunen er kommet i denne situasjonen gjengir planen en
beskrivelse som økonomisjefen ga i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2014:
Svaret er at inntektene går ned. Befolkningssammensetningen bestemmer i stor grad hvor stor
inntektsutjevninga i inntektssystemet er. Med mye færre elever og færre over 90 år mister vi
mye inntekter i forhold til gjennomsnittet i kommunesektoren. Vi har lenge sett at dette ville
komme. I 2104‐budsjettet berges vi av en garantiordning mot plutselig fall i inntektene
(INGAR). Rindal kommune vil etter all sannsynlighet ha et dårligere inntektsgrunnlag enn
gjennomsnittet i kommunesektoren i årene som kommer. INGAR redder oss også noe i 2015.
Så kan en spørre om Rindal kommune driver effektivt?
Samlet sett er svaret trolig (ut fra det vi kan se av statistikker, KOSTRA mm) ganske nær ja.
MEN det er selvsagt ting å hente!
Vi har de siste årene presset buffere og reserver i deler av budsjettene. Nå ser vi at dette ikke er
mulig lenger. (Plankontoret, 2015:11‐12).
Ifølge planen er lån og tilskudd til næringslivet og satsing på nærings‐ og
samfunnsutvikling bevilget fra Rindal Utviklingsfond (RUF31) nær vernet mot innsparing.
Samfunnsplanen oppsummerer at de økonomiske framtidsutsiktene er krevende i 2015 og
2016. Grepene i økonomiplanen vil bedre situasjonen fra 2017. Videre må
kommuneøkonomi være en del av diskusjonen om ny kommunestruktur. Poenget må
ifølge planen være hvordan en best kan sikre behovene til egne innbyggere. Da blir

29

Resultatet for 2015 ble imidlertid på plussida, nemlig 1.5 millioner korner (respondent).
Dette målet er nå (2016) endret og er blitt lavere (respondent).
31
Se kapittel 7.3.1. for nærmere omtale av RUF.
30
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«forutsigbarhet og trygghet i enkeltpersoners liv viktige momenter» (Plankontoret, 2015, s.
12).

7.3 Satsinger og planlegging i kommunen
7.3.1

Ulike satsinger og tiltak

Kapital til bygdeutvikling ‐ kommunens næringsfond
Ved intervjuene påpekes det at perifere kommuner kan ha problemer med å skaffe
tilstrekkelig med «risiko‐kapital» fra investorer. Grunnen er at disse ikke finner de aktuelle
kommunene interessante. Dette fører til at kommunen må ta en mer aktiv rolle for å utvikle
arealer og aktuelle tema. Det gjelder f.eks. oppkjøp av arealer samt tilrettelegging og
administrering av arealer til næringsutvikling og boliger.
I Rindal har en over mange år lagt dette til grunn for en del av den kommunale utvikling
ved at det er bygget opp et fond som skal brukes til nærings‐ og samfunnsutvikling: Rindal
Utviklingsfond (RUF). Grunnlaget for fondet ble lagt i 1986 da kommunen, via det som blir
sagt å være en forutseende rådmann, innførte eiendomsskatt på verker og bruk. Dette er
nevnt i forrige kapittel og er sett på som så viktig at fondet «fredes» mot innsparing.
Fondet har vært viktig ved at det har gitt grunnlag for oppkjøp og opparbeiding av arealer,
tilrettelegging og støtte til bedrifter, mv.
Ved intervjuene framheves også betydningen av å ha en lokal sparebank, nemlig Rindal
Sparebank. Den er en del av Eika‐gruppen. Banken har betydning ved at det gis vanlige
banktjenester til innbyggere og næringsliv, og ved at de årlig støtter en lang rekke tiltak i
kommunen. Det er nevnt flere eksempler der kommunen og banken, og dels andre deler av
næringslivet, går sammen om tiltak som styrker lokalsamfunnet. Respondenter nevner at
banken har betydning ved at den deltar med ressurspersoner i styrer i aktuelle bedrifter.
Rindal har en lang historikk som utviklingskommune, og dette kan bidra til å forstå
utviklingsarbeidet (Calsson et al., 2013:50). Ved intervjuer på fylkesnivå framheves det at
Rindal anses som veldrevet og at en over år har drevet et aktivt og systematisk
utviklingsarbeid, og har en god planlegging. Vi ser nærmere på noen satsinger på 2000‐
tallet.

Rindal i Vekst
Prosjektet «Rindal i Vekst» ble gjennomført i årene 2000‐2003. Dette var en del av
Utkantsatsingen via Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette var et program i regi av
daværende Kommunaldepartementet32. Målsettingen for Rindal i Vekst var blant annet å
32

Dette ble finansiert over 13.50 midlene fra fylkeskommunen, kapittel 551, post 60.
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skape utvikling i Rindal og områdene omkring via satsing på «1) Næringsutvikling og
profilering, 2) Kultur, fritid og oppvekstmiljø og 3) Boligpolitikk. Overordnede mål for
Rindal i Vekst var å videreutvikle lokalsamfunnet gjennom konkrete tiltak som stimulerte
tilbakeflytting og/eller motvirket tilflytting» (Calsson et al., 2013, s.50). Det var et spesielt
fokus på kvinner, ungdom og samarbeid med tre nabokommuner
Etter at Rindal i Vekst var avsluttet var det en periode med mindre fokus på denne typen
samfunnsutviklingsarbeid. Kommunen sonderte muligheten for videreføring av deler av
arbeidet med Rindal i Vekst og dette skjedde da «Blilyst» startet opp i 2003 i Sør‐Trøndelag
(Calsson et al., 2013:50). Rindal kommune ble imidlertid ikke med i det prosjektet før i
2008.

Bli‐lyst prosjektet
Bli‐lyst var et utviklingsprogram som pågikk i Sør‐Trøndelag i 2003‐2014. På det meste var
10 kommuner involvert. Programmet hadde sitt utspring i Sør‐Trøndelag, men inkluderte
de tilgrensende kommunene Os (Hedmark) som var med i 2003‐2008 og Rindal (Møre og
Romsdal), som var med i perioden 2003‐2010 (Frisvoll, 2014; respondent). Rindal ble trolig
med fordi de på mange måter føler seg som trøndere. De har søkt om overføring til
Trøndelag fordi det er nære bånd til tilgrensende kommuner i Sør‐Trøndelag.
Bli‐lyst satsingen var basert på en fylkeskommunal medfinansiering og en del av
forklaringen på at Rindal (og Os) trakk seg ut var en manglende medfinansiering fra sine
fylkeskommuner (Frisvoll, 2014:14).
Når det gjelder effekter av Bli‐lyst på befolkningsendringer i den andre programperioden
(2007‐2010) så er det samlede innbyggertallet i Bli‐lystregionen relativt stabilt. En nærmere
titt viser imidlertid en fortsatt sentralisering i regionen, hvor kommuner som er nært koblet
i Trondheim (som Midtre‐Gauldal) vokser. Kommuner som ligger lenger unna Trondheim
(Tydalen, Holtålen, Rennebu, Rindal og Os) har derimot en negativ befolkningsutvikling.
Dette er små kommuner som lett taper kampen om tilflyttere til regionen i forhold til større
kommuner (Frisvoll, 2014:36).

«Tid til å leve»
Rindal hadde med bakgrunn i den strategiske næringsplanen startet et omdømmearbeid.
Dette arbeidet tok en så inn i bolystsatsingen, og «Tid til å leve» ble tittelen på Rindal sitt
Bolystprosjekt. Dette ble sluttrapporter i november 201533. Prosjektet hadde følgende
delmål:

33

Denne presentasjonen av prosjektet er basert på sluttrapporten til KMD, datert 23.11.2015, men
supplert med intervjuer. Prosjektene var en del av KMD sin satsing i et program som ble ledet direkte fra
departementet. Ved intervjuer er respondenter fra fylkeskommunen noe skeptiske til at prosjektene innen
Bolyst ble tildelt direkte fra departementet. En mener at tildelingen blir noe tilfeldig og at prosjektene blir for
løsrevne fra den kommunale og regionale sammenhengen.
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1. Skape nye boløsninger og boligtilbud for ungdom, etablerere og tilflyttere.
2. Videreutvikle andre kvaliteter ved lokalsamfunnet, for å fremme tilflytting og bosetting.
3. Venne bygda til at det må komme betydelig arbeidsinnvandring i åra framover (Rindal
kommune, 2015a, s. 1).
Kommunen satset opprinnelig på en omfattende boligbygging etter «Hamarøymodellen».
De lyktes ikke i første omgang med dette, men vil forsøke andre løsninger. «Tid til å leve»
er videreført på mange ulike måter og dette vil fortsette også etter prosjektperioden. Tiltak
for integrering av flyktninger er ifølge rapporten løftet opp etter den første bosettingen i
2015 og vil gå videre i de kommende årene (Rindal kommune, 2015a:1).
Forankringen av de ulike delene av arbeidet tok lengre tid enn opprinnelig forutsatt. De ble
nødt til å redusere bredden i prosjektet og tonet ned det som var knyttet til videregående
skole, ungdom i høgere utdanning, arbeidsinnvandring (med unntak av flyktninger) og
hyttefolk (Rindal kommune, 2015a:2).
Når det gjelder resultater nevnes det nye boligfeltet Seljebrekka med inntil 30 tomter (en
forlengelse av sentrum). Et anbud på utbygging av 12 nye utleieenheter etter
Hamarøymodellen ble skrinlagt fordi det ble for dyrt i forhold til at flyktninger var den
fremste målgruppen. (Rindal kommune, 2015a:1). Frivillighetssentralen anses som viktig.
Flere respondenter fremhever at flyttingen av denne til en sentral posisjon på «torget», som
del av Coop‐bygget, har vært positivt. Det gjelder både i forhold til flyktningene og
befolkningen mer generelt, og det er mye aktivitet der store deler av døgnet.
Bolig‐, omdømme‐ og innvandrerarbeidet vil ifølge sluttrapporten bli videreført under
ledelse av kommunen. Det skal skje i samarbeid med øvrige aktører i og utenfor bygda og
vil fortsatt skje under mottoet «Tid til å leve». Kommunen har vedtatt at det skal bosettes
30 flyktninger i årene 2014‐16. Arbeidet med integreringen vil fortsette for fullt. Det vil
være et stort behov for boliger, særlig for flyktninger. «Det vil fortsatt være krevende
økonomisk å forsvare bygging av ny boligmasse til denne gruppa. Kommunen vil måtte ha
ei ledende rolle i videre arbeid med å finne fram til andre løsninger, helst i omfattende
samarbeid med private aktører i det lokale boligmarkedet» (Rindal kommune, 2015a, s. 3‐
4).

7.3.2

Kommuneplanens arealdel, 2011 - 2022

Arealdelen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2013 og godkjent av Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet i august 2014. Kommunedelplan for Rindal Sentrum ble
vedtatt av kommunestyret i juni 2011. Den utgår nå som selvstendig plan og blir
innlemmet i kommuneplanens arealdel. Vi gjengir noen sentrale momenter i planen.
Den største befolkningskonsentrasjonen er i og rundt Rindal sentrum. Der er det mest
nybygging og tiltak på boliger. Behovet for boligtomter er størst der. «Et kompakt,
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innholdsrikt og funksjonelt sentrum lever opp til satsingen «Tid til å leve» og «5 minutter
til det meste» i Rindal» (Rindal kommune, 2013a, s. 9).
Det stor etterspørsel etter brukte eneboliger og tomter på «sentrumsplatået», og de fleste
områdene er snart utbygd. I 2011 ble det derfor åpnet for mindre utvidelser ved Trollheim
og Bergmoan. Ved Moan er det dessuten et ferdigregulert område med god kapasitet. Det
ligger nedenfor sentrumsplatået (Rindal kommune, 2013a:9).
«Sentrumsområdet er «generalisert» ved at det i 2011 ble åpna for en mer kombinert bruk
av arealer. Et større område på motsatt side av Rindalstorget er viset til næring og bolig (i
2011 kalt Rindal vest). I tillegg er det avsatt et lite område ved Rutebilstasjonen til
næring/bolig» (Rindal kommune, 2013a, s. 9).
Ifølge planen fra 2011 har en ved denne rulleringa ikke klart å løse behovet for et større
sentrumsnært eneboligområde, men slike boliger er populære. De ligger også i strategien
«Tid til å leve» ‐ det kompakte sentrum. I planen ble Seljebrekka, mellom sentrum og
industriområdet ved T‐komponent nevnt som et aktuelt område, men konfliktfylt bl.a. i
forhold til landbruk‐ og landbruksinteresser (Rindal kommune, 2013a:23).
I planen er et sentralt område endret fra grøntareal med skiløype til bolig. Et annet svært
sentralt område, midt i sentrum, er endret fra bolig og næring til kombinasjonsformål
bolig/næring. I dette området ønsker en å legge til rette for «kreative boligløsninger», og
steder der næring, bolig og kultur blandes. Et annet lite og tungdrevet jordbruksområde er
endret til boligområde. Selv om en er mest opptatt av sentrumsnære boliger er det ifølge
planen viktig å ha livskraftige og gode grendemiljøer. De vil derfor fortsatt åpne for spredt
boligbygging (Rindal kommune, 2013a:23‐24).
Ved denne rulleringen har en ikke løst behovet for et større sentrumsnært nærings‐
/industriområde. Ved vedtak av delplaner i 2011 ble behovet for en egen kommunedelplan
for næringsområder påpekt og det ble foreslått at arbeidet startet allerede høsten 2011. I
2013 så en ikke lenger behov for en slik plan og ville i isteden løse spørsmålene om
næringsarealer på en enklere måte (Rindal kommune, 2013a:24).
I ettertid (2015) er Seljebrekka regulert til boliger som en del av en større gjennomgang av
arealbruk i hele sentrumsområdet. Denne planen erstatter en rekke eldre planer og
dispensasjoner fra disse. Kommunen har i forbindelse med bl.a. Seljebrekka spilt en aktiv
rolle som tilrettelegger, og tomtene ble i april 2016 lagt ut for salg. Ifølge kommunale
respondenter er en slik aktiv rolle fra kommunen, og gunstige priser, nødvendig for å få til
tilrettelegging og det er et middel for å gjøre tomtene attraktive.

124

ØF-rapport 06/2016

Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i
befolkning og sysselsetting

7.3.3

Kommunal planstrategi 2013 - 2016

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter
konstituering, lage og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal først og fremst
avklare de planoppgavene kommunen skal prioritere i inneværende valgperiode.
Rindal kommune avsluttet i 2011 et omfattende arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel. Mye av det en kommunal planstrategi skal avklare er avklart der.
Fylkeskommunens planstrategi framhever «attraktivitet». De ønsker å gjøre regionene mer
attraktive slik at folk med rett kompetanse flytter dit og bidrar til å utvikle kultur og
næringsliv. Nøkkeloverskriftene i fylkeskommunens strategi er Folk, næring og trivsel
(Rindal kommune, 2013b:3).
Fylkeskommunen anbefaler at kommunene bruker de samme begrepene i sitt planarbeid.
De peker også på regjeringens dokument fra juni 2011 med nasjonale forventninger til den
regionale planleggingen. «Folkehelse, universell utforming, klima og miljø, samfunnstrygghet og
kultur‐ og naturverdier er gjennomgående perspektiv i alt planarbeid» (Rindal kommune,
2013b, s. 3).
«Den største utfordringa for Rindal er å opprettholde og helst øke folketallet. De siste åra er
innsatsen på dette området knytta til utviklingsprogrammet Blilyst og merkevareprosjektet
«tid til å leve», som har fått et mer samfunnsretta perspektiv enn det tradisjonelle innholdet
i en næringsplan» (Rindal kommune, 2013b, s. 4). Det er ikke nok å tilby ledige
arbeidsplasser – Rindal må framstå som et attraktivt bosted – «det naturlige førstevalget i
regionen». Det er viktig å ha oppmerksomhet på de gode sidene og fortrinn i bygda. Dette
samsvarer med fylkeskommunens vektlegging av attraktivitet.
Fylkeskommunen og fylkesmannen etterlyser større oppmerksomhet om barn og unge.
Kommunen ser likevel ikke spesielle planutfordringer nå mht denne gruppa, utover det å
finne gode ordninger for medvirkning. Det gjelder særlig for den kommende revisjonen av
kommuneplanens arealdel (Rindal kommune, 2013b:5).
Fylkeskommunen poengterte (i 2013) at Rindal ikke hadde et boligtilbud for de som skal
sikre veksten i folketallet. De mener det er viktig at kommunen sammen med private
aktører utvikler et bedre boligtilbud i bygda. Det er påpekt et boligbehov for eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne34. Dette må være et viktig tema når kommuneplanen
skal revideres (Rindal kommune, 2013b:5).
Det er mange nyetableringer. Tjenesteytende næringer og servicenæringer har imidlertid
en alt for liten andel av sysselsettingen sammenlignet med nabokommunene. Et økt
34

Kommunen har siden arbeidet med dette. Det vil høsten/vinteren 2016 bli ferdigstilt 2 nye mindre
boligprosjekter (for utleie) som er tilpasset dette samt at det vil bli ombygginger av 2 eksisterende boliger,
også for utleie (respondent).
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utdanningsnivå og voksende servicenæringer for landet som helhet fører til at dette gir
store utfordringer for bygder som Rindal. Det er viktig å finne nye muligheter innen
reiseliv, kunnskapsbaserte næringer og andre servicenæringer. Den lokale kulturen for
nyskaping må styrkes samt lyst og tro på en positiv utvikling. I arbeidet med
næringsutvikling kan det være aktuelt å samarbeide med nabokommunene (Rindal
kommune, 2013b:6).
«Rindal Næringsforum savner en bred, rullerende næringsplan med konkrete tiltak for å
nå samfunnsdelens mål om befolkningsvekst. Forumet etterlyser videre en klar plan med
konkrete tiltak for tilflytting og rekruttering ‐ fordi det er utfordrende å få tak i folk»
(Rindal kommune, 2013b, s. 6). Nedgangen innen landbruket må tas på alvor slik at det
gjøres egnede tiltak.
Rindal må være et attraktivt bosted for å trekke til seg nye innbyggere. En økende andel av
det lokale næringslivet er rettet mot lokal etterspørsel etter tjenester og handel, mens
industri og landbruk taper terreng. Gode kommunikasjoner og pendlingsmuligheter kan
imidlertid trekke folk til Rindal. Det er derfor positivt om antall arbeidsplasser vokser i
nabokommuner og – regioner. Kommunen har gjennom prosjektet «Bo i Rindal» de siste
årene lagt ned et betydelig arbeid i å utvikle nye boligtilbud i sentrumsområdet. Denne
typen arbeid bør fortsette (Rindal kommune, 2013b: 7).
Befolkningen i Rindal kommer godt ut ved måling av faktorer som tilsier god folkehelse.
Dette må tas vare på og videreutvikles. Sentrale myndigheter ønsker at mål for folkehelse
tas inn i kommunenes planverk. Det er mange hytter i bygda, og nye hytteområder legges
ut. Hyttefolket er en stor ressurs for bygda. De bruker lokale butikker og tjenester, og kan
bidra til utviklingen av tjenestetilbudet. Noen bidrar også med kompetanse inn i
næringslivet i Rindal. Dette kan videreutvikles (Rindal kommune, 2013b:7).
Det er en utfordring å rekruttere fagfolk med rett kompetanse og interkommunalt
samarbeid er en mulighet. På bakgrunn av forventet utvikling av antall barn og eldre de
nærmeste årene må kommunen regne med en viss innstramming av kommuneøkonomien
(Rindal kommune, 2013b:7).
På overordna nivå foreslås det i denne perioden en lett gjennomgang av kommuneplanens
arealdel. Videre en revisjon av kommunedelplanen for sentrum slik at en får inn nye bolig‐
og næringsarealer. Arealdelen antas ferdig sommeren 2013. Andre særskilte prioriterte
planbehov er (Rindal kommune, 2013b:9):


Ny samlet personalplan som skal erstatte flere nåværende planer når det gjelder
personalområdet



Reguleringsplaner, herunder ny plan vest for fylkesvegen i Rindal sentrum og
oppdatering av plan for Sunna
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Hovedplaner for vannforsyning og avløp



Vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg



Revidert omsorgsplan, muligens også med helse

Ifølge planstrategien er en grundig gjennomgang av kommunens framtidige helse‐ og
omsorgstjenester en prioritert oppgave.

7.3.4

Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2025)

Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret i juni 2015. Ifølge sentrale respondenter er
imidlertid samfunnsdelen lite brukt. Grunnen kan være at mye av det som står der er kjent,
som det sies «den slår ikke ned som et lyn».
Visjonen; «Rindal – tid til å leve» har ifølge planen vært en ledestjerne for den godkjente
arealdelen. Den ligger også til grunn for Kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen
angir følgende utfordringer:
1. Folketallsutviklingen er vanskelig å forutse, men det er uansett viktig å prøve å opprettholde
eller øke folketallet i kommunen gjennom å arbeide for at folk skal ønske å bo i Rindal….
2. Det er stort sett bra å være ung i Rindal, men det foregår en del mobbing og flere unge sliter
med psykiske problemer…
3. Passivitet, både mentalt og fysisk, er en utfordring for folkehelsa…
4. Tilgang til nøkkelpersonell til tjenesteproduksjon kan bli vanskelig. Generelt stor økning i
antall eldre i hele landet, vil kunne føre til rekrutteringsproblemer innen pleie og omsorg.
5. Rindal skal ta i mot 10 flyktninger per år, foreløpig fram til 2016…
6. Samfunnsliv og næringsliv i Rindal kan oppleves som sårbart. Kommunikasjoner som er
viktige for samhandling i en større region er ikke av tidsmessig standard…
7. Ekstremvær med påfølgende ras/skred og flom er et resultat av klimaendringene og faren for
dette ser ut til å være økende. Klima‐ og energiplan ble vedtatt i 2010 og risiko‐ og
sårbarhetsanalyse ble utarbeidet til kommuneplanens arealdel som ble endelig godkjent i
2013…
8. Uavhengig av resultatet av kommunereformen, vil det fortsatt være behov for
interkommunale samarbeid på mange områder, til dels samarbeid som omfatter mange
kommuner…
9. Arbeidet med kommunereformen vil komme til å endre Rindal. Ved en ev.
kommunesammenslåing kan noe bli bedre, mens noe annet går tapt. Rindal kommune har
vært en velstyrt kommune som har utført sine oppgaver godt. Det økonomiske
handlingsrommet ser nå ut til å bli dårligere, og kommunen vil få problemer med å skjøtte
sine oppgaver på samme måte som tidligere utfra dagens rammebetingelser. Dette bør være
en del av bekgrunnen for arbeidet med kommunereformen (Plankontoret, 2015, s. 7‐9).
I Rindal kommune sitt handlingsprogram med økonomiplan 2016‐2019, vedtatt i
kommunestyret 16.12.2015 står det at visjonen «Rindal – tid til å leve» har vært ledestjerne
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for arbeidet med kommuneplanen, både arealdelen og samfunnsdelen. De ni punktene
over i samfunnsdelen fikk da status som formelle vedtak. Disse gir ifølge økonomiplanen
overordna føringer for alt kommunen gjør og er en rettesnor for det årlige arbeidet med
handlingsplan/økonomiplan og budsjett. De ni målene er gjengitt i økonomiplanen med
kommentarer (Rindal kommune, 2015b:23).

7.3.5

Helse- og omsorgsplan

Rindal kommune vedtok i 2014 et planprogram for Helse‐ og Omsorgsplan. Bakgrunnen
var behovet for en ny helse – og omsorgsmodell. Dagens modell ble ansett som utdatert
både mht bygg og boligmasse og organisering. Planen ble vedtatt i kommunestyret i
desember 2015 (Rindal kommune, 2015c: 2).
På samfunnsnivået er det ifølge planen viktig å fortsatt ha fokus på folkehelsearbeidet i all
kommunal virksomhet og i planlegging. Det foreslås at den videreutvikler funksjonen som
folkehelsekoordinator innenfor rammen av framtidig organisasjonsmodell (Rindal
kommune, 2015c:10).
Den kommunale helse‐ og omsorgstjenesten blir organisert som en enhet.
Omsorgstjenesten vris mer over på hjemmetjenester. Grepene på det siste kan gjøres uten
særlige bygningsmessige endringer og institusjonsplassene som blir stående ledige kan tas
i bruk igjen dersom behovet skulle øke (Rindal kommune, 2015c:10). Det siste førte til en
del diskusjoner i lokalmiljøet. Kommunen ved ordfører og rådmann35, skriver at det vil bli
opprettet et brukerutvalg og en søker å gjennomføre planen så skånsomt som mulig.

7.4 Levekår og tjenestetilbud
Nærhet og «tid til å leve»
Rindal kommune har gjennom flere år, og via ulike satsinger, bygget et omdømme hvor
nærhet er sentralt. Dette fremheves av respondentene som et viktig positivt trekk ved
kommunen. Det gjelder hele kommunen i form av nærhet til natur og friluftsliv.
Sentrumsområdet framheves ved at det er korte geografiske avstander mellom ulike
funksjoner, som nevnt innledningsvis. Arealplanleggingen har vært et viktig virkemiddel
for å få til dette i form av et relativt kompakt sentrum.

Gode levekår og godt omdømme
Rindal har over årene også utmerket seg ved generelt gode levekår. Det er en svært lav
arbeidsløshet i kommunen. SSB sin undersøkelse i 2008 (som viste grad av fravær av

35

Ny helse og omsorgsplan i Rindal, datert 18.3. 2016 (nedlastet 12.4.2016).
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problemer) ga Rindal en score på 2,836 – hvilket er meget bra. Kommunen har svært lave
utbetalinger til sosial stønad, og undersøkelser tyder på at det faktisk skyldes et lavt behov.
Kommunen har gjennom flere år, og skiftende politisk ledelse, lagt stor vekt på å bygge et
godt omdømme knyttet til de gode levekårene.
Sentio Research gjennomfører årlige målinger av borgernes tilfredshet med en rekke
aspekter. Disse summeres til to «samlemål», henholdsvis tjenestetilfredshet og omdømme og
et hovedmål som omhandler totalopplevelsen av å bo i kommunen. Rindal hadde ved siste
oppsummering av målinger i 2015 den nest høyeste scoren på omdømme og den nest
høyeste borgerskåren. Altså var det samlet sett svært godt å bo i kommunen (Sentio, 2015).
Siden den gang har det imidlertid vært en del diskusjoner knyttet til særlig innføring av
eiendomsskatt, noen endringer innen prioriteringer i helse og omsorgssektoren og
skolestruktur. Det er derfor, som også påpekt av respondenter, neppe sikkert at
kommunen ville fått samme høge score i dag.
Folkehelseprofilen for Rindal i 2015 viste at en på 10 av de målte parametere ikke med
sikkerhet kan si at befolkningen i Rindal er forskjellig fra landet som helhet. De var
imidlertid signifikant dårligere på 2 tema og signifikant bedre på 11 målte parametere.
Tallene fra 2016 viser omtrent de samme tallene, men temaene er litt forskjellige. Ifølge
profilen for 2016 var Rindal dårligere enn landet når det gjelder ensomhet blant ungdom
og de var på dette punktet lang lavere enn resten av fylket, selv om forskjellen ikke er
signifikant. Muskel‐ og skjelettplager var også signifikant dårligere enn resten av landet,
men «midt på treet» i forhold til resten av fylket.
Befolkningen i kommunen var signifikant bedre enn resten av landet når det gjelder
valgdeltakelse i 2015, andel i alder 30‐39 som har videregående skole eller høyere
utdanning, lavinntektshusholdninger med barn 0‐17 år, barn av enslige forsørgere,
forventet levealder menn, psykiske lidelser/legemiddelbrukere, hjerte‐ og karsykdommer
behandlet på sykehus, type‐2 diabetes og bruk av antibiotika. I de fleste av disse tema var
de også blant de aller beste, eller i den beste halvdel i forhold til resten av fylket.
Ungdataundersøkelsen fra 2014 viser at ungdom i ungdomsskolen på mange punkter er
som i landet. Det er likevel forskjeller. Litt flere enn landet bruker tid på lekser, men
samtidig er andelen som skulker også litt høyere. Langt færre enn i landet tror at de vil ta
høyere utdanning, men færre, svært få, tror at de vil bli arbeidsledige. Ungdommen er
mindre ute om kvelden, shopper langt mindre og bruker mindre tid ved datamaskinen enn
i landet. Klart færre enn landet er fornøyde med utseendet og flere er plaget av ensomhet.
Langt færre enn i landet kan skaffe hasj.

36

I denne indeksen, hvor flere faktorer er vurdert sammen, er 1 de beste levekårene, mens 10 er de
dårligste.
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Tjenestetilbud
Vi går ikke detaljert igjennom de ulike delene av tjenestilbudet. Ved intervjuer framheves
det at en har et relativt bredt tilbud, men også at mye er knyttet til idrett og friluftsliv.
Rindalshallen, som åpnet i juni 2015, er resultatet av et spleiselag mellom kommunen,
banken og sentrale næringsledere. Det kan være mangler innen andre deler av kulturlivet,
men det er et relativt bra tilbud i Surnadal.
Sentio sin undersøkelse tar opp en lang rekke sider av tjenestetilbudet, og tilfredshet.
Rindal har ved denne målingen, som er basert på årlige målinger i 2010 ‐2015, den høgeste
tilfredshet med tjenestetilbudet av alle kommuner i undersøkelsen.

7.5 Diskusjoner og langsiktige satsinger i Rindal
En sentral diskusjon i kommunen er befolkningsnedgangen. Dette er en langsiktig trend
som har pågått i hele etterkrigstida, men Rindal har en relativt svak nedgang selv om den
er stabil: På tross av noen små hopp i befolkningen, optimistiske utsagn om at det er
oppgang og at en ser effekt av tiltak, har nedgangen i befolkning fortsatt. Dette er en
utvikling som omfatter svært mange små kommuner som ikke ligger nær sentra. En grunn
til dette er at tradisjonelt næringsliv i form av landbruk går ned, mens en annen er
nedleggingen av statlige arbeidsplasser i distriktene.
Nedgangen i befolkningen fører på sikt til et svakere grunnlag for næringslivet, og færre
fødsler bidrar til mindre statlige overføringer. Dette rammer på sikt kommuneøkonomien,
og det vil dersom trenden fortsetter påvirke tjenestilbudet. Rindal har hatt gode inntekter
fra kraftutbygging og nettleie, men også disse avtar. Det er også signaler om andre endrede
rammebetingelser fra statlig hold.
I Rindal er det knapt arbeidsledighet, og arbeid er viktig for levekår. Arbeidsledigheten har
vært svært lav i mange år, og den er gjennomgående lavere enn i sammenlignbare
kommuner. Det er vanskelig å peke på årsakene, men intervjuer gir noen pekepinn: Det har
vært en langsiktig satsing på utvikling. Videre ønsker man å arbeide og det er en
gründerkultur i bygda. Det synes å være en godt kvalifisert arbeidsstyrke, som kan brukes
i flere bedrifter og det er gode nettverk mellom bedriftene. Det er også en god oppfølging
fra NAV. Det er god kontakt mellom kommune og næringsliv.
En aktiv kommune, og opprettelsen av Rindal Utviklingsfond i 1986 framheves sammen
med den lokale sparebanken som viktig for den relativt positive utviklingen. Dette kan
være en faktor som har bidratt til at kommunen, på tross av at de har langsiktige trender
mot seg, har maktet å holde opp befolkning og sysselsetting i så stor grad. Mangel på
ekstern kapital medfører at kommunen må være aktiv i alle ledd, sammen med banken,
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samtidig med at næringslivet samspiller. Betydningen av utviklingsfondet framkommer
ved at det skjermes for nedskjæringer.
Kommunen er også viktig fordi den er en tilrettelegger for bosetting, og det er en nær
sammenheng mellom sysselsetting og bosetting. Kommunen har derfor over mange år, og
tidlig fokusert, på spørsmål om levekår og livskvalitet som et virkemiddel til å styrke
bosettingen. Omdømmebygging er en del av dette. Det ser en gjennom flere prosjekter,
som har vært styrt via kommunen, og som har bygget på hverandre over flere år.
Styrking av sentrum og arealplanlegging som følger opp trender innen fokus på omdømme
og livskvalitet har vært et virkemiddel. Et sentralt element har vært å skape geografisk
nærhet mellom ulike typer funksjoner, også funksjoner knyttet til levekår og livskvaliteter.
Det gjelder vanlige sentrumsfunksjoner, boliger, skoler, kulturtilbud og tradisjonelle
friluftsaktiviteter. Selv om en legger stor vekt på å tilby eneboligtomter er det også en
tendens til at tilbudet innen mindre enheter, gjerne for utleie, økes. Videre at disse tilbys
via blandede regulering til blandede formål i sentrum av Rindal. Det legges til rette for
spredt boligbygging i kommunen.
Rindal synes preget av enighet om de lange linjer for kommunen og liten kultur for
omkamper. Det har gitt mulighet for å holde en kurs, også på tvers av litt skiftende
politiske sammensetninger. På den annen side kan det, som ordføreren skriver i sitt
«tiltredelsesbrev høsten 2015» være tegn på at de langsiktige trekkene med «pågangsmot,
glød og optimisme» er endret. Dette knyttes til en noe dårligere kommunal økonomi, og
diskusjonen om eiendomsskatt for å motvirke dette. I tillegg har det vært endringer innen
helse‐ og omsorgstjenesten for å møte en eldre befolkning.
Hvordan en skal møte «eldrebølgen» på lang sikt er ett stort spørsmål, et spørsmål som
gjelder mange norske kommuner. For Rindal har vektlegging av gode levekår og
livskvalitet, og tilrettelegging for dette samt et godt omdømme vært en strategi for å møte
den langsiktige nedgangen som preger denne typen kommuner. Dette vil være viktig også
i framtida, men som det skrives; det er et langsiktig «sig» mot de større
befolkningskonsentrasjonene.
Spørsmålet er så om kommunen henger seg på de riktige langsiktige trendene innen
sysselsetting: Landbruket er på veg ned, industri som næring har en del gode
forutsetninger, men den er neppe en voksende næring. Det synes et lite fokus på
tjenesteytende næringer, altså de næringer som vokser. De kan en møte ved at folk finner
gode levekår, og at næringer oppstår der folk bor. Videre at det satses på voksende
næringer som reiseliv, selv om en er inne på markedet knyttet til fritidsboliger.
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7.6 Møre og Romsdal fylkeskommune – en del aktuelle tiltak i forhold til
kommunene
Når det gjelder fylkeskommunens økonomiske virkemidler er 13.50 midlene, kapittel 551 –
post 60 den viktigste posten. Det er den posten som brukes til finansiering av ulike typer
utviklingstiltak i kommunene, tilskudd til kommunale næringsfond m.v. Kapittel 552, post
62 var i bruk i forbindelse med ekstramidler fra Kommunal‐ og regionaldepartementet i
forbindelse med LUK‐programmet. I fylket ble midlene brukt til kompetansehevingstiltak
og litt mer generelle tiltak som var tilgjengelig for alle kommunene. Fylkeskommunen har
også hatt kurs i utviklings‐ og prosessledelse rettet mot kommuner med nedgang i
befolkning og sysselsetting.
I Møre og Romsdal er kapittel 551, post 61 bare aktuell for noen kommuner og Rindal er
ikke blant disse. Fylkeskommunen, sammen med blant annet Kulturdepartementet, er
blant finansiørene bak skimuseet i Rindal. Respondenten fra fylkeskommunen mener de
har et godt forhold til Rindal; «det er andre kommuner vi har et mer perifert forhold til».
Rindal har ofte vært i målgruppa for ulike satsinger fra fylkeskommunen på
distriktskommuner.
Møre og Romsdal fylkeskommune gir hvert år ut en statistikk som gir et grundig bilde av
fylket og kommunene. Denne blir lagt til grunn for regional planlegging og brukes mye når
kommunene skal lage planer. Ønsker om økt vekst i Møre og Romsdal generelt ligger til
grunn for planer på fylkesnivå og som et premiss for fylkeskommunens involvering.
Programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) kom samtidig med den nye
plan‐ og bygningsloven, hvor det ble satt krav om kommunale planstrategier. Dette førte til
at kommunal planlegging fikk mer oppmerksomhet og det ble fra fylkeskommunens side
gjennomført mange kompetansehevingstiltak overfor kommunene. Fylkeskommunen får
alle kommunale planer til uttale og fylkeskommunen vurderer om de enkelte kommuner
«treffer» aktuelle tema i sine planer: Matcher kommunens satsing det bildet de har fra
fylkesnivået?
Fylkeskommunen er opptatt av at de enkelte kommuner, selv små landkommuner, bør ha
et definert sentrum hvor en del funksjoner er samlet. Det har vært en tendens til at slike
kommuner sprer funksjoner på flere grender og tettsteder.
Når det gjelder de ulike satsingene, som Bolyst, legger fylkeskommunen vekt på at en del
typer tema er vanskelige å løse gjennom enkeltstående prosjekter og satsinger, som
tilflyttingsprosjekter og bolyst‐/omdømmeprosjekter. Det må arbeides over tid med
grunnstrukturen i samfunnet og en løser ikke problemene ved å jobbe med
enkeltkommuner. En må i det minste arbeide med hele bo‐ og arbeidsmarkedsregioner slik
at disse regionene i sum blir mer attraktive. For eksempel kan noen funksjoner i en slik
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region bare ligge i en by eller et stort tettsted. De ser derfor også ofte fylket som helhet –
hele fylket bør være attraktivt.
Møre og Romsdal har relativt mange arbeidsinnvandrere, kanskje opptil 15 prosent i
enkelte kommuner. Denne gruppen er viktig fordi de kommer hit for å arbeide.
Fylkeskommunen jobber for at fylket skal bli attraktivt for arbeidsinnvandrere, og at de
skal bli boende i fylket. Fylkeskommunen ønsker å utnytte de ressursene de har ved å få
dem integrert i lokalsamfunnet ved å tilby f.eks. språkopplæring på arbeidsplassen,
stimulere til entreprenørskap mv. I den senere tid har fylkeskommunen utvidet dette
perspektivet til å inkludere flyktninger.
Mange distriktskommuner planlegger tradisjonelt for boliger i form av eneboliger, og
mangler en poltikk for en mer variert sammensetning. Fylkeskommunen har tatt opp
spørsmålet om ulike typer boliger og eie – kontra leie, men har egentlig ikke funnet gode
tiltak på dette. Husbanken er relativt lite tilstede i fylket og fylkeskommunen mener de
mangler gode verktøy i forbindelse med spørsmålet om å tilby en mer variert
sammensetning av boliger i distriktskommuner. De tar opp dette i forbindelse med de
kommunale planene, men ikke så direkte som en ser i f.eks. Hamarøymodellen.
Fylkeskommunen tar også opp slike spørsmål i forbindelse med kommuneplanens
samfunnsdel. Den har nå fått mye høgere status generelt i kommunene i fylket og det
legges mye mer ressurser inn i den fra kommunenes side. Den fikk et oppsving ved
innføringen av planstrategiene, hvor en skulle legge mer vekt på «hvilke typer planer
trenger kommunen». Fylkeskommunen er veldig tydelige på at kommunene bør ha en
oppdatert samfunnsdel og den økte betydningen kan skyldes at det lett blir mange
kommunedelplaner: En får behov for å samle trådene i samfunnsplanen for å ha et mer
helhetlig verktøy.
Ifølge fylkeskommunen er det arbeidsplasser og næringsliv som gjør at folk flytter dit og
blir boende. Det må ifølge dem ligge i bunnen. På kommunalt nivå kan en god og helhetlig
planlegging og en faktisk tilrettelegging fra kommunens side være viktig. Det er ulik
praksis i ulike kommuner, men en ser også at de som arbeider godt og hardt med
næringsutvikling får større effekter enn de som ikke gjør det. Distriktskommuner synes å
arbeide hardere med næringsutvikling enn byene, trolig fordi de førstnevnte får mindre
«av seg selv». Det er viktig å bygge på kommunens sterke sider og de naturlige fortrinn.
Mange kommuner har en svært aktiv rolle innen næringsutvikling. Fra fylket ser en også at
en sterk frivillig sektor og satsing på kultur bidrar positivt til næringsutvikling og bolyst.
Når det gjelder fylket som helhet prøver de å bygge regionale institusjoner, enten det er
FoU eller utdanning, som kan bli til nytte for befolkningsutvikling og sysselsetting. Det er
også viktig at en regionalt har Innovasjon Norge samt den regionale satsingen via Norges
Forskningsråd. Ifølge fylkeskommunens respondent bør kommuner og fylkeskommuner
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ha et handlingsrom og da er de regionale utviklingsmidlene viktige. Det er blanda
erfaringer med programmer hvor enkeltprosjekter bestemmes og tildeles direkte fra
departementer. Det gjelder blant annet Bolyst, hvor enkeltprosjekter på den måten kan bli
tildelt uten at en ser dem i sammenheng med øvrige satsinger og det utviklingsarbeidet
som ellers skjer i kommunene og fylket. Fylkeskommunen ønsker å ha et ord med i laget i
slike sammenhenger. LUK, hvor kommuner og fylkeskommuner arbeidet sammen, var en
positiv erfaring med hensyn til utviklingsarbeid.
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8 DISKUSJON
8.1 Generelle utviklingstrekk for norske kommuner samlet
Materialet i rapporten viser at på landsbasis er det i perioden 2009 – 2014 blitt et større
skille mellom norske kommuner når det gjelder antall og fordeling i de fire typologiene
enn i den foregående perioden. Et typisk trekk er at det er en del større utviklingsområder
og kommuner, og at det i tilknytning til disse utvikles befolkningskommuner. Altså at det
er økt pendling til vekstkommuner. Disse fungerer da i praksis som det
Næringsrådgivning (2005:18‐20) kaller vekstsentra, men uten at det ligger en
vekstsenterstrategi bak utviklingen. Mønsteret er trolig en følge av den langsiktige
utviklingen, herunder konsentrasjon av arbeidsplasser til sentrale kommuner. Dette er en
følge av de tunge strukturelle trekk som ligger i urbaniseringen. Den ser ut til å ha
forsterket seg i siste periode, altså siden finanskrisen.
Samtidig er en rekke kommuner fortsatt uttynningskommuner eller er blitt det i denne siste
perioden. Disse ligger oftest i fjellområdene, og det er påfallende at en i Sør‐Norge har en
bananformet region med uttynningskommuner som strekker seg fra Nordmøre via Nord‐
Gudbrandsdalen og Nord‐Østerdalen til svenskegrensa. En sammenligning av disse
kommunene med andre kommuner tyder på at disse kommunene ligger for langt unna
vekstkommuner og ‐regioner til at de kan ta del i veksten, f.eks. via økt pendling. Noe av
det samme ser en for andre uttynningskommuner, nemlig at de ligger mellom regioner
med vekst. Flere grensekommuner til Sverige er i denne gruppen.
Det er imidlertid klart at også andre kommuner enn utviklingskommunene kan ha vekst i
f.eks. deler av næringslivet eller i befolkningen i deler av kommunen. Det er altså ikke et
enten eller bilde. Uten at en går dypere inn i en rekke kommuner gir denne oversikten bare
grunnlag for en del antagelser. En grunn til denne utviklingen kan være at veksten i
sysselsettingen konsentreres, men at mange fortsatt kan ta del i dette ved at de pendler inn
fra andre kommuner for å jobbe. Økte muligheter for pendling, som bedre veier, eller f.eks.
telekommunikasjon, kan på den annen side gi folk mulighet til å prioritere valg av bosted
og så finne en jobb innen pendlingsavstand. Om det er slike vurderinger som ligger bak
utviklingen av det som blir det beskrevne mønsteret vet vi ikke – det kan også være andre
grunner. Likevel indikerer utviklingen den siste perioden at i en stadig større grad får bo‐
og pendlingsregioner i Sør‐Norge.
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Noen av de samme trekk finner en i Nord‐Norge. Der skjer veksten særlig i noen
kommuner langs kysten samtidig med at det i tilknytning til disse utvikles
befolkningskommuner. Samtidig blir det en del uttynningskommuner, men disse kommer i
indre strøk. Det er i motsetning til perioden før, da disse i større grad lå langs kysten. Dette
tyder på at mye av veksten i Nord‐Norge, som i deler av Sør‐Norge, skjer langs kysten.
Vi kjenner ikke den konkrete bakgrunnen for utvidelsen av de enkelte bo‐ og
arbeidsregionene. Det er likevel grunn til å anta at bedre kommunikasjoner i form av særlig
bedre veger er en viktig faktor, altså en følge av nasjonal og regional politikk.

8.1.1

Generelle utviklingstrekk for uttynningskommunene kontra andre kommuner

Stor andel av næringer som avtar og som «forgubbes»
Et generelt trekk er at kommuner som i siste del av perioden er uttynningskommuner har
lite av de næringene som vokser eller at de vokser mindre enn andre kommuner innen
slike næringer. De ligger også slik til kommunikasjonsmessig at de ikke relativt lett kan ta
del i veksten via pendling. På den annen side er det også en del tilleggsfaktorer eller andre
forhold som kan forklare utviklingen i enkeltkommuner eller deler av dem.
Uttynningskommunene har en relativt stor andel innen primærnæringene, og de har en
større andel enn landet for øvrig. Dette er næringer hvor antall sysselsatte avtar og slik sett
har disse kommunene de strukturelle trekk mot seg. Disse næringene er preget av en
arbeidsstyrke som blir stadig eldre, uten at en får kompenserende nyrekruttering. Fiske er
ett eksempel på dette; det er få yngre som vil bli aktive fiskere f.eks. med egen sjark.
Samtidig er det en tendens til at mange yngre, særlig norskfødte, søker seg bort fra jord‐,
skogbruk og fiske: De tar høyere utdanning. Den gir en del valgmuligheter og mange
velger å bo i de kommunene som vokser eller i deres nærområder. Samtidig kan det være
vanskelig å få arbeid for høgt utdannede i uttynningskommuner fordi det er få attraktive
jobber. Fagmiljøene i mange små kommuner kan bli for små til at det er attraktivt. En
langsiktig nedlegging av offentlige arbeidsplasser, særlig kompetansearbeidsplasser, i
perifere kommuner er en del av dette bildet. Dette omfatter for eksempel ligningsvesenet.
Her ser en at nasjonal politikk om utviklingen av denne typen tjenester får negative følger
for mange små utkantkommuner.
Men en ser også at andre næringer som før var representert i bygdene, som banker,
sentraliserer sin virksomhet. Til sammen fører dette til at spekteret av sysselsettings‐
muligheter blir smalere i uttynningskommunene. Arbeidsinnvandrere hevdes å ta over en
del mer praktisk rettede arbeidsplasser i slike kommuner, herunder arbeidsintensive deler
av industrien, som fiskeriindustrien. Dette reflekteres i det nasjonale mønsteret: Søholt et
al., (2014:65‐66) viser at nordmenn med høg utdanning er konsentrert i de sentrale
regionene, mens innvandrere med høg utdanning er jevnt fordelt utover i landet, også i de
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perifere kommunene. Samtidig er innvandrere ofte overkvalifisert for de jobbene de har
(Damvad, 2015a:35).

Uttynningskommuner har en aldrende befolkning og relativt få fødsler
På den annen side har mange av de aktuelle kommunene lav arbeidsledighet. Arbeid er
viktig for gode levekår, men så lenge en ikke klarer å ta del i de næringene som vokser,
tilsier de strukturelle trekk at antallet sysselsatte avtar og at befolkningen på sikt vil avta.
Ett trekk er at andelen eldre øker relativt mye, hvilket øker behovet for den typen helse‐ og
sosialtjenester. I casekommunene har det vært en utbygging av boliger for eldre, hvilket er
krevende å opprettholde på sikt. I enkelte casekommuner har dette ført til at en vil øke
andelen hjemmebaserte tjenester for eldre, fordi det er mer fleksibelt. På den annen side
reiser det spørsmål om trygghet og livskvalitet for de eldre og pårørende.
Uttynningskommunene er også preget av en nedgang i antall fødsler og på sikt færre
barnehager og skoler. Færre fødsler fører til at kommunene får mindre overføringer slik
dagens regler er, hvilket fører til en trangere kommunal økonomi. På sikt fører færre
fødsler til spørsmål om nedlegging av skoler fordi det blir for dyrt med mange skoler med
få elever. En annen side av dette er om miljøene på skolene blir for små. Et trekk er derfor
at skoler legges ned og samles i større enheter. Det er ofte konfliktfylt, men det hevdes også
at enkelte av nedleggingene har skjedd relativt smertefritt fordi foreldre har sett at skolene
blir for små. Øykommuner kan ha særlig utfordringer i slike sammenhenger fordi havet
begrenser muligheter for daglig transport av barn tik skoler.
Håndtering av prioriteringer inne eldreomsorg og skoler er spørsmål som ofte drøftes i
kommunens økonomiplaner, som et grunnlag for framtidig beslutninger.

Avstander og kommunikasjoner
Utviklingen i perioden 1.1. 2009-1.1.2015 indikerer en større grad av pendling, og at
uttynningskommunene faller utenfor pendlingsomlandet til utviklingsregionene. En kan
derfor tenke seg at bedre kommunikasjoner vil øke pendlingsomlandet. Flere kommuner,
og større deler av dem, kan dermed ta del i veksten og et mer varierte arbeidsliv. Samtidig
med at en fortsetter å bo i hjemkommunen. Regionforstørring og funksjonelle integrasjoner
ses også på som et aktuelt virkemiddel av Jakobsen et al. (2015). Betydningen av gode og
stabile kommunikasjoner er vektlagt i casekommunene.
Gode kommunikasjoner, kanskje særlig veger, er også et middel til å øke verdiskapingen
og kanskje på sikt øke sysselsetting og befolkning. Bedre tilgjengelighet er vektlagt som noe
av bakgrunnen for at uttynningskommunen Aurland er snudd til utviklingskommune: Den
er blitt lett tilgjengelig for turister og det er lettere å pendle til og fra andre kommuner. På
samme måte fremheves det at dårlig og ustabil veg reduserer mulighetene til å øke
verdiskapingen innen fiskeindustrien i Måsøy.
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Tidligere ble det seg at «når brua kommer så går flyttelasset». Flere hevder at dette nå ikke
lenger er tilfellet, men at bedre kommunikasjoner heller fører til at folk reiser til sentra og
butikksentre og handler der. Altså at gode kommunikasjoner bidrar til å flytte deler av
varehandel og personlig tjenesteyting fra småsentra til de større sentra. Det bidrar til fall i
sysselsetting i de små sentra. Videre hevdes det at endringer i båtruter, som i Måsøy, dreier
varehandel fra kommunesenteret til Hammerfest, hvilket svekker bedrifter i Havøysund.
På den annen side kan det også tenkes at gode kommunikasjoner gir uttynningskommuner
muligheter dersom de kan tilby gode eller unike tjenester. Altså at man reiser til dem for å
handle.

8.2 Levekår og livskvalitet i uttynningskommuner
Allerede i forbindelsen med den store levekårsundersøkelsen på slutten av ‐70 tallet ble
forskjellene i levekår mellom byer og mer spredtbygde strøk påpekt. Begrepet
kompensatoriske goder (Asheim, 1978) fanget opp at selv om en i spredtbygde strøk for
eksempel ikke hadde de samme kulturtilbud som i byene, var det andre forhold som
gjorde det attraktivt å bo eller flytte til utkantkommuner. Det var for eksempel rimelige
boliger, «god plass» og rikelige muligheter for friluftsliv, som jakt og fiske. Prioritering av
dette ser en fortsatt ved at for eksempel «innenbygds» har fordeler i forhold til
«utenbygds» når det gjelder jakt og fiske i statsallmenninger.
En rekke forhold tilsier altså at det kan være gode levekår i uttynningskommunene, som er
små kommuner befolkningsmessig. Vistnes (2014) bekrefter dette i studien av levekår i små
kommuner, selv om det kan stilles spørsmål ved hvilke faktorer som er inkludert i den
typen undersøkelser samt vekting mellom faktorene. Levekårsundersøkelser i Oppland
bekrefter bildet; mange i utkantkommunene synes de har høg livskvalitet (Johansen og
Batt‐Rawden, 2014b). Det er et paradoks at innbyggerne målt med ulike indikatorer «ikke
burde ha det så bra», mens de ifølge egne vurderinger har det bra.
DIFI37 (2010:58‐59), som omhandler innbyggernes tilfredshet med ulike tjenester, peker i
retning av at innbyggere i kommuner med færre enn 5000 innbyggere er mer tilfredshet
med kommunale og fylkeskommunale virksomheter enn innbyggere i større kommuner.
Det inkluderer plan‐ og bygningskontoret. Når det gjelder grunnskolen er imidlertid
tilfredsheten i de små kommunene lik med resten av landet eller litt lavere.
Vistnes (2014) viser også at de målte levekårene i østlige deler av Sør‐Norge er bedre enn i
Nord‐Norge. En sammenligning av de fire casekommunene med hensyn til levekår utfra
Folkehelseprofilen faller inn i det mønsteret som Vistnes (2014) viser. Det er påfallende at
37

Vi kan ikke se at tilsvarende undersøkelser fra DIFI i 2013 og 2015 relaterer tilfredshet til
kommunestørrelse.
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Aurland, som er blitt en utviklingskommune, målt etter folkehelseprofilen scorer bedre enn
de øvrige kommuner. Videre at Rindal, som har en sakte nedgang i befolkning, og som er
blitt en arbeidskommune, scorer best av de tre øvrige. Målt etter andre indikatorer har
Rindal vært helt i landstoppen, og det har vært en satsing over mange år, også ved å bygge
omdømme.
I mange av planene er folkehelse og levekår sentrale elementer. Dette er naturlig for en
kommune. Samtidig viser planene, særlig de nyere, til nasjonale og regionale føringer om
bl.a. folkehelse. Andre sier at de «selvfølgelig» ser på hva som er regionale og nasjonale
føringer. Folkehelseprofilen og Ungdata er i ferd med å bli brukt i kommunene til måle
utvikling i levekår og livskvalitet. De gir faktagrunnlag og noe å måle i forhold til og øker
dermed fokuset på disse temaene. I f.eks. Sogn og Fjordane har fylkeskommunen utviklet
statistikk over levekår i de enkelte kommunene, hvilket gir en mulighet til å måle egen
utvikling på en rekke parametere.
Kommunens inntekter påvirker handlingsrommet. Aurland står her i en særstilling på
grunn av særlig store kraftinntekter, men også de tre øvrige har slike inntekter.
Kraftinntekter kan dermed bidra til å forklare noe, men neppe alt når det gjelder å utvikle
gode levekår. Likevel har Aurland for eksempel gjennom mange år prioritert å bruke
midler til å opprettholde skoleskyss med båt til Sogndal slik at ungdom kan bli boende
lengre hjemme.
Vi ser også at de øvrige kommunene legger mye vekt på levekår, og at barn og unge er en
viktig gruppe. De er sentrale i kommunedelplaner i flere kommuner. Altså brukes plan‐ og
bygningsloven som et virkemiddel til en målretta satsing for å sikre levekår og livskvalitet
for ungdom. Den brukes også som grunnlag for andre planer som tar opp levekår for
bredere lag av befolkningen, som en boligpolitisk kommunedelplan.
Selv om en kan ha gode levekår i små kommuner skjer det noe med tilbudene når antall
innbyggere avtar. Det er knyttet både til hvor mange som kan engasjere seg og innholdet i
tilbudene: En klarer kanskje å opprettholde idrettslaget, men det blir hverken nok trenere
eller deltakere til å opprettholde et variert tilbud. Da kan andre falle utenom og bli passive,
hvilket kan ha negative følger for folkehelse og levekår. Noe kan kompenseres ved at barn,
unge og andre bruker tilbud i nærliggende kommuner. Det forutsetter evne og vilje til den
typen reising, og at tilbudet er innen rimelig nærhet. Som en del av dette er det grunn til å
se nærmere på ikke bare kommuner som enhet, men også lokalsamfunn og grender, og
hvordan en kan klare å sikre gode levekår i disse. Det er en utfordring med fallende og
aldrende befolkning. På den annen side preges også mange mindre samfunn av en sterk
mobilisering i en del tilfeller.
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8.3 Tiltak i kommunene – planlegging og satsinger
8.3.1

Planlegging etter plan- og bygningsloven som virkemiddel

Den kommunale planlegging etter plan‐ og bygningsloven i form av kommunal
planstrategi, arealdelen, samfunnsdelen og ulike kommunedelplaner (areal og tematiske)
er et virkemiddel for å håndtere stagnasjon og nedgang, sikre gode levekår og vekst. Schou
et al., (2014:41‐43, 65‐66) har undersøkt om satsinger på folkehelse har gitt grunnlag for
prioriteringer innen den typen planer som er nevnt innledningsvis. Dataene tyder på at
kommunene utvikler folkehelse som tema, men man vet ennå ikke om dette medfører
prioriteringer på plansiden, budsjettmessige eller organisatoriske endringer i den enkelte
kommune. Deres data gir ikke grunnlag for å si noe om uttynningskommuner, eventuelt
sentrale kontra perifere kommuner. Det indikerer likevel at en ikke skal forvente at
plansystemet er mye brukt i slike kommuner i folkehelsesammenheng.

Kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
Plan‐ og bygningsloven fra 2008 inneholder nye strategiske deler, som kommunal
planstrategi, nasjonale forventninger og kommuneplanens samfunnsdel. Planloven
indikerer at kommunene i større grad skal bli strategiske aktører og at de folkevalgte skal
ha føringen i strategiske prosesser. Planstrategien er et klart uttrykk for dette men i praksis
har det vært vanskelig å få de folkevalgte til å tenke strategisk (Aarsæther, 2012:63‐64).
Vi ser at alle kommunene har en slik strategi, i tråd med loven. Planstrategiene er
kortfattede og i tråd med det en kan forvente å finne i dem. Det er imidlertid usikkert hvor
mye planstrategien brukes. Noen respondenter hevder at den er lite brukt. Det kan skyldes,
som Aarsæther (2012) skriver, nemlig at en lokalt ikke er vant med å tenke strategisk.
På den andre siden hevdes det fra enkelte fylker at planstrategien har betydning, blant
annet fordi den fører til større bevissthet om valg av planer og at dette har bidratt til at
kommunene legger større vekt på samfunnsdelen. Noe av dette kan kanskje knyttes tilbake
til LUK satsingen, hvor fylkeskommunens rolle i forhold til kommunal planlegging og
utvikling var vektlagt, og som Svartdal et al., (2015) skriver har båret frukter. Vi har ikke
systematisk gått nærmere inn på i hvilken grad nasjonale forventninger har påvirket
satsingene, men planene og fokus i kommunene synes å ha bidratt til et større søkelys på
blant annet barn og unges oppvekstsvilkår.
Planloven av 2008 legger økt vekt på kommunen som samfunn, hvilket reflekteres i at
samfunnsdelen får økt betydning (Aarsæther, 2012: 65, 78‐82). Samfunnsdelen av
kommuneplanene har ofte gode beskrivelser av de tema som er sentrale i denne
undersøkelsen, har målformuleringer og det har vært omfattende prosesser. En ser også at
når ulike planer ses i sammenheng så er de verbalt knyttet opp til samfunnsdelen, som det
brede utgangspunktet. Likevel havner den ifølge enkelte i kommunene «lett i skuffen».
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Den «slo ikke ned som lynet» sier en annen – mye var kjent fra tidligere. En respondent sier
at bruk av samfunnsdelen krever at en er på forskudd og offensiv, men at de ikke er der.
Det kortsiktige krever mye plass, og tar i praksis arbeidskapasitet. Det er mulig at små
kommuner er særlig utsatt i den sammenheng fordi det ofte er relativt få personer på plan
og teknisk side. Videre er det en tendens at når den kommunale økonomien blir dårligere
så prioriteres lovpålagte tjenester. Utviklingsorienterte oppgaver kan da lett bli
nedprioriterte.
På tross av usikkerhet med hensyn til direkte nytte av samfunnsdelen viser materialet at
det som er beskrevet i samfunnsdelen ofte videreføres i andre planer. En kan derfor tolke
samfunnsdelen som den brede plattformen, og det er en slik økt betydning av den som
man ser fra enkelte fylker: Samfunnsdelen har fått større betydning de siste 5 årene, og det
skyldes blant annet innføringen av planstrategiene. Samfunnsdelen gir grunnlag for et
langsiktig fokus på strategier for utvikling, levekår mv, men uten at den anvendes direkte
som grunnlag for prioriteringer og handling. Det kan en derimot se i kommuneplanenes
handlingsdel og deres kobling til økonomiplanen. Flere både på kommunalt nivå og i
fylkene legger vekt på at samfunnsdelen har fått økt betydning fordi de mange delplanene
over tid medfører et behov for koordinering og strategisk tenkning.
Ettersom samfunnsdelen, som planstrategien, legger økt vekt på kommunen som
territorium (Aarsæther, 2012) leder det til at samfunnsdelen i et endogent
utviklingsperspektiv bør bli viktig. Det utviklingsperspektivet er knyttet til at nettopp
territoriet, «i motsetning til sektorer», er det sentrale utgangspunktet (Ray, 1997: 345;
Gkartzios & Scott, 2014). Dette er en utfordring i forhold til en økt vektlegging av lokal‐ og
regionalutvikling hvor lokale ressurser og de stedegne forhold blir viktige, i tråd med en
endogen eller noe‐endogen tenkning.

Kommuneplanens arealdel
Arealplanlegging er i enkelte kommuner (som Rindal) brukt bevisst for å sikre og styre
utbygging for å styrke Rindal som sentrum. Det gjelder ved tilrettelegging av boliger, men
også ved at en søker å bygge ut skoler, idrettshall, forretningsbygg, mindre leiligheter mv.
sentralt i kommunesenteret. Et sentrum med faktisk korte avstander er en viktig del av
kommunens image om «5 minutter til alt», og satsingen på bolyst. Bygninger med blandet
funksjon; forretning og boliger, er en del av dette. I Aurland er også utbygging sentralt
viktig, men der setter ras‐ og flomproblematikken klare rammer for hvor det er mulig å
bygge. I begge kommunene samt i Hattfjelldal har en regulert inn og bygget store
idrettshaller, som anses som viktige for idrett og levekår.
Sikring av sone for akvakultur har vært viktig i Måsøy. I den kommunen, i Rindal og
Hattfjelldal er tilrettelegging for fritidsboliger viktig, både i felt og spredt hyttebebyggelse.
I Måsøy framheves dette som viktig for levekår, men næringsaspektet fremheves i
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Hattfjelldal og Rindal. Sistnevnte har mye industri som er bygget opp omkring fritidshus,
blant annet bedriften Rindalshytter.
Det virker i det hele som at arealdelen er befestet som et virkemiddel til næringsutvikling,
og dermed levekår. I Rindal framheves et omfattende sti‐ og løypenett nær sentrum samt
tilrettelegging for bading mv. som viktig for friluftsliv og idrett. Sti‐ og løypeplaner blir
dermed et virkemiddel som en del av planleggingen for gode levekår, men de er også en
forutsetning for å støtte til tiltak.

Tematiske planer og kommunedelplaner
Alle de fire casekommunene har planer for ulike sektorer, enten planer som formelt er en
kommunedelplan eller at planen følger deler av en mer formalisert planprosess. Vi ser også
at enkelte kommuner har en relativt omfattende planlegging i forhold til folkehelse, barn
og unge og levekår. Det er vanskelig å peke på hva som er effekter av planer og det som
følger av det bredere arbeidet med temaene i kommunene. Plan for omsorg i Rindal brukes
imidlertid direkte i styringen av eldreomsorgen.
Næringsplaner er også en type tematiske planer. I Rindal var satsing på bolyst eller levekår
en del av den gjeldende næringsplanen, dels etter innspill fra næringslivet – som ønsket et
fokus på tema som «5 minutter til alt». Slik sett er dette i tråd med den satsingen på levekår
og omdømme som en har hatt gjennom en lengre periode, og som er forankret i
samfunnsdelen. Nå er det imidlertid etterlyst en mer tradisjonell næringsplan.
Fra Sogn og Fjordane framheves det at det er viktig å se næringsutvikling og den bredere
samfunnsplanleggingen i sammenheng fordi det er en gjensidig nytte mellom de to. Det
gjelder blant annet satsingene på fysisk utforming av tettsteder, fordi dette kan bidra til at
tilflyttede arbeidstakere blir værende i disse kommunene.

8.3.2

Ønsker om vekst og Vekstsatstinger

Vi ser at kommunene, selv om de er klar over en stadig tilbakegang i befolkningen, har
som mål stabilisering eller litt økning av befolkningen. Som en sier det; vi er klar over
tilbakegangen, men vi må sikte mot litt vekst fordi det «uansett går nedover».
Fra 1990‐tallet og utover på 2000‐tallet vokste det fram en teori som fokuserte på de «indre
kreftene i kommuner». Tanken var at mobilisering av lokale og regionale ressurser skulle
skape grunnlag for vekst (Næringsrådgivning, 2005:18‐23), altså står en endogen satsing
sentralt. Dette ser en også som en del av arbeidet fra fylkesnivået overfor kommuner,
nemlig at de oppfordres til å utvikle det unike i sin kommune. Det er særlig aktuelt der
kommunene ikke får «drahjelp» fra større sentra. Da blir det strategiske arbeidet og
strategisk planlegging viktig, og fra fylkeskommuners sin side legges det stor vekt på den
strategiske planleggingen som virkemiddel.
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Denne typen tenkning preger de fire casekommunene, og de har i ulike varianter fokuserte
satsinger på «vekst». Dette er organisasjoner som ofte er deleide av kommunen, og med en
klar kobling til næringslivet. Slike organisasjoner er operativt orienterte og skal være
relativt selvstendige, men det kan også reises spørsmål ved i hvor stor grad de er koblet til
kommunen og den langsiktige satsingen. Vi har imidlertid ikke grunnlag for å si at dette er
et problem. Konfliktene som har vært i forbindelse med f.eks. Aurland ressursutvikling
tilsier likevel at Gkartzios og Scott (2014:5) sin påpekning av at endogene satsinger lett kan
favorisere enkelte etablerte aktører, bør tas hensyn til. Det kan skje ved designing av
organisasjonene og hvordan de følges av styrer og kommunen. Det er også viktig at deres
arbeid sammenfaller med kommunens langsiktige satsing og brede ansvarsrolle, f.eks. i
forhold til en bærekraftig utvikling.
Innføring av begrepet omstillingskommuner, som en særlig ser i Finnmark, er ofte
grunnlaget for slike satsinger. Fra fylkeskommunen legges det på et generelt grunnlag vekt
på at sjansen for vellykkede satsinger styrkes dersom en har den dedikerte og rette
personen som daglig leder. Videre er styret og styreformannen viktig samt at styret har
deltakere fra næringslivet. For det tredje er forholdet til kommunen viktig; det er
kommunen som har det formelle ansvaret og som har fått midlene, men kommunen og
politikerne bør «holdes på avstand» slik at organisasjonen gis mulighet til å være operative
og «kunne snu seg raskt». Materialet viser imidlertid også at det tar tid å få en slik
organisasjon operativ og det framheves at de vil komme raskere i gang og få effekter
dersom det gjøres en konsentrert innsats i form av støtte tidlig i arbeidet.

Bare Aurland har satset lenge på en vekstnæring
Hva kommunene velger av satsinger er imidlertid viktig. Som vist har Hattfjelldal, Rindal
og Måsøy en stor andel av sine sysselsatte i nasjonale stagnasjonsnæringer. I Måsøy og
Hattfjelldal prøver en imidlertid også å satse på reiseliv, dels koblet til andre næringer, som
utmark og mat. Det er fornuftig, men det er for tidlig å se annet enn mulige små effekter av
dette der. Aurland, som også er den eneste av kommunene med vekst, har derimot en
større andel av sitt næringsliv i næringer som vokser. De har over lang tid satset innen
reiselivsnæringen og har dermed utnyttet ett av de bredere globale strukturelle trekkene til
sin fordel (Damvad, 2015a:28‐33), selv om det har vært konflikter i forhold til miljø og
landbruk. Trysil er et annet eksempel. Der så kommunen at de var svært avhengige av
skogbruket. De satset derfor på en annen eksportrettet næring, nemlig reiselivet. Selv om
befolkningen går ned er det likevel liten tvil om at den ville vært sterkere uten en bevisst
satsing på reiselivsnæringen (Jakobsen et al., 2015:57‐58).
Aurland har satset på reiseliv i 15‐20 år, og kommunen har vært tungt inne i utviklingen av
Aurland ressursutvikling. Bruken av landskapet er et viktig grunnlag for denne satsingen.
Midler fra fylkeskommunen og flere statlige verdiskapingsprogram ga starthjelp og ble
viktige i utviklingen. Et nært samarbeid med lokale og regionale kompetansemiljøer bidro
til den kommunale satsingen på landskapet, regionalpark og reiselivet, og at området kom
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på UNESCO sin verdensarvliste. Respondentene i kommunen peker på betydningen av et
samspill med andre næringer. Til sammen har dette bidratt til økt befolkning og økt
sysselsetting, blant annet i næringer som nyter godt av reiselivet. Aurland kan dermed
«krysse av» på mange forhold som ifølge Damvad (2025b:41) fremmer lokal
samfunnsutvikling.
Aurland kan dermed kanskje være et eksempel på at det er etablert det Jakobsen m.fl.
(2015:5) kaller en oppgraderingsspiral. Det er regioner og kommuner som opplever en
endogen vekst og økt attraktivitet for investorer og kompetanse.
Rindal har også hatt en offensiv satsing over lang tid, og på mange måter er den lik med
Aurland når det gjelder arbeidsmåte. I begge kommunene har kommunen vært aktive og
har gått aktivt inn som eiere og med kapital, og de har hatt stor nytte av sin lokale
sparebank. Det gjelder i form av kapital og ved at bankene har personressurser som
kommer kommunen og næringslivet til gode, f.eks. ved at de sitter i styrer i bedrifter.
Forskjellen er hvilke typer næringer de har satset på. Aurland har spektakulære omgivelser
og har satset på reiseliv. Rindal har forsåvidt også koblet seg til fritidsmarkedet via
etableringen av hytteområder, og ved at de har en industri der produksjon av hytter er
sentralt og ett grunnelement i næringslivet. Slik sett er de noe i tråd med anbefalinger fra
Båtevik m.fl. (2012:16‐17). Rindal synes f.eks. lite orientert mot den tjenesteytende del av
reiselivet, og det er knapt koblinger mellom reiseliv og f.eks. landbruk.
Måsøy har tradisjonelt hatt en sterk kobling til havet, via selve fisket og foredlingsanlegg,
samt via fiskeriflåten og tjenester til den. De har vært store på dette, og er det fremdeles.
Likevel er også deler av denne satsingen på veg ned strukturmessig, ved at det blir færre
fiskebåter og ved en dårligere rekruttering. Tilrettelegging av områder for akvakultur er ett
element i dette, og en del av havbruket som har vokst, men effekten er diskutabel selv om
den gir arbeidsplasser. Havet er, naturlig nok, det sentrale satsingsområdet for Måsøy i
Vekst. En forsterket satsing på havet og fisken er imidlertid av så ny dato at det er
vanskelig å se effekter, men det hevdes at dette har økt antall arbeidsplasser. Framveksten
av fisketurisme og en satsing på den innebærer at en tradisjonell næring kobles til en
voksende næring. Sammen med Nasjonal Turistveg ut til Havøysund innebærer dette at de
er påkoblet voksende næringer. De tar nytte av den strukturelle komponenten samtidig
med en lokal satsing. Som for Aurland, dog med svært ulike tyngde, baserer de seg på det
Ray (2001:8‐9) kaller en neo‐endogenutvikling. En videreutvikling med kobling til samisk
reindrift er nevnt av respondenter, men ikke i plandokumentene.
Vi ser også at Måsøy prøver å koble seg til en annen næring, som kan bli større, nemlig
energiproduksjon basert på vindmøller. Foreløpig med utgangspunkt i Havøygavlen
vindpark, samt ønsker om å etablere en enda større vindpark. Vedlikehold av slike anlegg
kan da bli en mulighet for eksempel via en stor lokal mekanisk bedrift. Dersom en legger til
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grunn Innovasjon Norge (2016) sitt «Drømmeløft» er eksempelvis Måsøy påkoblet eller
ønsker å koble seg på nasjonale satsinger.
Utvidelse av eksisterende næringer til å inkludere større deler av verdiskapingskjeden, og
de som har høy betalingsvillighet, er en annen mulighet. Dette ser en via satsingen på
småskala mat i Aurland og framveksten av økologisk landbruk, hvor Sogn Jord‐ og
Hagebruksskule har vært sentral. Måsøy har viktige bedrifter innen fiskeforedling og de
har klart å forlenge sesongen ved å foredle ulike fiskearter samt ved at fisken går en
periode i mæler. Det blir en lengre periode med «ferskfisk». De ønsker å kunne hente ut
mer av verdiene i form av videreforedling. For å oppnå dette møter imidlertid de og andre
kommuner som satser barrierer i form av utenforliggende faktorer, som et dårlig vegnett.

Etablering av helårsarbeidsplasser
Et problem som ligger bak nedgangen i sysselsetting og bosetting er at en del næringer i
dag ofte ikke gir grunnlag for helårsarbeidsplasser. Helårs arbeidsplasser er viktig, blant
annet i forhold til arbeidsinnvandrere som vil bosette seg i kommunene. Det gjelder både
reiselivet og deler av fiskeriene, som i Måsøy. Den landbaserte industrien av sistnevnte er
avhengig av stabil ressurstilgang hele året for eventuelt å skape helårsarbeidsplasser.
Aurland la tidlig vekt på at de skulle skape helårsarbeidsplasser innen reiselivet og at en i
praksis har klart dette anses som en viktig grunn til den positive utviklingen der. Innsats
og støtte til utvikling av helårsarbeidsplasser er derfor viktig. Ett «problem» i forbindelse
med arbeidsinnvandrere er at mange kanskje først og fremst er der for å arbeide i en
sesong, og arbeide mye: De er derfor i utgangspunktet ikke er så interessert i å bli
«integrert i kommunen».

8.3.3

Bolyst og tilrettelegging for arbeidsinnvandrere

Bolyst – få folk til å bli boende eller flytte til
Bolyst har fått økt fokus i kommunene de senere årene, og det er varianter av Bolyst‐
prosjekter og slik tenkning i alle case‐kommunene. Disse satsingene er kommet som følge
av en nasjonal satsing på Bolyst via Kommunal‐ og moderniseringsdepartementet. Noe av
bakgrunn for Bolyst er den tenkningen som ble nevnt innledningsvis i rapporten om at
trivsel er viktig for at folk vil bosette seg og at det kan gi grunnlag for utvikling av
tjenester. Fra kommuner og fylkesnivå er det noe skepsis til denne typen nasjonale
satsinger og prosjekter fordi de kan bli for «enkeltstående» og lite koblet til den øvrige
kommunale politikk.
Den kommunen som tydeligst og trolig over lengst tid har satset på denne typen tema er
Rindal, selv om flere kommuner over tid har hatt elementer av dette. I Rindal er satsingen
koblet til en «branding» av kommunen; det skal få folk til å bo og nye til å flytte til
kommunen. De har også satt ut i livet en strategi om å kunne tilby mer varierte type boliger
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for utleie, blant annet i Rindal sentrum. De er i den sammenheng inspirert av
Hamarøymodellen. Samtidig er det viktig for dem å kunne tilby tomter til eneboliger.
Aurland har også gjennomført et Bolystprosjekt. En del av det var språkkafe, se nedenfor,
en annen var å kartlegge ledige boliger på «landsbygda» i Aurland. Paradoksalt nok er det
delvis boligmangel i flere bygder, bl.a. i Aurland. Der er noe av problemet at det er mer
rentabelt å leie ut boliger til turister i feriesesongen enn å ha faste leietakere gjennom året.
Likevel har også de økt andelen av mindre boliger, som rekkehus og leiligheter. Fra
fylkesnivå i andre fylker påpekes det at mange kommuner fremdeles i for stor grad
fokuserer på eneboliger og for lite på mindre enheter og mulighet til å leie. Økt fokus på et
mangfold av boliger er da ett av de klarere funnene ved evalueringen av Bolyst‐satsingen
(Distriktssenteret, 2015:43).

Satsing på arbeidsinnvandrere for at de skal bli
Gjennomgangen i forbindelse med kommunene viser at andelen arbeidsinnvandrere
varierer. Den har likevel vært viktig for å redusere fallet i befolkningen, og trolig
sysselsettingen. Andelen er klart størst i Måsøy. De har en svært lang tradisjon med å ta
imot arbeidskraft til fiskeriindustrien, ofte sesongarbeidere. Som en respondent sa det;
«først kom det folk fra Kvænangen, så kom det finner og nå er det folk fra Øst‐Europa».
Arbeidet med å få arbeidsinnvandrere til å bli er dels koblet til Bo‐lystprosjektene i alle
kommunene. Arbeidet synes mest omfattende og systematisk i Måsøy, og da som en del av
et fylkeskommunalt prosjekt som fokuserer på bolyst og innvandring. En rekke tiltak er
igangsatt, men effekten er usikker, og det synes for frakoblet den ordinære kommunale
organisasjonen.
Utover dette har det imidlertid vært få bevisste og omfattende satsinger på denne typen
arbeidskraft for å få dem til å bli boende. Det gjelder også andre kommuner med
arbeidsinnvandrere, og det er en erkjennelse fra enkelte fylkeskommuner. I Rindal var
denne gruppen, hyttefolk, videregående skole og ungdom i høgere utdanning, en del av
målgruppa i Bolyst‐prosjektet. Alle disse med unntak av flyktninger ble imidlertid
prioritert ned.
Arbeidsinnvandrere er imidlertid en ressurs: For det første kommer de for å søke arbeid og
de tar gjerne jobber som «nordmenn» utdanner seg bort fra – eller flytter bort fra. Det bør
derfor legges til rette for denne gruppen som en del av den videre utviklingen av
kommunen. Det burde inkludere satsing på språkopplæring, fordi disse ikke får tilbud om
slik opplæring i motsetning til flyktninger.
Ved intervjuene kommer det også fram at casekommunene er opptatt av flyktninger som
skal bosettes i bygda, og at det legges mye ressurser i dette, i håp om at de blir «integrert»
og blir boende i bygda. Om de blir det er imidlertid usikkert.
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8.3.4

Rammevilkårene og nasjonal politikk

For dårlige kommunikasjoner
Mye tyder på at relativt lange reisetider fra vekstområder er en faktor som bidrar til at flere
uttynningskommuner ikke i større grad tar nytte av veksten i utviklingsregionene. Bedre
kommunikasjoner, det vil store sett si veger, kan øke størrelsen på bo og
pendlingsregioner. De kan også bidra til å styrke sentra i uttynningsregionene.
I Aurland ble den daværende utbyggingen av E16, og spesielt Lærdalstunellen, sett på som
svært viktig for utviklingen av kommunen. Mangel på stabile vegforbindelser i retning E6
er framhevet som en hemsko for utviklingen i Måsøy, særlig innen satsing på
viderefordeling av fisk.

Forvaltning av landskap og ressurser
I Aurland var diskusjonen om forvaltning av natur‐ og landskapsressurser en del av
bakgrunnen for satsing på landskapet i reiselivs‐ og matsammenheng. Dette bidro etter
hvert til at Nærøyfjorden fikk verdensarvstatus. En lokal deltakelse i forvaltningen av disse
ressursene framheves som en viktig del av rammeverket for den påfølgende utviklingen.
Hattfjelldal orienterer seg også i denne retningen, bl.a. ved at de ønsker å etablere en
regionalpark. Der hevdes det også at forvaltningen av skogressursene begrenser
skogsindustrien.
Betydningen av forvaltningen av naturressursene ser en også i Måsøy. Der hevdes det at en
registrert fraflytting av fiskere, og deres familier, skyldes at det er mer fordelaktig å være
registret øst for Måsøy fordi det gir tilgang til kvoter for å fiske kongekrabber. Dermed er det
heller ikke attraktivt å flytte dit som fisker. I Måsøy legges det også vekt på at en god
norsk fiskeforvaltning er en viktig forutsetning for at de skal kunne leve av fiskeriene og
havet.
Alle våre casekommuner har relativt gode inntekter fra kraftutbygging, på linje med
mange andre uttynningskommuner. Inntektene kommer fra konsesjonsavgift og salg av
konsesjonskraft. Lave kraftpriser har ført til mindre inntekter til de undersøkte
kommunene. Det har ført til en mer presset kommunaløkonomi. Det har økt behovet for å
spare midler, hvilket har bidratt til at skoler legges ned, og enkelte hevder at dårligere
inntekter er noe av bakgrunnen til endringer i eldreomsorg. Dette har ført til påstander om
dårligere levekår, og det er enkelte steder innført høyere inntektsskatt, hvilket har bidratt
til å skjerpe motsetninger i bygdene. Kommunene var derfor svært skeptiske til de
ytterligere reduksjoner i kraftinntektene som kan komme som følge av den varslede
gjennomgangen av Energiloven.
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Viktig med nasjonale midler
Det framheves av fylkeskommunene at tilførsel av statlige midler over 13.50 er svært
viktig. Dette er blant annet midler som videreformidles til de kommunale næringsfondene,
og det er midler som brukes til omstillingsprogrammer. En ser også at støtte fra f.eks. ulike
verdiskapingsprogram har vært viktige i ulike faser. Det er likevel også et synspunkt at
støtte til enkeltprosjekter, f.eks. tildeling av midler direkte fra departementer til
enkeltprosjekter, har liten verdi i lengden. Særlig dersom de er løsrevet fra den øvrige
poltikk og satsinger, altså at de ikke ses i forhold til den bredere lokale og regionale
kontekst.

8.3.5

Fylkesnivåets rolle

Fylkesnivået har sjelden satsinger som brukes spesifikt på kommuner med stagnasjon eller
nedgang i befolkning og sysselsetting. Kontakten med slike kommuner inngår dermed som
en del av den ordinære kontakt med kommunene, men de blir ofte en målgruppe i
forbindelse med eksempelvis omstillingsprosjekter. Som nevnt har fylkesnivået en rolle
som videreformidler av nasjonale midler til regional utvikling.
De har også en rolle ved at de etablerer regional statistikk og foretar analyser, som
kommunene kan bruke som grunnlag for sin politikkutforming, herunder utarbeiding av
planstrategi og samfunnsdelen. Videre at de ved veiledningen i forbindelse med
kommunenes planarbeid vektlegger de mer strategiske satsingene som særlig kommer til
uttrykk i planstrategi og samfunnsdel, men hvor dette blant annet implementeres i
arealplan og økonomiplan. Bruk av plansystemet til å utvikle kommunens egen satsing
basert på egne folk og ressurser, i tråd med en endogen utvikling, er blant de viktige
faktorene som vektlegges overfor kommunen.
Enkelte fylkeskommuner vektlegger at oppfølgingen av kommunene bør baseres på
inngående kunnskap om den lokale og regionale situasjonen og at prosjekter og satsinger
må ses i en slik sammenheng og basert på kunnskap om «hvor skoen trykker». De er derfor
tilfreds med den tilnærmingen som ble valgt via LUK‐programmet, hvor rådgivning
overfor kommunene og utvikling av samarbeid med dem var sentralt. Fylkeskommunenes
vurdering sammenfaller i stor grad med Svardal m.fl. (2015) sine funn ved evalueringen av
det programmet.
Ettersom mange av kommunene med stagnasjon eller nedgang er små, har dårlig økonomi
og ofte relativt små administrative ressurser til en offensiv satsing, har fylkeskommunene i
enkelte situasjoner en pådriverrolle for å stimulere til utviklingsorienterte satsinger. Vi ser
også at de har en rolle i forbindelse med prosjekter av typen integrering av utenlandsk
arbeidskraft slik dette ble gjennomført i Vest‐Finnmark. Det har trolig vært en fordel at
dette prosjekt har omfattet flere kommuner, fordi det trolig har gitt en erfaringsutveksling
mellom kommunene. Det kan ha vært viktig for å holde fokus på integrering og
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gjennomføre tiltak. På en annen side synes prosjektert lite integrert i kommunen, og at det
var mye knyttet til prosjektlederen – som har flyttet.
Det er også viktig å få fram at andre aktører, som Innovasjon Norge, har en viktig rolle i
samspill med f.eks. fylkeskommunen i forbindelse med utvikling av blant annet
omstillingsprosjekter.
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9 MODELLER OG TILTAK
9.1 Overordna modell for å styrke uttynningskommuner
Dersom en skal peke på en overordna modell, så blir det en «både og modell»: Dels bør
uttynningskommuner kobles bedre til funksjonelle bo‐ og arbeidsregioner med vekst via
bedre kommunikasjon. Dels bør det være en utvikling basert på egne ressurser, men
knyttet til en mer samlet satsing fra nasjonalt eller regionalt hold, og knyttet til voksende
næringer og nye koblinger.

Utvide og utvikle bo‐ og arbeidsregioner
Det typiske for uttynningskommunene er at de ligger «for langt» fra vekstkommuner‐ og
regioner til at de har direkte drahjelp fra disse. En mulighet kan da være å utvide bo‐ og
arbeidsregionene ved hjelp av bedre kommunikasjoner til å omfatte enda større områder
eller flere kommuner og at disse inkluderer vekstkommuner. Dette vil i første rekke si
bedre veger. Ved å få større regioner øker tilbudet av arbeidsplasser. En variant av dette er
å legge til rette for utvikling av mer vitale sentra i uttynningsregionene slik at mangfoldet
av arbeidsplasser, men også handel og ulike tjenester øker.

Langsiktig og strategisk satsing på utvikling av egne fortrinn
Dersom en ser på kommuner som har snudd trenden, som Aurland, eller som har bremset
nedgangen, som Rindal, kommer det fram at de over 10‐15 årsperiode har hatt en
strategisk satsing på næringsutvikling. Der en har lykkes best med dette er Aurland. De
ligger relativt langt fra større utviklingssentra og må derfor satse på egne ressurser.
Aurland har satset innen en vekstnæring, reiseliv, og de lykkes både innen denne
strukturelle komponenten samt at bedriftene klarer seg bra. Aurland Ressursutvikling er
en motor innen reiselivet. Satsingen er utviklet på bakgrunn av en tankegang om bruken av
landskapet. Samtidig ser en at reiselivssatsingen møter en annen trend, nemlig mat og
matopplevelser, blant annet basert på økologiske produkter. Via dette blir en næring som
generelt avtar revitalisert ved at en henter fram deler av den og kombinerer med
landskapet og koblet til en vekstnæring.
Det å ta utgangspunkt i egne ressurser ser ut til å være den dominerende tankemodellen
for utvikling i dag. Alle de aktuelle kommunene har en variant av dette, og dette bør en
bygge videre på. Kommuneplanenes planstrategi, men ikke minst samfunnsdelen bør bli et
samlende dokument som brukes til en strategisk utvikling.
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9.2 Tiltak
Det sentrale for kommuner preget av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting
er å øke antallet innbyggere og sysselsettingen. Næringsutvikling er ofte sett på som en
motor for dette, og en kan etterhvert komme over i en sitasjon der veksten i antall
innbyggere i seg selv genererer flere arbeidsplasser og mer sysselsetting. Det gir da en
oppadgående spiral. På bakgrunn av denne overordna modellen kan en stikkordsmessig
peke på følgende tiltak:

Overordna tiltak


Bedre kommunikasjon og særlig veger er et sentralt tiltak fordi det styrker mobiliteten
ved at kommuner knytter seg til vekstkommuner. Det kan også gi grunnlag for at en
tar ut mer av verdiene som ligger i kommunens ressurser.



Kommunal satsing på verdiskaping basert på egne ressurser. Dette bør knyttes til
nasjonale eller regionale satsinger. Grunnen er at satsingene ellers kan bli for spredte
og lite fokusert – de kan lett «bli borte» i forhold til alt annet som en kommune må
forholde seg til. Ved langsiktige satsinger bør en i større grad koble seg til voksende
nasjonale trender.

Planlegging


En langsiktig suksessfaktor er trolig at det velges et fokus og at en holder fast ved dette.
I en hektisk hverdag, og med nye innspill og erfaringer fra ulike satsinger, kan det bli
vanskelig å holde fokus. Samfunnsdelen bør få økt betydning som et felles, samlende
og strategisk dokument. Et dokument der ulike satsinger som Bolyst, de «outsourcede»
vekstsatsingene, arealdelen, delplaner, handlingsplaner og økonomiplan blir de mer
direkte verktøy for utvikling og ivaretakelse av levekår. Videre at dette utvikles til et
dokument der erfaringer samles som grunnlag for videre utvikling.



Kombinere næringsutvikling og samfunnsplanlegging.



Styrke lokale og regionale fagmiljø inne planlegging.

Andre tiltak og satsinger
1) Utvikle helårsarbeidsplasser.
2) Beholde de regionale utviklingsmidlene
3) Utvikle bolyst og satse på varierte boligtyper, og særlig å legge til rette for det som gjør
det attraktivt å bo i disse kommunene og ulike deler av dem.
4) Utvikle nettverk som inkluderer kommunen som en aktiv medspiller i næringslivet og
samfunnsutvikling – kommunen bør være mer enn bare planlegger og tilrettelegger.
5) Satse på tiltak som bidrar til at arbeidsinnvandrere kommer, blir værende og utvikler
næringslivet.
6) Beholde, utvikle og bruke lokale og regionale kompetansemiljøer.
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11 VEDLEGG
11.1 Vedlegg 1: Eksempel på intervjuguide
23. mars 2016
Hans Olav Bråtå, Østlandsforskning, tlf. 91 37 81 31

Intervjuguide Måsøy
1) Sysselsettingen i kommunen har falt siden 2002, men med litt vekst fra 2014?
- Hvorfor denne utviklingen?
- Er det spesielle næringer/bedrifter som forklarer dette?
- Er det mer generelle endringer som forklarer utviklingen?
2) Befolkningen avtok i perioden 2002- 2010, men har så flatet ut.
- Hvorfor denne utviklingen?
- Spiller innvandring noen rolle?
3) Er det gjennomført spesielle tiltak, satsinger som har påvirket utvikling i
sysselsetting og befolkning?
4) «Måsøy i vekst»
- Hva er dette i hovedtrekk?
- Hvorfor ble denne startet – hvor hentet en initiativer fra?
- Hva har en oppnådd med denne – er det spesiell lærdom som kan trekkes?
- Kobling til «Bolyst i Nord»?
5) Prosjekt om Integrering og bosetting av utenlandsk arbeidskraft i Vest-Finnmark
- Hva er bakgrunn for prosjektet og innholdet
- Erfaringer – effekter; har en fått bedre integrert og bosatt utenlandsk arbeidskraft
i kommunen
6) Hva har vært viktige diskusjoner i kommunen?
- De langsiktige?
- Hva var viktige diskusjoner ved siste kommune (og fylkestingsvalg)?
7) Hvordan har utviklingen i tilbudet av kommunale tjenester vært?
- Er folk tilfredse med tilbudet innen barnehager og skoler?
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-

Kultur og fritid?
Helse og omsorg?

8) Hva er høg livskvalitet i Måsøy – og hva gjør kommunen for å ivareta den?
- Klarer en å opprettholde høg livskvalitet
- Ulike aldersgrupper, grender, utenlandsk – norsk arbeidskraft mm
9) I hvilken grad har planleggingen etter plan- og bygningsloven påvirket utvikling i
sysselsetting, befolkning og livskvalitet?
- Kommuneplanens arealdel
- Samfunnsdel
- Planstrategi
- Økonomiplan/strategisk næringsplan
- Planer innen helse/sosial, kultur- og oppvekst m.fl.
10) Hva er kommunens utfordringer i dag?
- Planlegges det for vekst, utflating eller nedgang?
- Ivaretakelse/forbedring av levekår og livskvalitet?
11) Rolle og forhold til andre nivå og kommuner- utfordringer?
- I forhold til nasjonale føringer
- Regionale forhold
- Kommunesammenslåing
12) Annet?
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Kommuners håndtering av stagnasjon eller nedgang i befolkning
og sysselsetting
Rapporten analyser hvordan kommuner preget av stagnasjon eller nedgang i befolkning og sysselsetting på
2000-tallet håndterer dette, særlig hvordan planlegging brukes og kan brukes i den sammenheng. Det gis en
oversikt over disse kommunene på landsbasis og det er en nærmere gjennomgang av fire casekommuner;
Aurland, Hattfjelldal, Måsøy og Rindal.
Hovedgrepet for å håndtere stagnasjon eller nedgang bør være en kombinasjon av at kommunene i større grad
blir koblet til vekstregionene. Det kan skje ved bedre kommunikasjoner. Den andre tilnærmingen er en langsiktig
og strategisk satsing på egne ressurser og fortrinn, og kobling til næringer som vokser. Det bør tilbys varierte
typer boliger og eiendomsformer og en bør ha et spesielt fokus på arbeidsinnvandrere samt utvikling av
helårsarbeidsplasser. Planlegging bør bli et virkemiddel. Særlig kommuneplanens samfunnsdel for å utvikle den
strategiske satsingen og holde fast på de langsiktige mål. Veiledningsapparatet rundt dette bør styrkes.
Ordningen med regionale utviklingsmidler og omstillingskommuner bør beholdes og styrkes.
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