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Sammendrag1

Østerdalene er regionene langs Glomma med sidedaler, fram til Akershus. Østerdalene
kan deles i tre underregioner, som hver danner sin arbeidsmarkedsregion: NordØsterdalen rundt den lille bygdebyen Tynset, Sør-Østerdalen rundt den noe større
bygdebyen Elverum, og Solør-Vinger rundt industristedet og bygdesenteret Kongsvinger.
Østerdalene er et utpreget primærnæringsområde, med kombinasjon av jordbruk,
skogbruk og utmarksnæringer. Området er sterkere industrialisert jo lenger sør vi
kommer. Langs Solør står sagbrukene tett, grodd fram etter at privilegiene falt i 1860.
Kongsvinger ble en viktig industriby hundre år seinere, i stor grad som et resultat av
distriktspolitikk.

Befolkningsveksten i Østerdalene har siden krigen vært betydelig svakere enn
landsgjennomsnittet, også sammenliknet med de andre regionene i områdestudiene. I
første halvdel av perioden skyldes svak vekst i hovedsak negativ flyttebalanse, mens mot
slutten av perioden var det aldrende befolkning og medfølgende fødselsunderskudd som
dempet veksten. Som en parentes bemerket medførte 1970-tallet relativt kraftig
befolkningsvekst i området. Dette var knyttet til satsning i landbruket, utlokaliserte
produksjonsfilialer fra Oslo-foretak og sterk vekst i offentlig tjenesteyting, samtidig som
effektene av fødselsunderskuddet ennå ikke hadde gjort seg gjeldene.

Befolkningsmessig har området blitt betydelig sentralisert, men det er fortsatt det mest
spredtbodde i landet. Regionsentrene har i svært liten grad demmet opp for flyttingen til
Oslo-området, men regionsentrene har virket som magneter på innflyttere utenfra. Det er
med andre ord innflytterne utenfra som sterkest har bidratt til sentraliseringen.

Næringslivet i Østerdalene har vært preget av jord- og skogbruk, og sett i forhold til andre
deler av landet står disse næringene sterkt. I de nordlige deler av fylket dominerer
husdyrproduksjon, mens poteter og korn dominerer i de sørlige deler. De østlige, skogrike
delene av fylket hadde tidligere stor sysselsetting i skogbruket, men arbeidsplassene
knyttet til avvirkning er nå nesten borte. Området har imidlertid fortsatt mange bedrifter
som baseres på lokale skogressurser. Viktigst er den tremekaniske industrien, men det er
også mange sysselsatte innen annen trebasert virksomhet (lafting, snekkerverksteder
m.m.). Indre Østlandet har ikke lenger noen treforedlingsindustri.
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Sammendrager er kopiert fra NOU 2004:2 Effekter og effektivitet. Områdestudien er en av
underlagsdokumentene til Effektutvalgets arbeid.

På 1960-tallet ble mange industribedrifter etablert i Østerdalene gjennom utlokalisering
av produksjonsfilialer fra Oslo-baserte foretak. Dette kom dels som en følge av SIVAs
satsing i Kongsvinger, og dels gjennom andre distriktspolitiske tiltak. Mange av disse
bedriftene har seinere vært gjennom økonomiske kriser, og noen av bedriftene er i dag
nedlagt eller flyttet til utlandet.

Som ellers i landet har det vokst fram en stor offentlig sektor i Østerdalene gjennom de
siste tiårene. Elverum og Kongsvinger (og Hamar, som er utenfor området) har hatt sterk
vekst i statlig sysselsetting. I resten av området er det kommunene som har stått for den
offentlige sysselsettingsveksten. Den private tjenestesektoren har vokst sterkt også i Indre
Østlandet, men sett i forhold til resten av landet ligger alle våre tre regioner 10-15
prosentpoeng under landsgjennomsnittet når det gjelder sektorens andel av den totale
sysselsettingen.

Den statlige innsatsen i Østerdalene er betydelig. Innbyggere, næringsliv og kommuner i
området mottar 13 prosent mer i statlige overføringer per innbygger enn
landsgjennomsnittet. Det største avviket står kommuneoverføringene for, noe som i
hovedsak kommer av at området har en stor andel eldre. Overføringene bidrar til et
personrettet tjenestetilbud på linje med resten av landet, og til sysselsetting og dermed
inntekter. Kommunal tjenesteyting sysselsetter mange kvinner, og veksten i sektoren har
redusert «kvinneflukten» fra området. De personrettede overføringene til området ligger
også betydelig over landsgjennomsnittet. Igjen er overføringene knyttet et stort innslag av
eldre. Den distriktspolitiske betydningen av dette ligger i bidraget til lokal kjøpekraft.
Østerdalene har også noe større jordbruksoverføringer per innbygger enn gjennomsnittet,
særlig i de nordligste delene av området, der næringen betyr mest som sysselsetter. For
enkeltkommuner i Nord-Østerdalen er distriktspolitiske overføringer også viktige.

Østerdalene er meget sårbare overfor endringer i demografi, der de nordlige kommunene
Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen trekkes fram fordi de sterkest ligger an til reduksjon i de
aldersgruppene som genererer størst inntekter i overføringssystemet. På grunn av
jordbrukets relativt store betydning er området også sårbart overfor omlegging av
jordbrukspolitikken. Overføringene, skjermingen og kanaliseringspolitikken er særlig
viktig i de nordligste områdene, som har få naturgitte produksjonsfordeler og stor
markedsavstand.

Statlige reguleringer kan på den annen side bidra negativt når det gjelder å utvikle
alternative inntektskilder i Østerdalene. Vi tenker her spesielt på mulighetene for å utnytte
utmarksressurser mer kommersielt. Regulering av arealbruk og eiendomsmarked virker
hindrende for utvikling av reiselivet. Videre er nevnt rovdyrpolitikken som reduserer

8

mulighetene for jaktinntekter, og som på lang sikt reduserer mulighetene for
utmarksbasert småfehold. Dersom de høye kraftprisene vedvarer, er det muligheter for
utbygging av småkraftverk, men konsesjonsregler setter grenser for dette.

Konjunkturoppgangen kom 2-3 år seinere i Østerdalene enn i resten av landet. Derfor
hadde området svak vekst i første halvdel av 1990-tallet. Siste halvdel av 1990-tallet var
veksten sterkere, men var regionalt konsentrert til Hamarregionen og Sør-Østerdalen (der
Åmot er vertskap for relokalisering av arbeidsplasser i forsvaret). Nord-Østerdalen og
Glåmdalsregionen tapte arbeidsplasser. Mens Nord-Østerdalen i stor grad «regulerer» tap
av arbeidsplasser gjennom flytting, reguleres tapet i større grad gjennom pendling i
Glåmdalsregionen.

9
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1

Innledning

1.1

Om Østerdalene

Dette kapitlet handler om Østerdalene, det vil si den østligste delen av ”Innlands-Norge”
– eller Innlandet som mange rett og slett kaller landsdelen med de to eneste fylker uten
kyst; Hedmark og Oppland. Det er landet langs Glomma som analyseres her; det som fra
Os til Elverum kalles Østerdalen, og deretter Glåmdalen til Glomma renner ut i Øyeren.
Når vi her sier Østerdalene i flertall er det i tråd med gammel tradisjon - Eysterdalir som
fylket het i gamle dager. I flertallsformen tar vi både med Østerdalen og Glåmdalen, og
dessuten sidedaler som Folldal, Engerdal/Trysil, Rendalen og Odalen for å nevne de
største og viktigste.
Det blir en stor region ut av dette. Dens fremste kjennetegn er den uendelige barskogen.
Mer enn 80 prosent av arealet under 1000 m.o.h. er dekket med skog. Det er langt mellom
bosettingene som er bundet sammen av de lange elveløpene som stort sett samler seg i
Glomma. Men Trysilelva og Vangselva stikker ut av landet, og minner oss om at dette er
en viktig grenseregion. Noen sterkt sammenbindende åre ble aldri vassdragene.
Framstegsmannen Tollef Kilde hadde riktignok visjoner om kanalisering av vassdraget.
Sluser skulle løfte skipene over fossene slik at de kunne gå fra Sarpsborg til Rena, men
det ble med planene. Dermed ble Glommas epoke som transportåre først og fremst
begrenset til tømmerfløting, det vil si råvaretransport ut av regionen. Epoken varte fra
1700-tallet til 1990 da de siste stokkene ble sendt inn i Klaraelva.
Glommas strøm sørover kan også karakterisere næringsliv og bosetting. Skogen har vært
en viktig råvare, men tømmeret dreneres sørover – før på elvene, i dag på lastebiler og
jernbane. Det er en nedstrømsøkonomi der foredlingen øker jo lenger sør vi kommer. I
Kongsvinger-regionen står sagbrukene tett, og i Nedre Glomma (Østfoldsbyene) også
treforedlingsbedriftene. Østerdalene sitter ofte igjen med verdiskapingen i hogst og
uttransport. På samme måte har flyttebevegelsene i perioder gått sørover.
Selv om regionen har sine naturlige fellestrekk, er det ikke alltid like lett ut fra
samfunnsmessige forhold og omtale den som en enhet. En tredeling er mer naturlig:
Nord-Østerdal er området rundt Tynset, Sør-Østerdal rundt Elverum og Solør-VingerOdal rundt Kongsvinger. Før var det vanlig å kalle Solør en egen region, men den presses
fra både Elverum i nord og Kongsvinger i sør. Bruker vi moderne byregioner som begrep
kan vi godt kalle de tre regionene henholdsvis Tynset-, Elverum- og Kongsvingerregionen, etter deres sentra. Slik benevnes de i hvert fall av Statistisk sentralbyrå (Hustoft
m.fl. 1999), som foretar nettopp denne tredelingen på NUTS 4 nivå (såkalte økonomiske
regioner). Den samme tredelingen finner vi i de fylkeskommunale planregionene med
unntak av at Våler hører med i planregion Glåmdalsregionen, men ikke Kongsvinger
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økonomiske region.(Våler tilhører Elverum økonomiske region). De enkelte regioner er
vist i kartet på neste side, og enkelte kjennetegn ved kommunene er vist i tabell 1.1.
Tabell 1.1

Regioninndeling og statistiske kjennetegn (2001/2002)ved Indre
Østlandsområdet
Innbyggere

Innbyggere Andel innb. i

Arbeids-

Sysselsatte

01.01.2002

per km2

tettsted

Plasser

Kongsvinger

17.366

16,7

69

7.982

7.738

Nord-Odal

5.065

10,0

26

1.374

Sør-Odal

7.501

14,5

34

2.450

Eidskog

6.429

10,0

36

Grue

5.412

6,5

Åsnes

8.024

7,7

Våler

4.020

5,7

Glåmdalsregionen

53.817

Elverum

18.527

Trysil

7.049

Åmot

4.398

Stor-Elvdal

Netto

innbyggere utpendling

Arbeidsgiver- Distriktspol. Sentralitet
avgiftssone virkeområde

-244

1

2.291

917

2

3.481

1031

1

1.694

2.673

979

2

C

1A

40

1.887

2.304

417

2

C

1A

25

2.808

3.414

606

2

C

1A

43

1.491

1.743

252

2

C

1A

10,2

44

19.686

23.644

3.958

15,1

69

8.137

8.171

34

1

2,3

41

2.592

2.979

387

2

B

0B

3,3

45

1.553

1.811

258

2

B

0B

2.921

1,3

43

1.011

1.195

184

3

B

0B

Engerdal

1.516

0,7

0

582

663

81

3

B

0B

Sør-Østerdalen

34.411

3,5

55

13.875

14.819

944

Rendalen

2.217

0,7

27

681

868

187

3

B

0B

Tolga

1.808

1,6

35

647

757

110

3

B

0B

Tynset

5.428

2,9

44

2.802

2.487

-315

3

B

0B

Alvdal

2.409

2,6

27

907

1.097

190

3

B

0B

Folldal

1.753

1,4

32

649

808

159

3

B

0B

Os

718

980

262

3

B

0B

2.147

2,1

30

Nord-Østerdalen

15.762

1,7

34

Hele området

103.990

6.404

6.997

593

39.965

45.460

5.495

C

1A
2A
3A

2A

Kilde: PANDA og KRDs hjemmesider.

Allerede for hundre år siden hadde de tre regionene fått sine sentra. Kongsvinger var en
skikkelig by, en gammel festningsby, der Leiren under festningen søkte, og etter hvert
fikk, kjøpstadrettigheter i 1854 (nå ”Øvrebyen”). Men siden Stortinget kort tid senere
opphevet byprivilegiene, ble ikke bystatusen noen stor velsignelse for handelen. Da
jernbanebyggingen mot Sverige nådde Kongsvinger (1862) var det naturligvis en
stimulans og symbolsk viktig var det også at den ble hetende Kongsvingerbanen.
Riktignok splittet jernbanen byen rent fysisk, for stasjonen ble liggende på den andre
siden av Glomma og ga mest vekst til ”Stasjonsbyen”. Rivaliseringen mellom bydelene
hemmet byveksten. I 1900 hadde ikke byen mer en 1.524 innbyggere. Men da Sverre
Pedersen i 1922 tegner en felles reguleringsplan må foreningen sies å være et faktum.
Elverum vokste også fram av et festningsanlegg, og også her het den opprinnelige
bydelen Leiret. Grundsetmartn var det tradisjonsrike markedet for Østerdalen, og etter
opphevelsen av byprivilegiene var det ingenting i veien for at det kunne etableres fast
handelsvirksomhet her også. Dessuten hadde Grundsetbanen skapt forbindelse til det rike
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Figur 1.1 Studieområdet Østerdalene. Området er delt inn etter fylkeskommunens planregioner (før Nord-Østerdalen gikk inn i Fjellregionen).
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Hedemarken (1862), senere til Trondheim (1877). Rørosbanen ble koblet sammen med
hovedbanen, slik at Elverum ble en viktig stasjonsby på hovedforbindelsene mellom Oslo
og Trondheim. Ved århundreskiftet var folketallet hele 1.400, nesten like mye som byen i
sør! Og endelig ble Solørbanen bygd ferdig (1910), og dermed var Elverum blitt et
jernbaneknutepunkt.
Rundt århundreskiftet var Østerdalene preget av dynamikk. Selv på avsidesliggende
Tynset vokste det nå fram en liten stasjonby om folketallet enn var beskjedne 391 ved
århundreskiftet. Men Tynset var et viktig knutepunkt i Nord-Østerdalen, som også
inkluderte gruvesamfunnene Folldal Verk og Røstvangen.
Likevel, gruvene tilhørte fortidens ”industrier” Det man nå tenkte på var damp og
elektrisitet. Etter at sagbruksprivilegiene også var opphevet, spratt dampsagbrukene opp
langs hele Glåmdalen, og i Rena hadde endelig Tollef Kilde kommet i gang med
treforedling. Kanaliseringen er oppgitt, men jernbanen representerte en fullgod erstatning
for industrialisten. Rundt Rena Kartongfabrikk vokser det nå fram et nytt tettsted. Stedet
hadde ikke mer enn 304 innbyggere i 1900, men forventningene var klare: Industrien
skulle gi grunnlaget for nye industribyer som skulle stanse den fornedrende utvandringen.
Etter denne den korte, men i prinsippet fullstendige, skissen av tettstedsutviklingen i
Østerdalene, hopper vi et halvt århundre fram i tid. Krigen representerte naturligvis et
fryktelig tilbakeslag. Industrien var nedslitt og Elverum ble lagt i ruiner i felttoget i 1940.
Men det er også tid for ny optimisme. Ved sine skrivebord i Hamar satt planleggerne ved
”Kontoret for områdeplanlegging i Hedmark og Oppland” og utarbeidet ”fylkesanalysen”
for Hedmark: Hedmark. En statistisk-økonomisk analyse.
Fylkesanalysen tok for seg utviklingen de foregående femti årene, og måtte slå fast at lite
hadde skjedd. Riktignok hadde det vært en viss vekst i befolkningen etter 1910, men
Østerdalene hadde tapt andeler til Hedemarken. Brumunddal hadde i 1950 gått forbi
Kongsvinger, som var i ei bakevje, og den soleklart største byen var Hamar med nesten
15.000 innbyggere. Planleggerne så derfor med lys og lykte etter positive tegn på
industrivekst og tettstedsutvikling, men resultatet var nedslående. I 1950 var det omtrent
balanse mellom tett og spredt bosetting i landet, men i Hedmark bodde fortsatt 77 %
spredt. Det ble fastslått at man var i bunnsjiktet: ”Bare i Sogn- og Fjordane bodde en
større andel av befolkningen spredt i 1950”.
Et utsyn over Østerdalene viste at området nok hadde fått noen nye tettsteder, men de var
små. Det var også en begrepsmessig forvirring om hvor små de kunne være og hvordan
de skulle grupperes og benevnes. Fylkeanalysen tok med hussamlinger helt ned til 100
innbyggere, men likevel lå Østerdalenes regioner på 10-22 % i tettstedsandel. Det var i
sannhet den mest spredt bosatte delen av det nest minst urbaniserte fylket i Norge. De nye

14

tettstedene ble stort sett kalt ”stasjonsbyer”, bortsett fra Folldal, Rena og Roverud som
kaltes industristeder. Selv om planleggerne uttrykte seg forsiktig var diagnosen klar:
”Det synes fordelaktig å lokalisere industribedriftene på enkelte sentrale steder i bygdene. Blant
annet på denne bakgrunnen må en regne med fortsatt konsentrasjon av bosettingen. Også av hensyn
til gjennomføringen av sosiale og kulturelle tiltak på landsbygda og som et mottiltak mot
avfolkningen av bygdene er det ønskelig å utvikle bygdesentra” (s. 124 i ”fylkesanalysen”).

1.2

Problemstillinger

I sitatet foran ligger noen av problemstillingene for dette kapitlet. For det første: Hvordan
gikk det med dette tettstedsidealet, fikk vi den formen for bygdebyer man tenkte seg på
tidlig femtitall? Planen er en tidlig forløper for den tenkemåten som skulle bli
dominerende de neste 20 årene. Bosettingen måtte konsentreres, og den nye drivkraften i
denne prosessen er industrien. Først og fremst trengte distriktene en ny type bygdebyer
med industrielle basisindustrier og som demografiske demninger. Men hva slags sentra
fikk vi, og hvordan virket de inn på den regionale utviklingen? En annen problemstilling
er om industrien ble den bygrunnleggeren den var tenkt å bli. For det tredje må vi spørre
etter de demografiske effektene. Hvordan virket framveksten av mellomliggende sentra på
flyttetendensene? Også her må vi trekke nyanser mellom den industrielle vekstfasen, der
menns arbeidsplasser var viktigere enn kvinner, og gjennombruddet for et
servicesamfunn, som på syttitallet og senere ga nye arbeidsvilkår for kvinner.
Videre har utgangspunktet for områdestudien av Østerdalene, og dette kapittelet, vært å gi
en mer inngående beskrivelse og analyse av den langsiktige utviklingen i området fra
1950-tallet og fram til i dag. Deler av analysene avgrenses dog til seinere tidsperioder. Et
overordnet perspektiv i analysen er samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og
offentlig planlegging og politikk.
Bakgrunnen for å studere samspillet mellom regionale utviklingsprosesser og offentlig
politikk og planlegging i de indre deler av Østlandet, er en antakelse om at det finnes en
egen innlandsproblematikk. Mange forbinder disse områdene med spredt bosetting,
fraflytting, fjell og daler, tradisjonelle næringsveier basert på skog og jord,
nasjonalromantiske malerier, Flåklypa Grand Prix, elg, sau og rovdyr. Som vi kommer
tilbake til er da også det valgte området representativt mht. problemer og utfordringer
knyttet til spredt bosetting, befolkningsuttynning og omstillinger i næringer som har sin
basis i jord og skog.
Innlandsproblemene handler om ulike former for omstilling. Det er områder der eksport
av mat og fiber (les tradisjonelt jord- og skogbruk, samt jord- og skogbruksrelatert
industri) har fungert som økonomisk basis, der strukturendringer innenfor disse næringene
har endret og er i ferd med å endre på forutsetningene for å generere sysselsetting og
inntekt. Deler av Innlandet, inkludert Østerdalene, er også det området i landet som er
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kommet lengst i den demografiske uttynningsprosessen. Innlandet er slik sett i forkant av
en bølge som også andre deler av Distrikts-Norge er kommet eller vil komme inn i.
Innlandet står dermed overfor flere typer utfordringer når det gjelder omstilling: For det
første næringsmessig omstilling, dvs. introdusere nye næringer, fornyelse av gamle
næringer, tilrettelegge for pendling. Dette vil kanskje forutsette andre utviklingsstrategier,
andre lokale aktører og andre alliansepartnere enn de som har preget utviklingen fram til
nå. Den andre typen utfordringer er dimensjoneringsoppgaver i forhold til å tilpasse
samfunnets aktivitets- og tjenestetilbud til den til befolkning som til en hver tid befinner
seg der, slik at levekårene til de som bor i uttynningsområdene blir opprettholdt.
Både i uttynningsområdene og i områder med vekst i folketall og sysselsetting er derfor
offentlig sektors innsats helt avgjørende for inntekter og levekår. Store deler InnlandsNorge er sterkt avhengige av offentlige overføringer til jordbruket og/eller av store
statlige overføringer til kommunene. Overføringene til jordbruket er under press, og
overføringene til kommunene er i all hovedsak demografisk bestemt. Overføringene til
kommunene vil derfor trappes ned i takt med reduksjonen i folketallet. Mange
utkantkommuner i Norge står framfor en slik utvikling, men noen kommuner i vårt
studieområde er allerede ”modne uttynningskommuner”, og derfor egnede ”laboratorier”
for å studere hvordan lokale og regionale myndigheter har møtt, og kan møte, disse
utfordringene.
Studieområdet er stort, om lag 30 mil langt, og problemene og utfordringene varierer
mellom de ulike deler av området. I de neste kapitlene vil vi dels ta for oss hele området,
dels gå inn i avgrensede deler av området. Og vi vil flere steder ha referanser til Innlandet
for øvrig.
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2

Befolkning, bosetting og flyttemønster

2.1

Befolkningsutviklingen siden 1951

De 18 kommunene i Østerdalene hadde 1. januar 2003 i alt 103.877 innbyggere,
tilsvarende 55,2 prosent av Hedmarks befolkning og 2,3 prosent av landets befolkning.
Samlet har folketallet i de 18 kommunene etter 1951 svingt mellom en topp på 107.003 i
1980 og en bunn på 102.734 i 1970. Figur 2.1 viser at befolkningen siden 1951 har
utviklet seg langt svakere i dette området enn på landsbasis, og også enn i innlandsfylkene
Hedmark og Oppland sett under ett. Avvikene i forhold til hele Hedmark utgjøres av
kommunene i Hamarregionen (Hamar, Ringsaker, Stange og Løten).
12,0
Studieområdet
Hedmark

10,0

Oppland
Norge

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0
1951-1960

1960-1970

1970-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2003

-2,0

-4,0

Figur 2.1.

Befolkningsutvikling siden 1951. Gjennomsnittlig årlig vekstrate i ulike
tiår. Promille. Kilde: SSB

Innad i studieområdet har det skjedd en sentralisering på to nivå, dels ved at de tre
regionsenterkommunene har hatt bedre befolkningsutvikling enn de øvrige 15
kommunene, og dels ved at de viktigste tettstedene/kommunesentrene i alle 18 kommuner
har hatt en bedre utvikling enn omliggende områder, jf. figur 2.2 og 2.3.
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Figur 2.2. Befolkning i regionsenterkommunene 1951-2003. I og utenfor
kommunesenter. Kilde: SSB
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Figur 2.3: Befolkning i de øvrige kommunene 1970-2003. I og utenfor kommunesenter.
Kilde:SSB
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2.2

Folketallet i kommunene etter 1990

Folketallet i Hedmark har hatt en vekst på 0,6 prosent fra 1990 til 2002, noe som er
betydelig svakere enn landet som helhet (6,4 prosent). Veksten skyldes utelukkende netto
innflytting (innvandring inkludert) til fylkets mest sentrale deler. Fødselsoverskuddet har
vært negativt hvert eneste år siden 1975.
Mens Hedmark fylke har hatt svak vekst, har vårt studieområde som helhet hatt nedgang i
folketallet på to prosent siden 1990. Innad i området er det imidlertid store og
systematiske variasjoner. Figur 2.4-2.6 viser at det bare er regionsenterkommunene
Elverum og Tynset, samt Os som er ”forstadskommune” til regionsentrene Røros (og
Tynset), i tillegg til Sør-Odal som ligger nært Oslo og Gardermoen, som har flere
innbyggere i 2001 enn i 1990.
Resten av kommunene har hatt en nedgang i folketallet perioden sett under ett, men figur
2.4 viser at flere Glåmdalskommuner, (Kongsvinger, Eidskog og Nord-Odal), har hatt en
positiv utvikling etter 1997 da hovedflyplassen på Gardermoen åpnet, og nye
arbeidsplasser og forbedringer i transportnettet ga økte pendlingsmuligheter. Positiv
utvikling har også Åmot etter etableringen av Rena Leir i 1997. Sterk økning i antall
innvandrere i 1998 og 1999 har også bidratt til dette2, noe som gir til dels sterke utslag i
enkelte kommuner, f.eks. Os og Grue.
Det er med andre ord de kommunene som selv representerer eller ligger innenfor
dagpendlingsavstand til relativt varierte og ekspanderende arbeidsmarkeder som er
vinnerne i befolkningssammenheng. Store nasjonale flyttinger som hovedflyplassen på
Gardermoen og Rena Leir virker også positivt.
Likevel: Flertallet av kommunene har hatt nedgang, og den har vært spesielt kraftig for
kommunene Stor-Elvdal, Folldal og Rendalen, Engerdal og Våler.

2

I år 2002 var antall nye innvandrere til Norge og Østerdalene enda større, men dette er ikke med i figurene
2.4-2.6.
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Figur 2.4-2.6 Folketallsutviklingen i regionene i indre Østlandsområdet 1990-2001.
1990=100. Kilde: PANDA og SSB, tatt fra /Grefsrud & Køhn (2002)
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2.3

Fødselsunderskudd og lav fruktbarhet

Årsaken til nedgangen i folketallet i vårt studieområde er i hovedsak fødselsunderskudd
og lav fruktbarhet. Selv kommuner med netto innflytting har gjennom flere år opplevd
nedgang i folketallet på grunn av at det dør flere enn det fødes. Dette har naturligvis
sammenheng med aldersstrukturen i området. Spesielt kritisk er det at andelen kvinner i
fertil alder (20-44 år) er lav i alle regionene i området, og den er dessuten vært synkende
gjennom hele 1990-tallet (Grefsrud & Køhn 2002). I tillegg kommer at hver kvinne i
gjennomsnitt får færre barn enn landsgjennomsnittet. Samlet fruktbarhetstall (SFT) for
Hedmark fylke er på 1,67 barn pr kvinne i 2002, mot et landsgjennomsnitt på 1,78. Det er
bare Oslo av fylkene som har lavere fruktbarhet (SSB).
Tabell 2.1 viser at de eneste kommunene med fødselsoverskudd gjennom 1990-tallet er
Tynset, Elverum og Os (rater >1). Alle de andre er avhengig av relativt stor netto
innflytting for å opprettholde folketallet. Rendalen, Stor-Elvdal, Åmot og Solørkommunene ligger særlig dårlig an. Glåmdalen er den minst reproduktive regionen i
området.
Tabell 2.1
Glåmdalsregionen
Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler

Antall fødte i forhold til døde. Gjennomsnitt 1990-2000.
0,74
0,95
0,69
0,74
0,77
0,53
0,62
0,64

Sør-Østerdalen
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Engerdal

0,83
1,09
0,72
0,60
0,50
0,83

NordØsterdalen
Rendalen
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os

0,88
0,41
0,94
1,11
0,94
0,76
1,07

Kilde: PANDA, tatt fra Grefsrud & Køhn 2002.

2.4

Kjønn- og alderssammensetning

Hedmark har som fylke den eldste befolkningen i landet, og befolkningen i vårt
studieområde representerer den eldste delen av fylket. Det framgår av tabell 2.2 at alle
kommuner med unntak av Tolga, har færre barn i førskolealder (0-5 år) enn
landsgjennomsnittet. Denne underrepresentasjonen gjelder også barn i skolealder (6-15
år) i de fleste kommunene, bortsett fra Tolga, Tynset, Alvdal og Os i Nord-Østerdalen.
Kommunene i Nord-Østerdalen skiller seg også ut ved å ha overrepresentasjon eller
relativt lav underrepresentasjon av folk i utdanningsalderen;16-24 år. Nord-Østerdalen
skiller seg ut ved å ha en høyere andel elever i videregående skole og dessuten tar de i
større grad enn de andre høgere utdanning (Grimsrud 1999a) noe som medfører en større
andel registrerte bosatte i denne aldersgruppen enn det reelt sett er fordi studenter
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vanligvis ikke melder flytting. De unge voksne i aldersgruppen 25-39 år er kraftig
underrepresentert i hele området, og Nord-Østerdalen kommer spesielt dårlig ut på grunn
av stort flyttetap.
Tabell 2.2

Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os

Aldersindekser for år 2001. Alderstruktur i indre Østlandsområdet
sammenliknet med aldersstrukturen i landet som helhet. Hele landet =100
0-5 år
84
88
90
88
80
70
73
88
72
88
75
71
96
103
97
95
91
94

6-15 år
90
81
93
94
78
86
84
96
94
83
92
93
93
121
101
104
94
105

16-24 år
94
85
85
86
81
81
87
97
93
89
89
80
88
97
105
106
91
108

25-39 år
92
83
92
82
80
81
83
94
83
91
77
65
83
77
81
82
75
88

45-69 år
111
113
107
107
110
111
113
105
107
102
110
108
102
97
104
97
109
98

over 70 år
109
140
125
142
166
159
144
114
146
148
151
193
150
131
123
138
145
120

Kilde: SSB Befolkningsstatistikk.
Aldersgruppen 40-69 år, de etablerte, er den som er jevnest fordelt i landet og den som
viser minst avvik i vårt område. De etablerte er med få unntak overrepresentert i
studieområdet, mest i Nord-Odal, de tre Solørkommunene og Stor-Elvdal, og minst i
”unge” Nord-Østerdalen. Det er imidlertid den eldste aldersgruppen over 70 år,
alderspensjonistene, som gjør indre Østlandsområdet spesiell med hensyn til
alderssammensetning. Samtlige kommuner har overrepresentasjon av denne
aldersgruppen; fra Kongsvinger med en indeks på beskjedne 109 til Rendalens stolte 193.
Rendalen er etter hvert er kjent for sin gamle befolkning, og har også satset på å ha så
gode tilbud til denne gruppen at de eldre skal bli fristet til å flytte dit.
Det er flere kvinner enn menn i indre Østlandsområdet. Fram til 55 år er det imidlertid
mannsoverskudd. Det er med andre ord de godt voksne kvinnene som står for
kvinneoverskuddet totalt sett.
Tabell 2.3 viser at de fleste kommuner har færre kvinner enn menn i den yngste
aldersgruppen (0-15 år), men at variasjonen er stor fra Folldal, Tolga og Våler
til Stor-Elvdal og Tynset. Kjønnsforskjellene i denne aldersgruppen er tilfeldige eller
naturlige – ikke et resultat av jenteflukt eller høy dødelighet blant menn. Færre kvinner
enn menn er det også i den reproduktive aldersgruppen 16-39 år, men det er bare tre
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kommuner som har mindre enn 90 kvinner pr 100 menn. Skjevhetene i denne
aldersgruppen må ikke utelukkende tilskrives jenteflukten, siden ubalansen likegodt kan
ha vært med fra småbarnsalderen. Blant de etablerte, aldersgruppen 40-67 år er
kjønnsbalansen for de fleste kommuners vedkommende så god som en kan forvente i så
befolkningsmessig små og perifert beliggende kommuner. I den eldste aldersgruppe er det
stor overvekt av kvinner. Eldrebølgen kan nesten sies å være et kvinnefenomen.
Tabell 2.3 Antall kvinner pr 100 mann i ulike aldersgrupper. 1.1.2002.
04 Hedmark
0402 Kongsvinger
0403 Hamar
0412 Ringsaker
0415 Løten
0417 Stange
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
0427 Elverum
0428 Trysil
0429 Åmot
0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen
0434 Engerdal
0436 Tolga
0437 Tynset
0438 Alvdal
0439 Folldal
0441 Os

0-15 år
94
97
91
93
96
94
97
97
92
97
98
83
97
96
91
105
88
94
83
108
92
78
90

16-39 år
95
96
99
96
95
96
90
94
93
95
93
93
100
91
91
94
87
97
93
93
92
87
89

40-67 år
100
108
106
95
99
100
95
99
95
97
101
97
103
94
99
94
94
95
103
100
100
96
93

67 år og over
133
138
155
130
117
126
127
129
130
137
120
132
139
129
133
135
129
119
125
118
134
149
132

Kilde: SSB Befolkningsstatistikk

2.5

Andel innvandrere

Innvandrerne utgjør bare 4,7 prosent av befolkningen i Østerdalene, mot 7,6 på
landsbasis. Dette gjør Østerdalene til et av de områdene i Norge med færrest innvandrere.
Som på landsbasis kommer flesteparten av innvandrerne fra ”ikke-vestlige land”, men i
forhold til landet som helhet er det færre ”ikke-vestlige” enn ”vestlige” innvandrere i
Østerdalene.
Tabell 2.4 viser at innad i Østerdalene er Kongsvinger den eneste kommunen med
innvandrerandel på nivå med landsgjennomsnittet. Tolga og Os ligger ikke langt etter. I
motsatt ende ligger Rendalen og Odalskommunene med færre enn to prosent innvandrere.
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Engerdal, Trysil og Eidskog - som alle ligger inntil svenskegrensa, har relativt høy
innvandring fra ”vestlige land”.
Tabell 2.4 Andel innvandrere i kommunene i Østerdalene 2004.
I alt
0402 Kongsvinger
0418 Nord-Odal
0419 Sør-Odal
0420 Eidskog
0423 Grue
0425 Åsnes
0426 Våler
0427 Elverum
0428 Trysil
0429 Åmot
0430 Stor-Elvdal
0432 Rendalen
0434 Engerdal
0436 Tolga
0437 Tynset
0438 Alvdal
0439 Folldal
0441 Os
Østerdalene
Norge

7,5
1,6
1,9
4,5
4,8
3,3
2,2
4,6
4,1
4,7
3,5
1,7
4,5
6,9
3,6
2,7
3,9
6,6
4,1
7,6

ikke vestlig vestlig
5,5
0,8
0,8
2,0
3,3
1,9
0,9
3,1
1,4
2,7
2,0
0,7
1,1
5,9
2,6
1,6
3,1
4,8
2,6
5,5

1,9
0,8
1,1
2,5
1,5
1,4
1,3
1,5
2,6
2,0
1,5
0,9
3,3
1,0
1,0
1,1
0,7
1,8
1,5
2,2

Kilde: SSB

Figur 2.7 nedenfor viser at andelen kvinner fra vestlige land er høyere enn andelen menn i
alle regionene. Dette kommer i hovedsak av at det er flere svenske kvinner enn menn som
flytter Norge (og at det er flere norske kvinner enn menn som flytter til Sverige i dette
området). Dette har igjen sammenheng med tradisjonelle giftemønstre, der kvinnen oftere
har flyttet til mannens hjemsted enn omvendt. I
Det er andelen ikke vestlige innvandrere som har økt mest, og økningen har vært sterkest
blant kvinner. I 2003 er det flere kvinner enn menn med ”ikke-vestlig” bakgrunn i
Østerdalene. Dette kommer dels av familiegjenforeninger og dels av at enkelte
innvandrergrupper (fra Russland, Thailand, Fillipinene) i hovedsak består av kvinner.
Figuren viser ellers at innvandrerandelen er høyest i Kongsvingerregionen og lavest i
Elverumsregionen. Og i likhet med innflyttere fra andre deler av Norge, er flertallet
kvinner.
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Figur 2.7 Andel innvandrere i befolkningen fra vestlige og ikke-vekstlige land, etter
kjønn og økonomisk region. 1990 og 2003. Kilde: SSB.

2.6

Mobilitetsutviklingen

Mobilitet = antall flyttinger pr 1000 personer

Mobiliteten i Norge har vært synkende i mesteparten av etterkrigstida. Etter 1992 har den
imidlertid økt igjen. Figurene i Vedlegg I viser at mobiliteten i økonomiske regioner i
Østerdalene varierer sterkt fra år til år. Siden 1980 har imidlertid mobiliteten vist en
økende tendens. Flyttingen ut av området har økt i alle regioner og for begge kjønn, men
sterkest økning er det for menn. Flyttingen inn i området har vist en økende tendens, og i
større grad for menn enn for kvinner. Det er bare kvinners innflytting til Tynsetregionen
som ikke har vist en langsiktig økning. Tynsetregionen har en innflyttingstopp i 1999 som
kommer av økning i antall innvandrere. Siden 1988 har menns mobilitet vært høyere enn
kvinners på landsbasis, og den samme utviklingen ser vi i Østerdalene.
Resultatet av økt mobilitet både inn og ut av regionene, er at nettoinnflyttingen av menn
til Kongsvinger har vist synkende tendens, nettoinnflyttingen til Elverumregionen har vist
en økning, og nettoutflyttingen fra Tynsetregionen er uendret. Det samme er tilfelle for
kvinner, men der er endringene svakere. Nettofraflyttingen av kvinner fra
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Tynsetsetregionen har vært noe svakere enn tilsvarende for menn, noe som ikke er så
vanlig blant tilsvarende ”utkant”-regioner. Elverumregionen har på sin side en litt høyere
nettoinnflytting av menn enn av kvinner.
Svært mange kommuner har imidlertid hatt netto innflytting uten å ha vekst i folketallet,
på grunn av fødselsunderskudd (jf kap. 2.3). Innflyttingsoverskuddet for menn og kvinner
er likt i Glåmdalen og Sør-Østerdalen. I Nord-Østerdalen har nettoinnflyttingen av
kvinner vært noe høyere enn for menn.
Figurene over mobilitetsutviklingen i Vedlegg I viser alle aldersgrupper under ett. Det er
imidlertid stor variasjon mellom aldersgruppene mht til flytting. Når flytting måles i
forhold til folketallet for øvrig får vi dessuten et bilde av mobiliteten som også gjenspeiler
aldersstrukturen. Vi så i avsnitt 2.4 at Østerdalene har en forholdsvis gammel befolkning.
Dette gjør at figurene gir et ”for snilt” bilde av flyttetendensene i området.
Mobilitetsutviklingen fra 1990 -2003 for fire aldersgrupper er vist i figur 2.8. Det er en
aldersgruppe som skiller seg kraftig fra de andre, nemlig 20-29 år. Her har i regelen alle
regioner netto utflytting i alle år. Unntaket er Elverumsregionen i 1992 og 2001. Dette
kan (bl.a.) henge sammen med at Elverum av og til ”demmer opp” for en del av
flyttingene fra Tynsetregionen -samtidig som Elverum også har vist seg tiltrekkende for
folk utenfra området. (merk for øvrig at skalaen i figuren for denne aldersgruppen er en
annen enn i de tre øvrige). I aldersgruppen 0-19 år har alle tre regioner for det meste netto
innflytting. Flesteparten av flytterne i denne aldersgruppen er barn av aldersgruppen 3039 år som også viser netto innflytting for alle regionene i flesteparten av årene.
Kongsvingerregionen utmerker seg med netto utflytting i denne aldersgruppen på
begynnelsen av 1990-tallet, noe som antakelig har sammenheng med dårlige tider i
regionenes næringsliv (se kap.5). Videre kan en merke seg at Tynsetregionen hadde sterk
innflytting i 1999 i begge disse aldersgruppene, og som nevnt tidligere, har dette
sammenheng med at store innvandrergrupper kom til regionen dette året. Mobiliteten
blant de over 40 har økt utover 90-tallet, men fortsatt bidrar denne gruppen svært lite til å
endre folketall og bosettingsmønster Alt i alt gjenspeiler figurene et kjent flyttemønster
der ungdom og unge voksne i ”søkefasen” flytter ut, som oftest til Oslo-regionen, for å ta
utdanning, arbeid og for å oppleve noe nytt, for så å komme tilbake til fylket når de har
fått barn og er i en mer etablert fase. Området vårt er tilsynelatende lite attraktivt for unge
voksne, men har mer å tilby etablerte familier. Fra slutten av 1990-tallet og fram til nå har
dette flyttemønsteret gitt netto innflytting for Kongsvingerregionen og Elverumregionen,
og enkelte år også for Tynset-regionen.

Figur 2.8. (Neste side). Utviklingen i nettomobilitet i fire aldersgrupper etter økonomiske
region. 1990-2003 (pr 31.12) Antall nettoflyttinger pr 1000 innbygger. Kilde: PANDA.
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2.7

Flyttekarrierer og utdanning i et livsløpsperspektiv

Forrige avsnitt handlet om flyttinger, ikke flyttere – selv om det selvfølgelig er en person
bak hver flytting. Når flyttestatistikken tolkes, er det viktig å huske på at en flytter alltid
både er en utflytter og en innflytter. Én flytting blir med andre ord registrert to steder i
flyttestatistikken. Når flytting studeres over en tidsperiode, slik vi gjorde i forrige avsnitt,
vil en og samme person kunne være registrert flere ganger, og ofte ut og inn av samme
region. Dermed gir ikke flyttestatistikken et godt bilde over de mer varige endringene i
flytte- og bosettingsmønsteret.
I dette kapitlet fokuserer vi imidlertid på flytterne. Her følges individer over tid, slik at
resultater av flyttinger gjennom livsløp, kan studeres. Vi følger først de som ble født i
tidsrommet 1955-59 og 1960-64 og siden kohorter født 1957-59 og 1966-68. Det er for å
vise endringer i flyttemønsteret at vi har ti/ni år i mellom kohortene. Alle kohorter er fulgt
gjennom aldersfasen 15-35 år. Det er i denne aldersfasen de fleste flyttinger foregår – og
flytterne i denne aldersfasen har dessuten med seg de aller yngste flytterne på lasset. Det
er i denne aldersfasen folk tar viktige valg knyttet til hva de skal gjøre i voksenlivet. For
eksempel om og hva slags utdanning de skal ta, hva slags jobber de vil ha, hvem de skal
bo sammen med, om de skal ha barn, hvilke bostedskvaliteter de søker, osv. Alt dette er
spørsmål som indirekte også handler om bosted. Det er med andre ord de som til en hver
tid gjennomlever denne aldersfasen, som i sterkest grad forandrer bosettingsmønsteret
gjennom sine flyttinger
Analysen nedenfor baseres som sagt på årskull som er fulgt gjennom de 20 årene av
livsløpet hvor de fleste valg på veien mot voksentilværelsen tas. Slik sett fanger analysen
opp den utviklingen som har funnet sted de siste 20 årene med hensyn til flytting,
bostedsvalg og etablering for disse årskullene, som inkluderer de siste som pr dags dato
har gjennomlevd denne fasen av livsløpet. Tilsvarende analyser for årskull født på 1950og begynnelsen av 1960-tallet viser at hovedtrekkene i flyttemønsteret gjennom
ungdomsfasen er nokså stabile, og at endringene skjer gradvis og på en systematisk måte
(Grimsrud 1999b).
I livsløpsanalyse skilles det gjerne mellom tre typer av påvirkninger; periodeeffekter,
alderseffekter og kohorteffekter (se for eksempel Frønes & Kjølsrød 2003).
Kohorteffekter oppstår som regel ved at virkninger av forhold i tiden (periodeeffekter) på
ulike måter slår inn på ulike alderstrinn for ulike årskull (fødselskohorter). Alderseffekter
er knyttet til at behov og gjøremål i ulike aldersfaser er forskjellige, for eksempel
gjennom at skolegang og utdanning utgjør en sentral del av ungdomsfasen. Når vi følger
en serie av årskull gjennom en fast aldersfase, slik vi gjør her, vil de endringene vi finner
være et samspill mellom kohort- og periodeeffekter. Typiske periodeeffekter følger av
endringer i konjunkturene. Et konjunkturomslag treffer ulike kohorter på forskjellige
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alderstrinn, og siden man i visse ungdomsfaser er mer følsom for de økonomiske
rammene enn senere, påvirkes kohortene med ulik styrke av opp- og nedgang i
konjunkturer. Av denne grunn vil det over livsløpet kumuleres gradvise forskjeller i
registrerte atferdsmål fra kull til kull, med hensyn til når man avslutter utdanning, går inn
i sin første jobb, får barn osv. Påvirkningen på de handlinger man senere gjør, som er
avhengige av hva som har skjedd tidligere og som er felles for alle i samme alder, kan
altså tolkes som kohorteffekter. Innplassering og rekkefølge av ulike handlinger i
etableringsprosessen blir på denne måten et samspill mellom periode- og kohorteffekter.
Periodeeffekter oppstår også via motebølger, gjennom holdningsomslag i samfunnet, og
som følge av lovendringer eller endret politikk. Dramatiske hendelser eller plutselige
vekslinger i samfunnsutviklingen på ulike områder vil kunne prege noen årskull sterkere
enn andre. På denne måten kan det av og til oppstå mer eller mindre klare
generasjonsskiller i befolkningen. Ved krig og naturkatastrofer blir slike skiller som regel
svært markerte.
For våre kohorter har utdanningseksplosjonen de siste par tiårene representert en sterk
periodeeffekt, med økninger i utdanningsnivået fra kull til kull. Spesielt sterk har veksten
vært for kvinner. Mye av den økende sentraliseringen vi har sett de siste tjue år kan
tilskrives dette. Grunnen er at høy utdanning generelt virker flyttedrivende. For de kullene
vi her ser på, har imidlertid andelen med høy utdanning på landsnivå blitt så høy (nesten
40 prosent for kvinner) at sentraliseringseffekten ikke lenger er den samme. Stadig flere
regioner i landet er nå i økende grad i ferd med å gjøre seg nytte av utdanningsmengden.
Når flere tar høy utdanning, flytter folk med høy utdanning i økende grad i alle retninger,
og utdanningen blir benyttet i andre næringer enn før. Flyttestrømmene for de høyt
utdannede er dermed ikke like sterkt sentraliserende som for tidligere årskull.
Skolegang og utdanning legger svært sterke føringer på hvordan livsløpet utformes, fordi
dette kommer tidlig i etableringsfasen. Utdanningsvalget styrer i stor grad yrkesvalget og
legger samtidig premisser for valg og handlinger også på andre områder videre i livet.
Sosiale bånd og nettverk utvikles gjennom utdanning, og ved familieetablering påvirkes
bostedsvalget både av hva slags utdanning man selv tok, og hva partneren har tatt. Sosiale
bånd til slekt og venner på hjemstedet kan til en viss grad skiftes ut til fordel for fagfeller
og kolleger for de som tar lang utdanning.
2.7.1 Flyttetap og flyttegevinst
Figurene 2.9 og 2.10 viser i hvilken grad den enkelte kommune3 i Østerdalene har
reprodusert kohorten av unge voksne. Figurene viser at det bare er regionsentrene
3

Vi har data bare for 13 kommuner. Opprinnelig omfattet prosjektet bare 13 kommuner, men det ble siden
utvidet til 18 kommuner. Dataene i dette kapitlet stammer fra det fellesdatagrunnlag som NIBR la til rette
for alle områdestudiene.
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Kongsvinger og Elverum, samt Sør-Odal, som ligger innenfor dagpendlingsavstand til
Oslo, som har flyttegevinst - og som dermed har klart å ”reprodusere” kohortstørrelsen
gjennom flytting. Men selv ikke disse kommunene har gevinst for begge kjønn i begge
kohorter. Den yngste kohorten kvinner har sviktet disse kommunene også. De mindre
sentrale kommune i området har alle sammen flyttetap for de aktuelle kohortene. Samlet
har hele området flyttetap for disse kohortene, et flyttetap som har holdt seg stabilt for
menn og som har økt noe for kvinner.
Som regel er det slik at fraflyttningskommuner har større tap av kvinner enn av menn.
Blant 1955-59 og 1960-64 kohortene er det bare ca halvparten av kommunene som taper
flere kvinner enn menn. For den eldste kohorten er det faktisk slik at området samlet taper
flere menn enn kvinner (noe den store nettoinnflyttingen av kvinner til Kongsvinger
bidrar til), mens det er motsatt i den yngste. figurene viser imidlertid at bak det stabile
flytteresultatet blant menn på områdenivå, går halvparten av kommunene likevel i retning
av økende tap. Når det gjelder kvinner, ser vi at selv om området som helhet taper stadig
flere, har bortimot halvparten av kommunene redusert tapet. Utviklingstendensene er ikke
entydige. La oss se på flytteresultatene til en enda yngre kohort:
Figur 2.11 viser flyttegevinst/flyttetap for bo- og arbeidsmarkedsregionene4 (BAregioner) i Østerdalene. Her er alle kommunene i områdestudien inkludert (pluss Røros og
Holtålen som sammen med Os utgjør Røros BA-region). Kortene som sammenliknes er
1957-59 og 1966-68, som var den siste som hadde gjennomlevd aldersfasen 15-35 år pr
2003. Denne figuren viser altså at alle BA-regionene taper folk i begge kohortene.
Utviklingen for området samlet er forholdsvis stabil, men med en liten forbedring for
kvinner og en liten forverring blant for menn. Mer presist har tapene samlet gått fra 14 til
15 for menn, mens de er redusert fra 15 til 13 prosent for kvinner. For kvinner er
endringene statistisk signifikante. Det er Tynsetregionen som sterkest representerer denne
vridningen i flyttemønsteret for kvinner og menn. Hvor stor betydning innvandring har for
denne endringen, har vi ikke kunnet undersøke i denne omgang.
Ellers viser denne figuren at BA-region Elverum er den som klarer seg best
befolkningsmessig i og med at de har det minste flyttetapet, et flyttetap som attpåtil har
minsket noe fra den eldste til den yngste kohorten. Kongsvinger BA-region har en
forholdsvis stabil utvikling, mens de øvrige BA-regionene nordover i området har de store
problemer med å vedlikeholde de reproduserende aldersgruppene.

4

Se Juvkam (2002)
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Figur.2.9 og 2.10. Flyttetap/gevinst i 13 kommuner i Østerdalene. Kohortene 1955-59 og
1960-64. Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Kjetil Sørlie
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Figur 2.11 Netto flyttetap/flyttegevinst for kohortene 1957-59 og 1966-68 etter kjønn og
arbeidsmarkedsregion. Kilde: 1957-59 kohorten SSB Aktuelle befolkningstall 3/99 og
1966-68 kohorten PANDA. Innvandrere er med i 1966-68 kohorten, men ikke i 1957-59
kohorten.
2.7.2 Flyttetap og -gevinst etter utdanning
Kongsvinger
Det går fram av figur 2.12 at flyttegevinsten blant den eldste kohorten først og fremst kom
blant de med lav utdanning. Særlig merkbar var nettoinnflyttingen av kvinner med
grunnskole eller videregående skole som høyeste utdanning. Grunnlagsdataene forteller
oss at de fleste av disse kvinnene fra nabokommunene Eidskog, Grue og Åsnes. Når det
gjelder menn med embetseksamen gikk Kongsvinger i balanse, mens de hadde et nettotap
blant kvinner.
Dette nettotapet av folk med høy utdanning fortsetter i de etterfølgende kohortene, og
gjelder begge kjønn, og både de med lavere grad høgskoleutdanning og de med
embetseksamen. I tillegg taper Kongsvinger en liten andel kvinner og menn med
videregående skole som høyeste utdanningsnivå. Blant den yngste kohorten av kvinner,
hadde Kongsvinger flyttegevinst på laveste utdanningsnivå.
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Figur 2.12 Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for kohortene
1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kongsvinger. Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie
for områdestudiene.
Elverum
Når det gjelder utdanningsnivå er Elverum i en gunstig situasjon sammenliknet med de
andre kommunene i området. Likevel viser figur 2.13 at det er et stort nettotap på vel 60
prosent blant kvinner med embetseksamen i alle kohortene - dog med en bedring blant
den yngste. Blant menn er det nærmest motsatt; en liten flyttegevinst blant de eldste
kohortene og flyttetap for den yngste. Elverum har netto innflytting på det laveste
utdanningsnivået blant begge kjønn og i alle kohorter. Det er verd å merke seg at blant
den yngste kohorten er det bare på dette utdanningsnivået at kommunen har
innflyttingsoverskudd.
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Figur 2.13. Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for
kohortene 1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie for
områdestudiene.
Sør-Odal
Figur 2.14 viser at den positive flyttebalansen kommunen har hatt, ikke gjelder for de med
høy utdanning. Selv i de kohorter der kommunen har hatt nettotap totalt sett, er det
gevinst blant de med lav eller middels utdanningsnivå, men dette veier da ikke opp for
tapet av de med høyere utdanning
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Figur 2.14. Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for
kohortene 1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie for
områdestudiene
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Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler
Kommunene Eidskog, Nord-Odal, Grue, Åsnes og Våler er her slått sammen,
hovedsakelig på grunn av at flyttetallene for de enkelte utdanningsgruppene blir for små
om kommunene ses hver for seg. Det framgår av figur 2.15 at alle har flyttetap for begge
kjønn i alle kohorter, og bortsett fra Eidskogs vedkommende er tapene i samme
størrelsesorden. Videre er flyttestrømmens utdanningsprofil nokså lik for disse
kommunene.
Totalt sett har disse fem kommunene tapt 20-25 prosent av både kvinner og menn i hver
kohort. Flyttetapet er noe redusert blant menn fra 1965-69 kohorten, - hvilket kan
tilskrives Åsnes og Våler. Ellers viser figur 2.15 at de fem kommunene taper folk på alle
utdanningsnivå, og at tapene er spesielt store blant de med høgskole- eller embetseksamen
som høyeste utdanningsnivå. Mens tapet av kvinner med lav utdanning er avtakende, bare
øker tapet av de med det høyeste utdanningsnivået.
Det figuren skjuler er at det unntaksvis hender at en av kommunene går i balanse eller har
en svak flyttegevinst for enkelte utdanningsgrupper (men dette spises opp av tap i andre
kommuner). Dette gjelder både det laveste og det høyeste utdanningsnivået. Nord-Odal,
Eidskog og Grue har gått i pluss på det høyeste utdanningsnivået, men det dreier seg om
et særdeles lite antall personer.
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Figur 2.15. Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for
kohortene 1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie for
områdestudiene
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Åmot
Åmot er en såpass spesiell kommune at den til tross for et lavt antall i den enkelte
utdanningsgrupper, må behandles for seg selv. Åmot er en spesiell kommune med
nedlegging av kartongen, høgskole og Rena Leir. Åmots flyttetap var på hele 35 prosent
av årskullene blant de som ble født 1955-59. Blant den etterfølgende kohort er tapet blant
menn avtatt, men fortsatt er kvinnetapet blant de største i regionen. Omvendingen skjer i
den yngste kohorten der flyttetap er snudd til flyttegevinst blant menn, og der tapet av
kvinner er kraftig redusert.
Figur 2.16 viser at Åmot for de to eldste kohortene har samme flyttemønster som de
øvrige utkantkommunene i området. Men den yngste kohorten skiller seg ut med sterkt
redusert flyttetap blant kvinner og en forholdsvis stor flyttegevinst blant menn. Det
framgår av figuren at denne gevinsten kan tilskrives menn med høyere utdanning. I
forhold til utgangsbefolkningen har gruppen med utdanning på embetseksamensnivå , økt
sin tilstedeværelse med hele 360 prosent - eller den har økt fra 6 til 28 i antall personer.
For en så liten kommune er dette et ekstremt høyt tall, og medfører at Åmot har dobbelt så
mange menn i denne gruppen som folketallet ellers skulle tilsi. Det er netto innflytting
også på lavere høyskolenivå i denne kohorten av menn. Det er rimelig å tilskrive denne
veksten til etableringen av Rena leir.
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Figur 2.16. Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for
kohortene 1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie for
områdestudiene.

36

Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal
Disse fire kommunene har flyttestrømmer som er nokså like med hensyn til
sammensetning av utdanningsnivå. Denne gruppen kommuner likner for øvrig veldig på
gruppen Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler, men flyttetapene er gjennomgående
noe høyere.
Som det framgår av figur 2.17 er det tap på alle utdanningsnivåer for begge kjønn i alle
kohorter - med unntak av kvinner med embetseksamen fra 1955-59 kohorten. Dette
unntaket er et eksempel på at små tall gjør store prosentvise utslag, det er to personer bak
dette utslaget på 29 prosent (Stor-Elvdal og Engerdal hadde flyttegevinst).
Ellers viser figuren at det også blant disse kommunene går i retning av større tap av både
kvinner og menn på det høyeste utdanningsnivået. På nest høyeste utdanningsnivå er det
slik at tapet minker blant kvinner og øker blant menn - slik tendensen er i de fleste
kommuner i området.
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Figur 2.17. Flyttetap/gevinst etter høyeste fullførte utdanningsnivå og kjønn for
kohortene 1955-59 og 1960-64 fulgt fra 15-35 år, og kohorten 1965-69 fulgt fra 15-30 år.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB/Tilrettelagt av Kjetil Sørlie for
områdestudiene
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2.7.3 Bofaste, tilbakeflyttere og nykommere
Vi så foran at mobiliteten har økt både for landet og i Østerdalene. I kontrast til denne
utviklingen finner vi at andelen bofaste - de som ikke har flyttet i løpet av aldersfasen 1535 år er økende (jf. f.eks. Aktuelle befolkningstall 3/99). I dette avsnittet ser vi på
sammensetningen av befolkning som bor i de 13 Østerdalskommunene etter at
”flyttefasen” 15-35 år er gjennomlevd. Befolkningen kan da grovt sett deles inn i tre
grupper: Bofaste, tilbakeflyttede og nyinnflyttede.
Figur 2.18 viser at bofastheten gjennomgående er høyere for menn enn for kvinner. I
studieområdet har bofastheten for menn økt i alle kommuner unntatt Rendalen og
Engerdal, hvor andelen var svært høye i utgangspunktet. Bofastheten er lavest i de mest
sentrale kommunene Kongsvinger, Elverum og Sør-Odal. Blant den yngste kohorten
utgjør bofaste mer enn halvparten av den mannlige befolkningen i området. Dette betyr
ikke nødvendigvis at de har økt i antall; det kan like gjerne bety at de utgjør en større
andel på grunn av nedgang i andelen tilbakeflyttere og nykommere.
Andelen bofaste kvinner overstiger ikke 40 prosent i dette området. Trysil og Engerdal
har flest bofaste, og Rendalen og Eidskog har minst i den yngste kohorten. Alle
kommuner unntatt Grue, Åsnes og Engerdal har økt andelen bofaste.
Andelen tilbakeflyttere har avtatt, hvilket er naturlig ettersom andelen som flyttet ut i
utgangspunktet også er redusert. Andelen tilbakeflyttere blant menn er avtatt i åtte av
kommunene, mens den faktisk har økt til Kongsvinger, Grue, Elverum og Engerdal. For
kvinner er tilbakeflytterandelene i samme størrelsesorden som for menn, og i alle fall ikke
noe lavere. Det er dermed galt å hevde at det er tilbakeflyttingene av unge kvinner som
gjør at folketallet i kommunene går tilbake.
For menn varierer andelen nykommere mye mellom kommunene, mens denne andelen er
jevnere og høyere for kvinner. Kvinnelige nykommere utgjør halvparten eller mer av den
kvinnelige befolkningen i sju av kommunene. Mannlige nykommere er på den annen side
alltid i mindretall i forhold til ”innfødte” menn i disse kommunene.
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Figur 2.18. Andel bofaste, tilbakeflyttere og nykommere til 13 kommuner i Østerdalene, etter
kjønn og kohort. Andel av ”sluttbefolkningen”. Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet. SSB.

2.7.4 Utdanningsinnslaget før og etter flytting
I dette avsnittet ser vi hvordan utdanningsnivået blant 1960-64 kohorten i de 13
kommunene er sammenliknet med landsgjennomsnittet, og hvordan
utdanningssammensetningen forandres med flyttestrømmene. Figurene i Vedlegg II viser
innslaget av menn og kvinner på fire ulike utdanningstrinn (høyeste fullførte utdanning)
før og etter flytting; dvs. utdanningsnivået til de som flyttet ut er sammenliknet med
utdanningsnivået til de som flyttet inn (i tillegg til bofastes utdanningsnivå) Dersom
innslaget er på linje med landsgjennomsnittet er verdien satt til 100.
Samtlige kommuner har høyere innslag av menn med grunnskole som høyeste utdanning
enn landsgjennomsnittet både før og etter flytting. I flertallet av kommunene øker dette
innslaget etter flytting. For kvinner er bildet omtrent det samme, men Grue og Rendalen
har et lavere innslag av kvinner med lav utdanning enn landsgjennomsnittet. Også for
kvinner er det slik at innslaget av denne utdanningskategorien øker etter flytting for hele
11 av kommunene. Flyttestrømmene er altså sammensatt på en slik måte at flertallet av
kommunene i området har større innslag grunnskoleutdannede etter flytting enn før. Dette
kommer først og fremst av at de med høyere utdanning i større grad flytter ut.
Innslaget med videregående utdanning som høyeste fullførte utdanningsnivå ligger for
menn stort sett under landsgjennomsnittet, bortsett fra Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal og
Våler. Likevel er det slik at innslaget som oftest er høyere etter flytting. F.eks. kan den
sterke økningen i Våler settes i sammenheng med etterspørselen etter fagfolk på
Braskereidfoss. Blant kvinner er innlaget med videregående utdanning gjennomgående litt
høyere; i halvparten av kommunene ligger den over landsgjennomsnittet. Om lag
halvparten av kommunene får redusert denne andelen gjennom flytting, mens den andre
halvdelen får økt den.
Når det gjelder menn med kort utdanning fra universitet og høyskoler, er det bare menn
oppvokst i Kongsvinger som tar slik utdanning på linje med landsgjennomsnittet. Etter
flytting kommuner imidlertid Kongsvinger i likhet med de fleste andre kommunene i
området dårlig ut. De tre nordligste kommunene i dette området har derimot en
sammensetning av flyttestrømmene som gjør at innslaget av menn med kort
høyskoleutdanning øker etter flytting.
I Åsnes, Elverum og Rendalen har kvinner som vokste opp det, tatt kort utdanning på
høgskolenivå like ofte som landsgjennomsnittet, men det er bare Elverum som har klart å
beholde denne andelen etter flytting. Engerdal og Nord-Odal har en marginal økning av
innslaget kvinner med kort høy utdanning, ellers er det nedgang i de andre kommunene.
Det er veldig få fra dette området som har tatt lang utdanning på høgskolenivå. Men
relativt sett er det like mange gutter fra Elverum som har tatt slik utdanning som på
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landsbasis. Denne andelen beholder Elverum etter flytting. Blant kvinner er innslaget med
lang utdanning større. For det første tar kvinner fra Kongsvinger, Eidskog, Grue, Våler,
Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen og Engerdal minst like ofte som kvinner på
landsbasis, utdanning på dette nivået. For det andre beholder de fleste kommunene denne
andelen også etter flytting. Det er vanskelig å spore noe dramatisk kompetanseflukt blant
kvinner; det er bare fem kommuner som får redusert innslaget etter flytting, og denne
reduksjonen er nokså moderat.
Denne forskjellen i utdanningsinnslag blant kvinner og gjenspeiler arbeidsmarkedet i
området. Det er forholdsvis mange arbeidsplasser for kvinner med høy utdanning i
offentlig sektor. Menn utdanner seg oftere innenfor fagområder som
Østerdalskommunene ikke etterspør, og ”må” i større grad flytte til de store byene for å få
relevant arbeid.
Utvikling over tid
En sammenliking av utdanningsinnslaget til denne kohorten menn og den som ble født 10
år tidligere, viser at det sammenliknet med landsgjennomsnittet var relativt flere av 195559 kohorten som tok lavere grads høyskoleutdanning enn de som ble født ti år senere (Det
var bare menn fra Kongsvinger, Eidskog ogVåler som i økende grad hadde tatt slik
utdanning). Etter flytting er det imidlertid en forbedring, 7 av 13 kommuner har større
innslag av denne utdanningskategorien blant de yngste enn blant de eldste, relativt til
landet. Disse kommunene var Kongsvinger, Våler, Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen
og Engerdal.
Når det gjelder menn med embetseksamen, er bildet omtrent det samme. Det er få
kommuner hvor menn fra de yngste årskullene har tatt mer utdanning enn den eldste,
relativt til landsgjennomsnittet (Kongsvinger, Grue, Elverum, Åmot). Etter flytting er det
noen flere kommuner som har større utdanningsinnslag blant de yngste enn blant de eldste
årskullene (Nord-Odal, Eidskog, Elverum, Rendalen og Engerdal). Til sammen betyr
dette at menn som vokser opp i disse områdene er i ferd med å sakke akterut i forhold til
landsgjennomsnittet når det gjelder å ta utdanning på høgskolenivå. Positivt er det
imidlertid at flere kommuner har en bedring ”etter flytting”, det betyr at det i alle fall er
noen av kommunene i området som har en framgang når det gjelder å rekruttere
innbyggere med høy utdanning. Likevel er det langt igjen til utdanningsnivået blant menn
i området er på linje med landet. De fleste kommunene rekrutterte relativt flere menn med
høy utdanning tidligere enn de gjør nå.
For kvinner er situasjonen litt bedre enn for menn. I sju av kommunene er det en økning i
andelen som tar lavere grad høgskoleutdanning (Kongsvinger, Nord-Odal, Grue, Åsnes,
Elverum, Trysil, Rendalen). Men det betyr ikke at disse kommunene har klart å rekruttere
flere etter flytting. Bare seks av kommunene har, relativt til landsgjennomsnittet,
rekruttert flere kvinner på dette utdanningsnivået blant de yngste enn blant de eldste.
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(Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue, Åsnes, Engerdal). Det betyr altså området
beholdt og rekrutterte relativt flere med høyskoleutdanning tidligere enn de gjør nå.
Når det gjelder utdanning på embetseksamensnivå, er Elverum den enste kommunen der
jentene i den yngste kohorten ikke tar mer utdanning enn den eldste (relativt til
landsgjennomsnittet). Når det gjelder å rekruttere og beholde kvinner med denne typen
utdanning, viser alle kommunene, unntatt Stor-Elvdal, en økning blant de yngste i forhold
til de eldste.
Selv om utdanningsnivået blant menn øker i Østerdalene, øker det altså mer andre steder i
landet, og området blir liggende etter. Kvinnene i området holder imidlertid tritt med
kvinner ellers i landet når det gjelder å ta utdanning på embetseksamensnivå.
2.7.5 Utdanningsnivået i Hedmark
Utdanningsnivået i Hedmark har i likhet med landet ellers hatt en jevn økning de siste
tiårene. Fylket ligger likevel lavest i landet med sine 15.4 prosent høyt utdannede menn
og 17,6 prosent høyt utdannede kvinner. Figur 2.19 viser at det er forholdsvis store
forskjeller mellom kommunene. Hamar har et utdanningsnivå over landsgjennomsnittet,
mens Elverum og Tynset ligger tett oppunder. Kongsvinger er det eneste regionsentret
som ikke er i fylkestoppen, men har likevel høy andel utdannede sammenliknet med de
øvrige Glåmsdalskommunene – som sammen med Trysil, Engerdal, Rendalen og StorElvdal utgjør nederste halvdel av utdanningsdivisjonen.
Figuren viser også at det, i likhet med situasjonen på landsbasis, er flere kvinner enn
menn med høy utdanning i fylket. Dette gjelder alle kommunene unntatt Hamar.
Forskjeller mellom kvinner og menns utdanningsnivå er størst i Nord-Østerdalen der
andelen kvinner med høy utdanning ligger nær opp til landsgjennomsnittet i fire av seks
kommuner (Tynset, Tolga, Os og Folldal).
Den regionale sammensetningen av utdanningsnivået gjenspeiler til en viss grad
arbeidsmarkedet. Etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft er lavest i områder med
forholdsvis mange industriarbeidsplasser av typen vi finner i Glåmdalsregionen. Høyest er
etterspørselen i regionsentrene, og i andre kommuner med spesielt høy andel offentlige
(særlig statlige) arbeidsplasser (eks. Elverum, Åmot, Tynset). Offentlig sektor er nærmest
alene om å gi sysselsetting til høyt utdannede i distriktskommunene. Dette forklarer også
hvorfor andelen høyt utdannede kvinner er til dels mye høyere enn for menn i disse
kommunene. Det er en utfordring å få flere kompetansekrevende arbeidsplasser i privat
sektor.
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Figur 2.19: Andel av befolkningen 16 år og eldre med høyere utdanning på
høgskolenivå. 2002.
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I tillegg til den formelle kompetansen er Realkompetanse er et viktig begrep i diskusjonen
om kompetanse og næringsliv. Hedmark har en del interessante næringsmiljøer som kan
utvikles videre. I en studie av skogbaserte næringer som generelt sett har sterk nedgang i
sysselsettingen, kommer Nord-Østerdalen gunstig ut med økning av antall arbeidsplasser
innenfor håndverksbasert produksjon. Foreløpig har vi imidlertid liten kunnskap om
hvordan realkompetansen utnyttes og potensielt kan utnyttes til verdiskapingsformål, men
dette er problemstillinger som blant annet fokuseres i prosjektet Verdiskapning 2010 som
har Hedmark som studieområde.
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I tillegg til å utvikle kompetansekrevende arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor,
er det viktig å satse på utdanningstilbudene. Det er en direkte sammenheng mellom
tilgangen på studietilbud i en regionen, hvor mange som tar høyere utdanning og hva
slags utdannelse de har. Når en diskuterer tilbudet av høyere utdanning i Hedmark må en
gjøre det i et innlandsperspektiv, dvs også inkludere høgskolene i Gjøvik og på
Lillehammer

2.8

Befolkningsframskrivinger

Den alderssammensetning og de demografiske endringsprosesser som er nevnt ovenfor
tilsier at folketallet kommer til å synke i de deler av vårt område som ligger utenfor
pendlingsavstand til store sentra. Området som helhet vil også i framtiden være avhengig
av netto innflytting for å oppnå vekst så lenge fødselsunderskuddet er høyt og
fruktbarheten lav. SSBs framskrivinger viser at Elverum er den eneste kommunen i indre
Østlandsområdet som kommer til å ha vekst fram til år 2020 uten netto innflytting fra inneller utland (jf MM00-alternativet i http://www.ssb.no/folkfram/tabeller/tab-2002-12-050804.html ). Tar vi med innenlands flytting og innvandring viser framskrivingene at
halvparten av de 18 kommunene i området vårt får nedgang i folketallet uansett hvilket av
de seks hovedalternativene som legges til grunn (op.cit). Elleve kommuner får nedgang
dersom alternativet med middels nasjonal vekst legges til grunn (MMMM). Ved høy
nasjonal vekst (HHMH) vil 10 få tilbakegang. I tråd med observerte flyttemønstre får
sentrale kommuner i området økt vekst eller redusert nedgang i
oppgangskonjunkturer/høy nasjonal vekst, mens de perifert beliggende får forsterket sin
nedgang (jf. http://www.ssb.no/folkfram/tab-2002-12-20-02.html). For framskriving etter
alder på kommunenivå vurderer vi middels vekst alternativet til SSB (som er det eneste
alternativet tilgjengelig på SSBs hjemmesider) å være for optimistisk for mange av våre
kommuner, på grunn av for høy fruktbarhet og for positive utslag av flytting.
Vi støtter oss i stedet på Kjetil Sørlies (2001) utsiktsanalyse som er laget med basis i en
livsløpsbetraktning, der den observert befolkningsutvikling og forholdet mellom ulike
kohorter på ulike alderstrinn er det sentrale. Analysen er laget spesielt med hensikt på å
vurdere justeringer av kommunenes inntektssystem. Ulik befolkningsutvikling genererer
forskjellig utgiftsbehov i inntektssystemet. Kommuner med rask endring vil ha størst
behov for endringer – her kommer Folldal, Stor-Elvdal og Rendalen i søkelyset.
I følge utsiktsanalysen som sikter fram til år 2009 er det bare Os i vårt studieområde som
kan vente vekst på samme nivå som landet, og denne veksten kommer primært i antall
barn 0-5 år og den yngste delen av alderskategorien 16-66 år. Videre kan Elverum og
Tynset vente vekst, men ikke så sterk som landsgjennomsnittet. I Elverum kommer denne
veksten primært blant de aldersgruppene over 67 år. I Tynset er veksten ujevnt fordelt
over aldersgruppene.
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Resten av kommunene vil få en tilbakegang. Tilbakegangen ventes å være svak (<5,8%)
for 10 kommuner: Åsnes og Alvdal får tilbakegangen jevnt fordelt over aldersskalaen,
mens Våler først og fremst merker nedgangen i antall barn og unge, og Tolga
hovedsakelig blant de eldre. I Kongsvigner, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Trysil og
Åmot er tilbakegangen ujevnt fordelt over aldersskalaen.
I Engerdal, Rendalen og Grue forventes moderat nedgang fra 5,8 – 10 prosent. Engerdal
kommer til å merke dette sterkest blant barn og unge, mens Rendalen kommer til merke
det sterkest blant de eldste. I Grue forventes nedgangen komme noe ujevnt over
aldersskalaen.
I Folldal og Stor-Elvdal forventes en sterk nedgang, dvs. på mer enn 10 prosent, og i
Folldal er tilbakegangen jevnt fordelt over aldersgruppene, mens den i Stor-Elvdal først
og fremst er knyttet til antall eldre. Rendalen står for øvrig på grensa til å havne i denne
kategorien kommuner.
Tabell 2.5 viser forventet aldersstruktur i 2009 sammenliknet med landets aldersstruktur.
Det går fram at vårt område, til tross for nedgang i antall pensjonister framover, fortsatt
kommer til å være blant de mest forgubbede regioner i landet. Tolga, Tynset, Os og til
dels Alvdal i Nord-Østerdalen vil sammen med Sør-Odal og Elverum være unntak.
Tabell 2.5 Aldersindekser etter inntektssystemets aldersgrupper. Utsiktsanslag for
31.12.2009. Trendalternativet. Landet =100. Kilde Sørlie 2001.
Kongsvinger
Nord-Odal
Sør-Odal
Eidskog
Grue
Åsnes
Våler
Elverum
Trysil
Åmot
Stor-Elvdal
Rendalen
Engerdal
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os

0 - 5 år
85
76
90
89
76
81
65
93
85
87
85
77
80
111
101
95
84
103

6 - 15 år
88
87
96
101
87
84
73
94
85
92
89
83
84
113
106
107
92
107

16 – 66 år 67 - 79 år 80 - 89 år
100
122
124
97
134
157
98
120
130
93
139
148
97
135
158
95
152
168
100
150
152
99
114
122
96
137
156
98
123
130
97
137
131
92
159
200
93
155
171
92
119
127
94
124
126
95
116
145
96
132
167
97
110
108
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90 - 99 år
72
125
92
136
155
148
132
112
143
106
127
238
247
101
125
94
81
98

2.9

Befolkning, bosetting og flyttemønster i Østerdalene.

2.9.1 Befolkningsutviklingen; en oppsummering
Østerdalene har de siste 50 år hatt svakere vekst i folketallet enn resten av landet og de
andre REGUT-områdene. Selv om området de siste årene har hatt netto innflytting, har
folketallet gått tilbake som følge av at det fødes færre enn det dør. Denne spesielle
situasjonen kommer av at de demografiske uttynningsprosessene, med selektivt flytting
gjennom flere tiår, har ført til en aldersstruktur med mange eldre og få unge i fruktbar
alder. I tillegg har Østerdalene, særlig de sørlige deler, landets laveste fruktbarhet. De få
unge kvinnene i området får med andre ord færre barn hver enn landsgjennomsnittet.
Mens Norge som helhet hadde en vekst i folketallet på sju prosent mellom 1990 og 2003,
sank folketallet i Østerdalene med to prosent. Internt i området er det likevel fire
kommuner som har hatt vekst: Regionsenterkommunene Tynset og Elverum, Sør-Odal
som i lang tid har vært integrert i Oslo-regionens arbeidsmarked, og Os som ligger
mellom de to regionsentrene Røros og Tynset, og som i tillegg har fått stor innflytting fra
utlandet. Av disse er det bare Tynset, Elverum og Os som har fødselsoverskudd perioden
sett under ett. Mesteparten av veksten i Tynset kommer fra fødselsoverskudd, - hvilket er
unikt i dette området.
De resterende 14 kommunene har i varierende grad hatt en nedgang i folketallet perioden
sett under ett; fra Kongsvinger, Eidskog, Åmot og Alvdal som nesten har opprettholdt
folketallet, til Stor-Elvdal, Folldal, Rendalen, Engerdal, og Våler som har hatt en
tilbakegang på 10 prosent eller mer. Utvikling i de tre førstnevnte kommunene er spesielt
alvorlig fordi de ligger an til å få ytterligere nedgang i de aldersgruppene som genererer
størst inntekter gjennom overføringssystemet.
Etter 1997 hadde imidlertid flere av de 14 kommunene midlertidig vekst i folketallet.
Dette bidro til at området som helhet hadde en moderat vekst på slutten av 1990-tallet.
For Åmots del kan denne veksten i stor grad tilskrives innflytting i forbindelse med
relokalisering av Forsvaret til Rena Leir. Når det gjelder de andre kommunene var
veksten av midlertidig art og kan i vesentlig grad tilskrives økning i innflytting fra
utlandet. Fra år 2000 til 2003 har innflyttingen fra utlandet vært betydelig mindre, og
Østerdalene er tilbake i en situasjon der netto innflytting ikke lenger greier å kompensere
for et økende fødselsunderskudd. Dette understreker hvor sårbart området er for endringer
i folks flyttemønster.
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2.9.2 Endringer i flyttemønsteret5
Flyttemønsteret varierer normalt i takt med konjunkturene. I oppgangstider får vanligvis
de mest sentrale kommunene i området økt vekst eller redusert tilbakegang, mens de mest
perifere får forsterket sin tilbakegang. Nettoflyttetallene er derfor hyggeligere lesning for
utkantkommunene i perioder med høy nasjonal ledighet. Men slike årlige variasjoner i
flyttemønsteret kan tilsløre langsiktige endringer som følger av at den enkelte årsklasse
eller generasjon har en annen atferd enn den foregående. Selv om flere av kommunene i
Østlanderdalene har netto innflytting enkelte år eller perioder, så viser flytteregnskapet
over livsløpet at selv ikke de kommunene med størst innflytting, Elverum, Sør-Odal og
Os er uten lekkasjer i enkelte av de yngste årsklassene.
I Østerdalene, som i de fleste distrikter, er det helt vanlig at ungdom – særlig jenter flytter fra sine hjemstedskommuner. Både kjønnsforskjellen og andelen som flytter øker
jo mer utkantpreget kommunen er. Blant de som vokser opp i Elverum, Kongsvinger og
de mest sentrale Glåmdalskommunene flytter 70-75 prosent av jentene og 60-65 prosent
av guttene. I Nord-Østerdalen og Sør-Østerdalen utenom Elverum, er det ikke uvanlig at
85 prosent av jentene og 60-70 prosent av guttene flytter. Veldig ofte går den første
flyttingen til et sted som ligger høyere opp i tettstedshierarkiet, og veldig mange fra
Østerdalene velger Oslo. De fleste flytter imidlertid videre opptil flere ganger før de
etablerer seg mer permanent. Det er bare rundt 10 prosent av årskullene som har Oslo som
endelig stoppested. Litt flere, særlig av kvinnene, ender opp i en av Oslos
forstadskommuner.
Til nå har det vært vanlig at 15-20 prosent av kvinnene og rundt 20 prosent av guttene i
hver årsklasse ved fylte 35 år har flyttet tilbake til oppvekstkommunen sin i Østerdalene,
bortsett fra Elverum som har en høyere andel tilbakeflyttere. For jentene er det minst like
vanlig å bosette seg i en annen kommune i samme region eller fylke som de kommer fra.
På denne måten beholder Østerdalene to av tre ”egne” innbyggere av hvert kjønn i det
lange løp. Det er med andre ord nesten like vanlig å bosette seg i oppvekstregionen som
voksen som det er å flytte fra oppvekstkommunen i ungdomsfasen.
Det som avgjør om området får vekst gjennom flytting er andelen innflyttere utenfra
området. Andelen nykommere varierer sterkt mellom de enkelte kommunene, og er uten
sammenlikning størst i regionsentrene. Innflyttere utenfra bidrar mer til sentralisering av
Østerdalene, enn de innfødte. Det er ellers en markant kjønnsforskjell i denne gruppen;
kvinner er i overlegent flertall blant dem uansett kommunetype. Menn bosetter seg svært
sjelden i utkantkommuner de selv ikke er oppvokst i.

5

Dette avsnittet er basert på analyser av SSBs koplede flyttehistoriemateriale, tilrettelagt for
områdestudiene av Kjetil Sørlie (NIBR), og Grimsrud (1999a, 1999b), Grimsrud og Sørlie (2004)
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Resultatene av denne flytteatferden blir at de mest perifere kommunene – dvs hele NordØsterdalen, Sør-Østerdalen utenom Elverum og Solørkommunene i Glåmdalsregionen,
taper 30-35 prosent av hvert årskull – og vanligvis flere kvinner enn menn. Vinnerne er
Elverum, Kongsvinger og Sør-Odal, men selv ikke disse har netto innflytting i alle
årsklasser. Et annet resultat av flyttingene er at den kjønnsubalansen som oppstår i
ungdomsfasen ved at betydelige flere jenter enn gutter flytter ut, langt på veg blir oppveid
gjennom intern- og nyinnflytting av kvinner.
I utkantkommunene i Østerdalene er den såkalte jenteflukten betydelig redusert. I NordØsterdalen var netto fraflytting av kvinner født tidlig på 1950-tallet på hele 40 prosent,
men ti år senere var dette redusert til et tap på 30 prosent. For menn ble tapet bare
ubetydelig redusert fra den eldste til den yngste kohorten, og var på vel 30 prosent blant
den yngste kohorten. Blant kohorten født tidlig på 1960-tallet er med andre ord tapet av
menn og kvinner omtrent like stort i denne regionen. Tilsvarende utvikling finnes også i
Nord-Odal, Våler, Åmot og Engerdal, så vel som i liknende kommuner i landet, og rokker
litt ved oppfatningen om at det først og fremst er kvinner som forlater bygdene.
Denne utviklingen kan ses i sammenheng med sterk vekst i offentlig sektor gjennom store
deler av 1970-og 1980-tallet. Det kan faktisk se ut som områdets demografiske ulempe,
en aldrende befolkning, har fordret tjenester i omsorgsektoren som har rekruttert unge
kvinner til området. Det er ellers verd å merke seg at bedringen i flyttebalansen for
kvinner kom samtidig med at flere og flere kvinner tok videregående og høyere
utdannelse. I denne perioden er effekten av videregående utdannelse på
flyttetilbøyeligheten utvisket. Fortsatt er det imidlertid slik at de med høyere utdannelse i
større grad enn andre forlater Østerdalene. Dette gjelder i litt større grad for menn enn for
kvinner.
I Nord-Østerdalen er de med høy utdannelse den eneste gruppen kvinner som ikke har
forbedret sin flyttebalanse. De med videregående skole har redusert tapet, mens det er
netto innflytting av kvinner uten utdannelse. Kvinner fra Nord-Østerdalen har gjennom
flere kohorter tatt mer utdannelse enn kvinner i resten av landet. Flyttemønsteret fører
imidlertid til at forskjellen i utdanningsnivå øker mellom dette området og resten av
landet. Dette er tilfelle også blant menn, men der er flyttetapet økende for alle tre
utdanningsnivå (Grimsrud 1999a).
Kommunene i Østerdalene ligger på bunn når det gjelder andel av befolkingen med
høyere utdannelse. I likhet med landsgjennomsnittet er det flere kvinner enn menn med
høy utdannelse, noe som henger sammen med at de har tatt igjen menn med hensyn til å ta
utdannelse, og med at området faktisk har jobber å tilby kvinner med tradisjonelle
kvinneutdannelser som sykepleiere, lærer og førskolelærere. I Nord-Østerdalen er andelen
kvinner med høy utdanning omtrent like høyt som landsgjennomsnittet, noe som gjør at
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denne regionen til en utdanningsvinner i området. Lavest ligger kommunene i
Glåmdalsregionen.
Med unntak av Åmot, som har doblet andelen menn med høy utdanning etter etableringen
av Rena Leir, så taper alle kommunene folk med høy utdannelse gjennom flytting. Selv
Elverum er netto eksportør av høyt utdannet arbeidskraft.
Det skjer imidlertid gradvise endringer i kvinner og menns flytteatferd. Flyttetapene i
Østerdalene har avtatt årskull for årskull fra de født tidlig på 1950-tallet til de som er født
tidlig på 1960-tallet. På grunn av at størrelsen på hvert årskull har sunket betydelig i
samme periode, er antallet som blir boende likevel lavere enn tidligere i de fleste
kommunene. Som en direkte følge av økt bofasthet og redusert utflytting, kommer også
reduksjon i andelen innflyttere. Resultatene av disse endringene slår litt forskjellig ut i de
ulike kommunene i området ettersom nye årskull etablerer seg med gradvise endringer i
geografiske mønstre, blant annet med hensyn til kjønnsbalanse og vekst/tilbakegang.
Foreløpige analyser av yngre kohorter født rundt 1970, viser at selv om disse i mindre
grad flytter, så har de som gjør det et mer sentralisert flyttemønster enn foregående kull.
Langt flere, både kvinner og menn velger Oslo som bosted. Den internflyttingen som var
vanlig blant kvinner i tidligere kull, er sterkt redusert. Dermed er kjønnsforskjellene i
flyttetap igjen i ferd med å øke i Østerdalene.
2.7.3 Utdanning og flytting
Når det gjelder andelen oppvokst i Østerdalene som tar høyere utdanning, ligger de fleste
kommunene bedre an enn de gjør når det gjelder andelen bosatte med høy utdanning.
Dette kommer naturligvis av at mange av de med høy utdanning flytter fra fylket. Men
dette er ikke hele forklaringen; mange av kommunene i fylket har i tillegg netto
innflytting, spesielt av kvinner, med lav utdannelse. Sammen med en økende andel
bofaste, som oftest har lav utdannelse, fører dette flyttemønsteret til at forskjellen i
utdanningsnivå mellom Hedmark og mer sentrale deler av landet øker.
Kvinneflukten fra Østerdalene har avtatt den senere tid. Paradoksalt nok ser det ut til at
tradisjonelle kjønnsroller ved inngåelse av parforhold ligger bak denne utviklingen.
Økningen i andelen bofaste menn har gått sammen med en økt innflytting av kvinner med
lav utdannelse. Samtidig har de samme kommunene et økende tap av både kvinner og
spesielt menn med høy utdannelse, både på grunn av økt fraflytting og redusert
innflytting. Dette henger igjen sammen med at andel med høy utdanning i kommunene
har økt såpass kraftig de siste årene at kommunene er blitt selvforsynt med kvalifisert
arbeidskraft. En annen side av dette er at problemet med gjennomtrekk av
kompetansepersonell er blitt betydelig redusert.
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Likevel er det liten tvil om at det er viktig å satse på å heve utdanningsnivået i
Østerdalene - ikke minst fordi det har en verdi i seg selv. Jo flere som kommer seg ut og
tar utdannelse, jo flere kan komme tilbake. Når det gjelder å snu flyttestrømmene i
egentlig forstand, dvs. og få folk som er oppvokst i Oslo-området til å flytte til
Østerdalene, så viser våre analyser at de som oftest flytter mot strømmen har høy
utdannelse. En vesentlig andel av flytter sammen med en partner fra området som de har
truffet i studietiden. Foreløpig er denne gruppen såpass liten at den ikke monner i særlig
grad, men antallet kan forventes å vokse i takt med at stadig flere tar høyere utdanning.
3.2.4 Sentraliseringen kommer med innflytterne utenfra6
Alle regionene, inkludert sentrene, har netto fraflytting for årskullene 1965-69. Høy
utflytting er imidlertid et mindre problem enn sviktende innflytting. Ungdom som vokser
opp i Hedmark, bidrar ved sin flytting ikke så mye til intern sentralisering av bosettingen i
fylket. Flyttetapene over livsløpet skyldes i størst grad lav innflytting utenfra.
Regionsenterkommunene har riktignok netto innflytting fra eget omland og fra andre
regioner i fylket, men lav innflytting av folk utenfra fylket gjør at regionsentrene likevel
får en flyttelekkasje totalt sett. I omlandsregionene kommer flyttetapet både som følge av
lav innflytting utenfra og som følge av flyttemønsteret internt i fylket. Alle
omlandsregionene taper folk til sine regionsentre når vi følger årskullene på veien fra barn
til voksne. Dette tapet er imidlertid lite sammenliknet med forskjellene i lekkasjer ut av
fylket i henholdsvis regionsenter og omland. Totalt er tapet minst i Elverum og i Hamar.
Det er kun disse to kommunene som har flyttegevinst i forhold til de andre regionene i
fylket.
Flertallet av de som vokste opp i Hedmark, nærmere bestemt to av tre kvinner og enda litt
flere menn, bor i Hedmark når de er blitt 30-34 år. Det blir dermed galt å tro at et
distriktsfylke som Hedmark mister størsteparten av sin ungdomsbefolkning gjennom
flytting. Det er kun for kvinner i Tynsetregionen vi finner færre enn 60 prosent av de som
vokste opp i regionen fortsatt boende i fylket, når de er i begynnelsen av 30-årene.
De som er oppvokst i omlandskommunene bor i større grad i fylket som voksne enn de
som vokste opp i sentrene. Størst forskjell mellom senter og omland er det i Hamarregionen. Generelt er det slik at oppvekst i et regionsenter øker sjansen for å forlate fylket.
De som har vokst opp på Hamar, har da også i størst grad flyttet ut av Hedmark på varig
basis. Hadde det ikke vært for at Hamar fikk så mye av all innflyttingen utenfra, ville
kommunen hatt fylkets største flyttetap.

6

Dette avsnittet er basert på Grimsrud og Sørlie (2004).
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3

Pendling og pendlere

3.1

Utpendling, innpendling og nettopendling

På landsbasis så vel som i Østerdalene har antallet pendlere økt de siste 10-15 årene.
Mellom økonomiske regioner har pendlingen økt fra 15 til 19 prosent av alle sysselsatte7.
Spesielt rundt Gardermoen har økningen vært sterk. Pendlingene mellom kommuner
ligger på et høyere nivå; en av tre sysselsatte pendlet ut av bostedskommunen i 2001 (FoB
2001). Figur 3.1 og 3.2 viser økningen i innpendling og utpendling fra de 18 kommunene i
Østerdalene. Det framgår at de største pendlerkommunene er de som ligger i
Kongsvingers (og Oslos) omland, med Odalskommunene på topp. I dette området ligger
pendlerandelen godt over landsgjennomsnittet. Med unntak for Våler pendles det minst i
kommunene rundt Elverum - langt mindre enn gjennomsnittet for norske kommuner.
Kommunene rundt Tynset kommer i en mellomposisjon, hvor Os, Tolga og Folldal i 2003
har kommet opp i over 30 prosent utpendlere. Senterkommunene har generelt lavere
pendling enn omlandskommunene.
Figur 3.3 viser også at det bare Tynset og Kongsvinger som i 2003 hadde netto
innpendling. Kongsvinger har så vidt snudd fra netto utpendling til netto innpendling
siden 1990. De øvrige kommunene har i regelen økt nettoutpendlingen (unntak er Folldal,
Trysil og Våler).
Gjennomsnittlig pendler 27 prosent av alle sysselsatte kvinner til en annen kommune enn
den de bor i, mot 36 prosent av mennene (FoB 2001). Mellom økonomiske regioner
pendler 16 prosent av kvinnene, mot 22 prosent av mennene (Panda, 2003). Geografisk
nivå endrer altså ikke forskjellene mellom kjønnene. Figur 3.4 viser utpendling for
kvinner og menn i de tre økonomiske regionene i Østerdalene i 1990 og 2003. Her går
det fram at økningen i utpendling har vært sterkest for kvinner. I Kongsvingerregionen
har utpendling av menn blitt redusert siden 1990. Figuren viser ellers at til tross for sterk
økning i kvinners utpendling, er det langt igjen før de pendler like mye som menn.
Figur 3.5 viser endringen i nettopendling i de tre økonomiske regionene etter kjønn. I
Kongsvingerregionen er nettoutpendlingen for menn redusert, mens den er økt for
kvinner. I Elverumregionen er det bare små endringer siden 1990. I Tynsetregionen har
netto utpendling blant kvinner økt betydelig.

7

Økningen i pendling fra 1990-2003 kan ha sammenheng med at antallet studenter har økt i perioden.
Studenter som har deltidsjobb på studiestedet, men bostedsadresse hjemme hos foreldrene, blir registrert
som pendlere. Videre er måten pendling (eller sysselsatte) registres på, endret mellom 1990 og 2003. Det er
derfor noe usikkerhet knyttet til hvor stor økningen i andel pendlere har vært, men at den faktisk har økt er
det liten tvil om.
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Utpendlere i prosent av sysselsatte etter bosted 1990 og 2003 (pr 31.12.)
Kilde: PANDA
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Innpendlere i prosent av sysselsatte etter arbeidssted 1990 og 2003 (pr
31.12).. Kilde PANDA.
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Nettopendling i prosent av sysselsatte etter bosted 1990 og 2003. 2003 (pr
31.12). 18 kommuner i Østerdalene. Kilde PANDA.
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3.2

Pendling, utdanning og flytting i 1965-69-kohorten

I dette avsnittet blir pendlingsmønsteret til bofaste og flyttere analysert for fire regioner i
Hedmark fylke. Innledningsvis gis det en kort beskrivelse av datamaterialet og de
geografiske inndelinger som er brukt. Deretter kommer beskrivelse av pendlerne og
pendlingsstrømmene, og forskjellen mellom lokalbefolkningen og innflyttere.
Flyttemønsteret omtales kort, før det til slutt gis en liten oppsummering.
3.2.1 Inndelinger og datagrunnlag
Geografiske inndeling
Den geografiske inndelingen som brukes er de fire økonomiske regionene i Hedmark:
Kongsvinger-regionen, Hamar-regionen, Elverum-regionen og Tynset-regionen. Denne
inndelingen tilsvarer i stor grad planregionene Glåmdalsregionen, Hamar-regionen, SørØsterdalen og det som tidligere var Nord-Østerdalen. Den eneste forskjellen er at Våler
tilhører Elverum-regionen (og ikke Glåmdalsregionen).
I hver av regionene har vi skilt mellom senter og omland. Omland tilsvarer alle
kommuner i regionen unntatt regionsenterkommunen.
Inndeling etter unge voksnes flyttehistorie
Kapitlet omhandler de som de som ble født 1965-69. Denne kohorten er fulgt gjennom
perioden fra de var 15 år til de i 1999 var 30-34 år. Vi konsentrerer oss som bor i
Hedmark etter 30-34 års alderen. Statistisk sett vil de fleste av disse bli boende i Hedmark
resten av livet.
Grunnen til at disse årskullene er valgt ut er todelt. For det første er det de siste årskullene
som har gjennomlevd ”søkefasen”. Vi vet at de fleste flyttinger er unnagjort innen folk
fyller 35. De er populært sagt de siste kullene som har etablert seg ”for godt”, og
representerer således den siste utviklingen på bosettingsfronten. Vi får ikke med de aller
ferskeste flyttinger av ungdom til og fra fylket, men deres flyttinger gir foreløpig ikke
noen varig virkning på bosettingsmønsteret. Det er først om noen år vi får se hvor de nye
ungdomskullene slår seg ned. For det andre representerer denne kohorten den
aldersgruppen som hyppigst pendler. (I pendlingsstatistikken har de som er litt yngre rett
nok høyere pendlingstilbøyelighet, men det kommer av at mange studenter med
deltidsjobb på studiestedet, blir registrert som pendlere når bosted er forskjellig fra
arbeidssted).
De som bor i Hedmark kan deles inn i tre hovedgrupper etter flyttehistorie (bofaste,
tilbakeflyttere, nyinnflyttere). I tillegg har vi skilt mellom flyttere som på et eller annet
tidspunkt har bodd i Oslo eller Bærum før de flyttet til Hedmark. Inndelingen blir som
følger:
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1.
2

3

Bofaste – de som aldri har meldt flytting (disse kan likevel ha vært midlertidig
bosatt andre steder, f.eks. i forbindelse med utdannelse)
Tilbakeflyttere til den kommunene de vokste opp i (definert som den kommunene
de bodde i da de var 15 år). (Når vi snakker om tilbakeflytting til f.eks.
Kongsvingers omland, mener vi tilbakeflytting til den kommunen i dette området
vedkommende er oppvokst i. Dersom det er snakk om flytting til en annen
kommune , omtales det som flytting internt i regionen, eller til ”egen region”.)
Tilbakeflyttergruppen er delt i to:
i)
tilbakeflyttere som har bodd i Oslo/Bærum en eller flere gang før
tilbakeflytting
ii)
tilbakeflyttere som aldri har vært registrert bosatt i Oslo/Bærum
Nyinnflyttere er flyttere som er oppvokst i en annen region enn den de bor i som
voksne. Denne gruppen er delt i tre etter opprinnelsested, og for hver av disse er
knyttet opplysninger om de har vært i Oslo/Bærum:
a)
Nyinnflyttere fra egen region
i)
bodd i Oslo/Bærum
ii)
ikke bodd i Oslo/Bærum
b)
Nyinnflyttere fra annen region i Hedmark
i)
bodd i Oslo/Bærum
ii)
ikke bodd i Oslo/Bærum
c)
Nyinnflyttere utenfra Hedmark
i)
bodd i Oslo/Bærum
ii)
ikke bodd i Oslo/Bærum

Datagrunnlaget
Datamaterialet er SSBs flyttehistoriemateriale, hvor alle flyttemeldinger over lande- og
kommunegrenser over en 35-årsperiode er kjedet sammen til individuelle flyttekarrierer.
Med til karriereforløpene hører opplysninger om utdanning, sysselsetting og
arbeidskommune. Opplysinger og tall om flytting og pendling i dette kapitlet, er resultater
som kommer fra analysene Kjetil Sørlie (NIBR) og Gro Marit Grimsrud
(Østlandsforskning) har gjort av dette materialet i forbindlese med
Regionalforskningsprogrammet.
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3.2.2 Pendling etter kjønn og utdanning
Kjønn
Menn pendler oftere enn kvinner i alle regioner. Størst forskjell er det i Elverum, der bare
17 prosent av kvinnene pendler og 32 prosent av mennene. Dette er kanskje ikke så rart
tatt i betraktning den store tilfanget av såkalte kvinnearbeidsplasser i Elverum. Minst
kjønnsforskjell er det i Elverums omland, som har lav pendling til omland å være.
Tabell 3.1

Pendlere som andel av antall sysselsatte etter kjønn og høyeste fullførte
utdanningsnivå, i regionsentra og deres omland. Prosent.

Kongsvinger
Hamar
Elverum
Tynset
Kongsvinger
omland
Hamars omland
Elverums omland
Tynsets omland

Andel sysselsatte menn som pendler
Høy
Lav
Totalt
utdanning
utdanning
40
27
37
43
51
39
32
29
34
26
44
21

Andel sysselsatte kvinner som pendler
Høy
Lav
Totalt
utdanning
utdanning
33
34
28
34
42
28
17
24
13
16
16
16

52

52

52

42

53

39

51
27
38

59
19
31

49
30
39

44
25
31

50
32
40

42
23
26

Kilde: SSBs flyttehistoriemateriale
Kvinners pendling mer begrenset av avstand enn menns. Det er liten forskjell mellom
kjønn i pendlingen mellom senter og omland internt i Hedmarks regioner. Det er
langpendlingen som står for den store forskjellen mellom kjønnene når det gjelder
pendling.
Utdanningsnivå
Tabell 3.1 over viser at kvinner med høy utdanning pendler oftere enn andre kvinner,
bortsett fra i Tynset der utdanning ikke spiller noen rolle for pendlingsgraden. For menn
derimot, er sammenhengen ikke særlig klar. Det er bare i Hamar, Tynset og Hamars
omland at menn med høy utdanning pendler mer enn andre menn.
Tabell 3.2 viser at folk med høy utdanning som regel er i mindretall blant pendlerne.
Dette er naturlig siden de også er i mindretall blant sysselsatte totalt sett. Unntak fra
denne regelen er kvinner som pendler fra Elverum og Hamar. Tabellen viser at de med
høy utdanning er overrepresentert blant kvinner som pendler, spesielt i Elverum og
Hamars omland. I de øvrige regionene er sammenhengen ikke signifikant hver region sett
for seg, men sett under ett kan vi si at kvinner med høy utdanning har større tilbøyelighet
til å pendle enn andre kvinner.
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Tabell 3.2

Andel høyt utdannede blant sysselsatte totalt og pendlere, etter kjønn.

Kongsvinger
Hamar
Elverum
Tynset
Kongsvinger
omland
Hamars omland
Elverums omland
Tynsets omland

Andel menn med høy utdanning blant
sysselsatte totalt
pendlere
20
16
36
42
27
24
21
36

Andel kvinner med høy utdanning blant
sysselsatte totalt
pendlere
28
31
42
53
36
52
34
33

14

14

20

25

20
23
14

24
16
12

26
25
35

30
32
46

Kilde: SSBs flyttehistoriemateriale
For menn viser tabell 3.2 at det bare er blant pendlere fra Tynset, Hamar og Hamars
omland at de med høy utdanning er overrepresentert. Av disse er det bare i Tynset at
sammenhengen er signifikant. I omlandet til Elverum er det i utpreget grad motsatt –
antakelig som følge av den spesielle situasjon at offiserer ved Rena Leir utgjør en stor
andel av menn med høy utdanning i dette området. Alt i alt er altså bare i Tynset at menn
med høy utdanning har større tendens til å pendle enn andre menn.
For øvrig går det fram av tabell 3.2 at det er store forskjeller mellom kvinner og menn og
mellom regioner når det gjelder andelen sysselsatte med høy utdanning. I alle regioner er
det flere kvinner enn menn med høy utdanning blant de sysselsatte. Kjønnsforskjellene er
ekstreme i Tynset-regionen. Flest sysselsatte med høy utdanning har Hamar, Elverum,
Tynset og Elverums omland. Færrest med høy utdanning er det i Kongsvingers omland,
Kongsvinger og de øvrige omland.
Utdanningsnivå har også betydning for pendlingsavstand. Totalet sett er det få kvinner
som pendler over lang avstand, men de som gjør det har stor sannsynlighet for å ha høy
utdanning. Kvinner med høy utdanning pendler oftere til Osloregionen enn andre kvinner.
For menn ser vi ingen signifikant sammenheng mellom langpendling og høy utdannelse –
snarere tvert imot.
3.2.3 I hvilke regioner pendles det mest, og hvor hen?
Det pendles mest i Kongsvinger- og Hamar-regionene (se tabell 3.3 bakerst i kapitlet).
Her pendler litt over halvparten av mennene og drøyt 40 prosent av kvinnene bosatt i
omlandet. Også fra sentrene Kongsvinger og Hamar er pendlingen høy, med drøyt 40
prosent utpendling for menn og 30-35 prosent for kvinner. Det er stor forskjell mellom
disse to regionene på den ene siden og de to Østerdals-regionene på den annen. Fra
Elverum pendler kun hver tredje mann og hver femte kvinne. Utpendlingen fra Elverum
er lavere enn gjennomsnittet for kommunene i landet som helhet, spesielt for kvinner. Fra
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Elverums omland pendler imidlertid hver fjerde av begge kjønn, og dette er likt med
landsgjennomsnittet for kvinner. I Tynset pendler hver fjerde mann og hver sjette kvinne.
Fra Tynsets omland pendler det betydelig flere, omtrent 40 prosent av mennene og 30
prosent av kvinnene.
Pendling mellom senter og omland
Det pendles naturlig nok mer fra omlandene enn fra sentrene. Størst innpendling fra eget
omland har Hamar, som sysselsetter hver fjerde av omlandets yrkesaktive befolkning.
Tilsvarende sysselsetter Kongsvinger hver sjette fra omlandet, Tynset hver åttende og
Elverum hver tiende fra eget omland. Det er ingen forskjell i pendlingen inn til
regionsentrene etter kjønn.
I Hamar-regionen er pendlingsstrømmene fra omland til senter og omvendt relativt sett
like store. Mer enn hver fjerde sysselsatt av begge kjønn bosatt på Hamar, pendler til en
annen kommune i fylket. Det meste av dette er pendling til eget omland. Fra de andre tre
sentrene pendler omkring 15 prosent av de sysselsatte mennene til andre kommuner i
fylket. For kvinner er tilsvarende andel litt lavere.
Store kjønnsforskjeller i langpendling
Den store forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder pendling kommer først og
fremst til syne når vi ser på pendlingen til Oslo-regionen. Mer enn hver fjerde sysselsatte
mann bosatt i Kongsvinger-regionen pendler til hovedstadsområdet. Fra Hamar- og
Elverum-regionen gjelder det hver tiende, og fra Tynset-regionen kun hver fjortende
mann. Det er ingen forskjell mellom senter og omland når det gjelder menns pendling til
Oslo-området. For kvinner er bildet noe annerledes. Pendlingen til Oslo-regionen er lav
for kvinner fra alle regioner unntatt Kongsvinger-regionen, der hver femte kvinne bosatt i
senteret og hver sjette i omlandet pendler til Oslo-regionen. I de andre regionene er det
færre enn hver tjuende sysselsatte kvinne som har arbeid i Oslo-regionen. For kvinner i
Hedmark er det altså bare de som bor i Kongsvinger-regionen, som gjør seg nytte av
Oslo-regionens arbeidsmarked.
Det er en viss utpendling til andre fylker fra Hedmark. I størst grad gjelder dette fra
Tynset-regionen, hvor omtrent hver tiende mann og kvinne bosatt i omlandet pendler til
Sør-Trøndelag. Fra senterkommunen Tynset er imidlertid utpendlingen liten også den
veien. Fra Hamar-regionen pendles det en del ut av fylket, hver tolvte bosatt i omlandet av
begge kjønn er sysselsatt i Oppland. Fra Hamar pendles det derimot ikke så mye ut av
fylket, og det gjør det heller ikke fra Elverum- og Kongsvinger-regionen.
Dette avsnittet har vist at pendlingsmønsteret varierer med kjønn og regionenes
geografiske lokalisering i forhold til store arbeidsmarkeder: Kongsvinger-regionen har
størst utpendling til Oslo-regionen. Hamar-regionen har størst internpendling. Tynset-
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regionen har størst pendling ut av fylket ellers. Elverum-regionen har minst pendling
totalt.
3.2.4 Hvem pendler mest, lokalbefolkningen eller innflyttere?
Bofaste pendler minst
Generelt er det slik at tilbakeflyttere og innflyttere pendler mer enn de bofaste (se tabeller
i Vedlegg III). I Hedmark er det ett unntak fra regelen om at de bofaste pendler minst. Det
gjelder menn som bor i Elverums omland. I dette området er det nyinnflytterne fra
Oslo/Bærum som pendler minst. Dette henger sammen med den tidligere nevnte
relokaliseringen av arbeidsplasser fra Gardermoen til Rena Leir.
Ellers har det stor flertall av bofaste, både menn og kvinner i alle regioner, jobb i
hjemkommunen. Av de bofaste er det menn i Kongsvingers omland som pendler mest
(dvs. bare 55 prosent sysselsatt i egen kommune). Menn fra dette området er for øvrig de
som flytter minst i Hedmark. Kanskje har mange kunnet unngå flytting på grunn av kort
avstand til arbeidsmarkedet i Oslo-området? I motsatt ende av fylket ligger Tynset, hvor
dagpendlingsalternativene er langt færre. Menn fra Tynset er imidlertid også blant de mest
bofaste i fylket, samtidig som de ligger i bunn av pendlingsskalaen.
Blant bofaste kvinner er det, i tråd med hovedtrekkene i pendlingsmønsteret, de fra
Elverum som pendler minst og de fra Kongsvingers omland som pendler mest.
Noen tilbakeflyttere pendler mer enn andre
Det er som regel også forskjeller i pendlingstilbøyelighet etter hvor innflytterne kommer
fra, derfor har vi skilt ut de som har bodd i Oslo før flytting til Hedmark og de som ikke
har det. Her tar vi for oss tilbakeflytterne og spør om de som har vært bosatt i
Oslo/Bærum oftere pendler til Oslo-regionen enn andre tilbakeflyttere.
En slik sammenheng finner vi for:
*
Menn fra Kongsvingers omland (og i noe mindre grad for kvinner til dette
området)
*
Menn fra Elverum
*
Menn fra Elverums omland
*
Kvinner fra Kongsvinger
*
Kvinner og menn fra Hamar
*
Menn fra Hamars omland
*
Menn fra Tynsets omland
Menn flyttet tilbake fra Oslo til Hamars omland, pendler mer til Oslo-regionen, men de
pendler ikke mer totalt sett enn tilbakeflytterne som ikke har vært i Oslo. De siste pendler
mer både til Hamar, andre steder i Hedmark og ut av fylket. På Tynset er det ingen effekt
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på pendling av Oslo-oppholdene, men for tilbakeflytterne til de andre kommunene i NordØsterdalen er det en viss effekt for menn, både når det gjelder pendling til Hamar og til
Oslo
Flyttere fra Oslo/Bærum pendler oftere til Osloregionen enn andre nyinnflyttere
Sammenhengen mellom det å ha bodd i Oslo/Bærum før flytting til Hedmark, og
arbeidspendling til Oslo-regionen er sterk for nyinnflytterne til disse områdene.
•
•
•
•
•

Kongsvinger: effekten er sterk både for kvinner og menn
Kongsvingers omland: effekten er sterk både for kvinner og menn
Hamar: effekten sterk for kvinner, noe svakere for menn
Hamars omland: effekten er sterk både for kvinner og menn
Elverum: effekten av Oslo-oppholdene gjør seg sterkest gjeldene for menn

I Elverums omland og i Tynset-regionen er det ingen slik Oslo-effekt å spore for
sammenhengen mellom nyinnflytting og pendling, snarere tvert i mot.
Denne analysen gir en pekepinn på at de områdene som ligger innenfor
dagpendleravstand til Oslo-regionenes arbeidsmarked, kan vinne på å få bostedsmotiverte
flyttere, både tilbakeflyttere og nyinnflyttere. Mannlige tilbakeflytterne synes i så måte å
være de som strekker seg lengst; de pendler til Hamar og Oslo-området helt fra NordØsterdalen. Østerdalen har altså noe å vinne på pendlingsvillige tilbakeflyttere.
Østerdalen har, med unntak for Elverum, vanskelig for å rekruttere nyinnflyttere som
pendler.
Hvem pendler mest av tilbakeflyttere og nyinnflyttere?
Sentrene Hamar og Tynset skiller seg ut som de stedene der nyinnflyttede menn i større
grad arbeider i bostedskommunen enn det tilbakeflytterne gjør. På Elverum er det ingen
forskjell, mens det i Kongsvinger i utpreget grad er motsatt. For kvinner i sentrene,
unntatt Elverum, jobber tilbakeflytterne i større grad enn nyinnflytterne i
bostedskommunen. I tre av omlandene, ikke Elverum-regionen, arbeider også
tilbakeflytterne i større grad i bostedskommunen enn nyinnflytterne. Elverum-regionen
har i hovedsak et annet mønster enn de øvrige, muligens skyldes det de nevnte
innflytterne til Åmot (Rena leir). Med unntak for Stor-Elvdal har denne regionen heller
ikke grenser ut av fylket, annet enn mot Sverige. Pendling dit har vi ikke sett på.
3.2.5 En kort oppsummering
I dette kapitlet har vi sett at i alle regioner pendler flytterne mest, spesielt gjelder dette
menn. Den høye innflyttingen til Hamar kan ses i lys av at dette senteret har flest
pendlingsalternativer. På Hamar er det liten forskjell i pendling mellom bofaste og
nyinnflyttere. Tilbakeflytterne er generelt den gruppen som har høyest tendens til å
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pendle, spesielt i sentrene. I omlandet til Hamar- og Kongsvinger-regionen, er det
imidlertid nyinnflytterne som i størst grad pendler. I omlandet til Elverum pendler
nyinnflytterne lite, og i motsetning til de andre regionene, pendler nyinnflyttede menn
mindre enn de bofaste. Tilbakeflyttere og nyinnflyttere som har vært innom Oslo pendler i
de fleste regioner mer enn de øvrige.
Flyttemønsteret til de som vokser opp i Hedmark virker i svært liten grad sentraliserende.
Det er innflyttere utenfra fylket som står for sentraliseringen gjennom at de i mye større
grad bosetter seg i regionsentrene enn i omlandet. Våre foreløpige analyser tyder på at
muligheten til å pendle nok har bremset den interne flyttingen fra omland til senter, og
bidratt positivt til innflytting i omlandene, men samtidig har pendlingsmulighetene fra
sentrene kanskje økt innflyttingen til disse i enda større grad. Totalt sett kan den økte
pendlingen altså ha ført til økt sentralisering internt i fylket, men også til økt bosetting.
Sammenhengen mellom flytting, jobb, og pendling er imidlertid komplisert, og det ligger
ikke innenfor dette prosjektets rammer å gi noen fullstendig analyse av denne. Med dette
arbeidet har vi imidlertid tatt et første steg, og lagt til rette datamateriale for videre
analyse av sammenhengen mellom flytting og pendling, og betydningen for regional
utvikling.

3.3

Utsiktene fremover

Bedret infrastruktur og økt fleksibilitet i arbeidslivet bidrar til gradvise utvidelser av de
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregionene og dermed til økt pendling. Lettere tilgang
på arbeidsplasser utenfor bostedskommunen/-regionen kan kompensere for svak utvikling
i lokalt næringsliv og sikre arbeid for både eksisterende innbyggere og tilflyttere.
Flyttingen av hovedflyplassen sammen med den gradvise utvidelsen av akseptabel
pendlingsavstand til det øvrige arbeidsmarkedet i og rundt Oslo gjør at en stadig økende
del av Sør-Hedmark har muligheter til en positiv befolkningsutvikling, mer eller mindre
uavhengig av lokal jobbskaping. En slik bosettingsutvikling vil på den annen side i seg
selv kunne skape grunnlag for lokale arbeidsplasser og verdiskaping bl.a. innen privat og
offentlig personrettet tjenestesektor.
I Sverige er regionförstoring en sentral del i regionalpolitikken. Regionförstoring
beskrives som en prosess som består i at tidligere separate arbeidsmarkedsregioner
knyttes sammen til en ny og større region gjennom økt pendling. I Sverige er antall lokale
arbeidsmarkedsregioner (LA-regioner) nesten halvert på knapt tretti år, fra 187 i 1970 til
100 i 1998. I den svenske regionalpolitikken lanseres utvidelsen av
arbeidsmarkedsregioner som et alternativ til ytterligere geografisk konsentrasjon av
bosettingen.
I den siste norske stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken (Stortingsmelding
nr. 34 (2000-2001)) er en av hovedideene at det skal satses på "sterke arbeidsmarkeds-,
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bo- og serviceregioner." I meldingen konkretiseres ikke hvilken daglig reisetid eller
reisemåte som legges til grunn når en bruker begrepet "arbeidsmarkeds-, bo- og
serviceregion". Trolig tenker en seg regioner som i stor grad faller sammen med Statistisk
sentralbyrås "økonomiske regioner", mens vi altså ser at pendlingen i økende grad også
skjer på tvers av økonomiske regioner.
Oppgradering av transportsystemene mellom de sørlige deler av Østerdalene og Osloregionen og Gardermoen vil kunne gi ytterligere økning i utpendlingen fra området.
Utviklingen av transportsystemene i andre retninger fra regionsentrene enn mot Oslo har i
mindre grad vært prioritert. Transportsystemene er ikke bygget med tanke på å støtte opp
under oppdemmingstanken fra Østlandskomiteens innstilling i 1969, eller ut fra ideene
om polysentriske bysystemer som er sentrale i EUs planperspektiv ESDP.
3.3.1 Flytter folk for å pendle?
Sammenhengen mellom jobb, bosted og flytting er fortsatt sterk. Muligheten for å kunne
pendle til jobb utvider det geografiske bo- og arbeidsmarkedet, og betyr derfor mye for
tiltrekningskraften til et område. Jo flere jobbmuligheter, jo mer kan selve ”bolysten”
tillegges vekt ved valg av bosted. Analyser av folks flyttemotiver viser at tilhørighet betyr
mye i forhold til hvor en ønsker å bo, og at oppvekststedet har en spesiell stilling i denne
sammenheng. Når tilhørighet geografisk kan kombineres med muligheten for
inntektsgivende arbeid, er det lite som slår dette med hensyn til valg av ”endelig” bosted.
Pendling er trukket fram i den distriktspolitiske debatten som et middel til å hindre
fraflytting (og øke bofastheten). Analysene i dette kapitlet viser imidlertid at det er de
bofaste som pendler minst. Det er innflytterne som pendler mest. Dette er på ingen måte
overraskende, dels fordi gode jobbmuligheter lokalt bidrar sterkt til bofasthet, og dels
fordi vi i lang tid har sett at områder med høy innflytting samvarierer med områder med
mye pendling.
Analysene i dette kapitlet tyder på at mulighetene for å beholde jobben i Oslo etter
flytting, øker sannsynligheten for å flytte til og tilbake til Østerdalene. Menn som flytter
tilbake til Glåmdalsregionen etter midlertidig å ha bodd i Oslo, fortsetter i Oslo-jobben sin
etter flytting. Dette gjelder også for menn som flytter tilbake til Sør-Østerdalen etter å ha
vært bosatt i Oslo. Til Nord-Østerdalen er det også signifikant flere som pendler til Oslo
etter tilbakeflytting fra Oslo. Utenom tilbakeflyttere til Kongsvinger, som ligger nokså
nær Oslo, finner vi ingen slik effekt blant kvinnelige tilbakeflyttere, fordi de sjelden
pendler over lange distanser. Muligheter for sysselsetting i Osloregionen er med andre ord
viktig for mannlige tilbakeflyttere i store deler av Østerdalene. Mannlige tilbakeflyttere
blir som nevnt færre og færre, men med bedrede transport- og telependlingsforhold kan
flere realisere ønsket om å bo i oppvekstregionen
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Nykommerne er imidlertid den gruppen som oftest pendler, og sannsynligheten for at de
pendler til en jobb i Oslo-regionen øker tydelig dersom de har bodd i Oslo før flytting til
Østerdalene. Dette gjelder i særlig grad i Glåmdalsregionen, for kvinner så vel som for
menn. Mannlige nykommere til Elverum pendler også mer dersom de har vært i Oslo. I
resten av Østerdalen er det imidlertid ingen slik effekt å spore. Nykommere til disse
områdene ser i større grad ut til å være sysselsatt i bostedskommunen, eller i alle fall i
samme region som de bor. Dette kan tolkes som at de som flytter til Østerdalen uten selv
å være oppvokst der, i stor grad motiveres av lokale jobbmuligheter, mens relativt flere av
nyinnflyttinger til Glåmdalsregionen kan være bostedsmotivert.
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4

Senterutviklingen

4.1

Utvikling i folketall, servicefunksjoner og omsetning

Østerdalene har få store sentra. Utenom kommunesentrene er det bare to sentra med mer
enn 500 innbyggere: Magnor i Eidskog med 984 innbyggere og Roverud i Kongsvinger
med 881 innbyggere i 2003. Av de 18 kommunene som utgjør vårt studieområde, er det
bare Engerdal som ikke har et kommunesenter som oppfyller SSBs krav til å
karakteriseres som et tettsted, og Nord-Odal hadde det ikke i 1960. Fra 1950 til 1970
doblet kommunesentrene folketallet fra 13.429 til 26.977 og har vokst videre til 42.195 i
2003. Utenfor kommunesentrene ble folketallet redusert fra 92.160 i 1950 til 75.757 i
1970, og videre til 61.682 i 2003. Selv om kommunesentrene altså har hatt en sterk vekst,
er Østerdalene fortsatt blant de minst urbaniserte områder i landet.
De to figurene 4.1 og 4.2 på neste side, viser folketallet i og utenfor kommunesentrene i
1960 og 2002. Fra 1960 til 2002 rkte kommunesentrenes folketall fra 19.067 til 41.990,
dvs. mer en dobling. Utenfor kommunesenteret ble folketallet redusert fra 87.000 i 1960
til 61.843 i 2002. I alle 18 kommuner er folketallet utenfor kommunesenteret redusert i
perioden.
Folketallsutviklingen i tettstedene Kongsvinger og Elverum 1960-2002 er vist i figur 4.3
nedenfor. Kongsvinger hadde sterk vekst i perioden fra 1960 til 1980. Deretter har
veksten avtatt. I noen Dr, fra slutten av 1970-tallet til begynnelsen pD 1990-tallet hadde
Kongsvinger flere innbyggere enn Elverum. ND er Elverum igjen blitt det klart strrste
senteret i omrDdet, slik det var pD 1960-tallet.
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Figur 4.1 Folketallet i kommunesentrene 1960 og 2002. Kilde SSB
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Figur 4.2 Folketall utenfor kommunesentrene 1960-2002. Kilde:SSB
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Figur 4.3Folketallsutviklingen i tettstedene Elverum og Kongsvinger 1960-2002. Kilde
SSB
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I løpet av de siste 30 årene har det i Norge vært en betydelig vekst i servicenæringene, og
mange bransjer har spredt seg til langt flere tettsteder enn tidligere. Eksempler på dette er
eiendomsmeglere (representert i 21 tettsteder i 1972, i 159 tettsteder i 1999), kjøpesentre
(fra 34 til 199), bedriftsrådgivere (fra 46 til 380), trykkerier (fra 129 til 383), hoteller etc.
(fra 151 til 416), jf. Engebretsen (2001, s. 62). Fra 1972 til 1999 hadde nesten alle
tettsteder i Norge vekst i antall tjenestefunksjoner. Mange funksjoner som tidligere bare
fantes i noen få tettsteder og som var en indikator for høyt nivå i sentralstedshierarkiet,
finnes nå i svært mange tettsteder. Det er derfor langt mindre forskjeller mellom
tettstedene i dag, når en ser på antall tjenestefunksjoner. Denne utviklingen ser en også
klart i vårt område. Antall servicefunksjoner har økt i alle tettsteder.10 Selv i tettsteder
med nedgang i varehandelsomsetningen, som Magnor, Kirkenær, Otnes, Folldal, Os og
Engerdal har antall servicefunksjoner økt. Antall servicefunksjoner har økt mest i Tynset
(fra 19 til 31 typer av tjenester), Innbygda (fra 19 til 29) og Skotterud (fra 14 til 23).
Tabell 4.1: Tettestedenes varehandelsomsetning og tilbudte tjenestetyper
Tettsted
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Flisa
Innbygda
Skarnes
Rena
Skotterud
Kirkenær
Koppang
Våler
Sand
Alvdal
Otnes
Folldal
Engerdal
Tolga
Magnor
Os

Kommune
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Åsnes
Trysil
Sør-Odal
Åmot
Eidskog
Grue
Stor-Elvdal
Våler
Nord-Odal
Alvdal
Rendalen
Folldal
Engerdal
Tolga
Eidskog
Os

Varehandelsomsetning, mill. 1997-kr
1972
2000
Endring
538
912
70 %
547
677
24 %
168
351
109 %
188
301
60 %
140
295
111 %
128
202
58 %
106
154
45 %
105
123
17 %
129
121
-6 %
76
83
9%
75
81
8%
46
66
43 %
47
53
13 %
50
40
-20 %
42
37
-12 %
42
34
-19 %
18
26
44 %
52
25
-52 %
31
20
-35 %

Antall tjenestetyper
1972
1999
33
37
33
35
19
31
25
26
19
29
18
25
20
23
14
23
19
27
11
18
13
19
10
13
10
17
3
11
6
13
2
8
7
12
7
10
4
12

Kilde: Engebretsen, 2001

Elverum har siden 1972 gått forbi Kongsvinger både rangert etter antall servicefunksjoner
og når det gjelder omsetning i varehandelen. Elverum har hatt en omsetningsvekst på 70
prosent i perioden, mens veksten i Kongsvinger bare var på 24 prosent. Størst vekst hadde
Innbygda med 111 prosent og Tynset med 109 prosent. Også Flisa, Skarnes, Rena, Tolga
og Sand hadde sterk vekst. De store taperne i varehandelsomsetning er Magnor, Os og
Otnes og Engerdal.

10

Her er også tatt med omsetningen i noen sentra som ikke tilfredsstiller Statistisk sentralbyrås krav
for å bli klassifisert som tettsted.
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Når disse to indikatorene (varehandelsomsetning og antall servicefunksjoner) vurderes
sammen med endringene i tettstedenes folketall de siste 30-40 år, finner vi at:
*
*

*
*

*
*

*

4.2

Elverum har vokst fram som områdets dominerende handelssenter, mens Elverum
og Kongsvinger var mer likestilte 20-30 år tilbake i tid.
Tynset har vokst fram som et regionsenter i Nord-Østerdalen (kanskje på
bekostning av andre sentra i regionen; i alle fall har flere av de andre sentrene der
ikke særlig stor vekst).
Flisa har hatt lang sterkere vekst enn Kirkenær, både i folketall og
varehandelsomsetning. Flisa er blitt “regionsenter” i Solør.
Innbygda i Trysil har vokst fram som et handelssenter, på tross av at folketallet i
kommunen er redusert. Folketallet i kommunesenteret Innbygda er nesten
tredoblet fra 1960 til 2002. Den store turisttrafikken er en viktig årsak til at
Innbygda er blitt et handelssenter.
Flere små sentra har hatt sterk vekst de siste 30-40 årene. Det gjelder Sand (NordOdal), Os, Våler, Skarnes (Sør-Odal) og Skotterud (Eidskog).
Bare ett kommunesenter, Folldal, har hatt nedgang i folketall i perioden, men
Alvdal og Tolga har bare hatt liten vekst. Varehandelstallene bekrefter at dette er
sentra som har hatt en svak utvikling.
I Nord-Østerdalen er senterveksten og varehandelen blitt konsentrert i Tynset. I
Glåmdalsregionen er bildet et annet. Mens Kongsvinger ser ut til å ha stagnert de
siste 20 årene, både i folketall og varehandel, har kommunesentrene i
omlandskommunene hatt en sterk vekst. Det gjelder sentrene Flisa, Skarnes og
Sand. Det er altså ingen entydig utvikling i retning av økt konsentrasjon i
regionsentrene.

Regionsentraene – demninger og magneter?

Siden 1951 har folketallet i tettstedene økt fra en andel på 22 til 54 prosent på fylkesnivå i
Hedmark. I Østerdalene er urbaniseringsgraden enda lavere; selv i dag er det bare
Elverum og Kongsvinger som har mer enn halvparten av sine innbyggere bosatt i
tettsteder. I de siste drøyt femti årene har konsentrasjonsprosessene virket kontinuerlig,
om enn i varierende styrke på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
Da flyttingen for alvor kom i gang igjen etter krigen var Østerdalene det området i landet
som sterkest fikk merke Oslo-regionens tiltrekningskraft. Flyttestrømmene gjennom
1950- og begynnelsen av 1960-tallet forsynte Oslo-regionen med ettertraktet ufaglært
arbeidskraft. Fra 1950 til 1960 var det bare Kongsvinger som ikke hadde flyttetap i dette
området. I de to andre regionsenterkommunene Elverum og Tynset, i
landbrukskommunene Alvdal og Engerdal, og i industritunge og relativt tettbygde Åmot
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og Våler var imidlertid ikke flyttetapet større enn at det ble kompensert av naturlig
tilvekst. Resten av kommunene hadde folketallsnedgang som følge av fraflytting.
På 1960-tallet var flyttestrømmene inn mot Oslo-området fortsatt sterke, men samtidig ble
det avtegnet et tydeligere skille mellom sentrum og periferi internt i Østerdalene. Nå var
det bare Kongsvinger, Elverum og Alvdal som hadde vekst i folketallet, og bare de to
førstnevnte hadde netto innflytting. Selv om flyttestrømmene disse to første 20-25 årene
etter krigen i stor grad bidro til nasjonal konsentrasjon, var veksten i Østerdalenes
tettsteder også kraftig i denne perioden, særlig på 1960-tallet. Fra 1960 til 1970 økte
tettstedsbefolkningen i Hedmark fra 27 til 38 prosent, mens den på landsbasis vokste fra
57 til 66 prosent (jf tabell 4.2). Veksten i Hamarregionens tettsteder utgjorde mye av
dette, men Elverum og Kongsvingers vekst mot slutten av tiåret bidro også sterkt. I tillegg
var konsentrasjonsprosessene på lokalt nivå godt i gang. Tettstedsbefolkningen økte også
i kommuner med nedgang i folketallet.
Tabell 4.2: Andel bosatt i tettbygde og spredtbygde strøk. Hedmark og landet. 19502000.
Tettbygd

Hedmark
Norge
Spredtbygd Hedmark
Norge
Kilde: SSB

1950
23
52
77
48

1960
27
57
73
43

1970
38
66
62
34

1980 1990
47
50
70
72
53
50
30
28

2000
54
77
46
23

Disse utviklingstrekkene var imidlertid ikke Østerdalene alene om, og de vakte heller ikke
særlig bekymring hos rikspolitikerne. Tvert imot; konsentrasjon av befolkningen var
ønsket for at tjenestenæringene skulle vokse og for at velferdsstaten skulle bygges.
Dessuten var den naturlige tilveksten såpass stor de fleste steder at de kunne tåle sterk
fraflytting uten at folketallet ble redusert. Slik var imidlertid ikke situasjonen i
Østerdalene. Da som nå var fruktbarheten i denne delen av landet lav sammenliknet med
landsgjennomsnittet. Fødselsoverskuddet var derfor ikke stort nok til å forhindre at hele
Hedmark fylke fikk redusert folketallet fra 1961-65. Dette var en ny situasjon som satte
fart i diskusjonene om en nasjonal bosettings- og distriktspolitikk.
På denne tiden gikk debatten om vekstsentra i Europa, og ideene ble utprøvd i flere land.
Vekstsentertanken var inspirert av Perroux’ teorier om økonomiske vekstpoler, og av
ideer om ”mellomliggende muligheter” fra Stouffers migrasjonsteori. I vekstsentrene
skulle en satse på tyngre og variert industriutbygging, som i sin tur ville gi ringvirkninger
til tjenesteytende sektor. Steder med slike vekstpoler ville kunne oppnå selvforsterkede
vekst og tiltrekke seg både folk og bedrifter. Vekstsentra framsto dermed som løsningen
på datidens problem; de ville fungere som demninger for flyttere fra distriktene og som
”avlastningssentra” for Oslo, som på den tiden hadde problemer knyttet til rask
ekspansjon.
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I 1962 lanserte Erik Brofoss ideen om at det skulle bygges en by i Glåmdalen, som et ledd i
arbeidet med å dempe tilflyttings- og etableringspresset i Oslo. I følge Brofoss hadde
Glåmdalen potensial til å bli et “flersidig industrisamfunn”, og han så for seg en helt ny by,
heller enn utvikling av eksisterende tettsteder. “Når ideen med nye byer hadde slått an i
England, er det ikke minst fordi en der er blitt klar over at ved å starte fra nytt av, vil en
kunne oppnå langt mindre utgifter til de nødvendige grunnlagsinvesteringer enn om en
skulle forsøke å bøte på manglene i de bestående bysamfunn.”1 Og etter Brofoss vurdering
hadde “Glåmdalsområdet .... den beste bygrunnen i hele Norge.” Det skulle derfor bygges
en helt ny “Solør-by” som kunne bidra til å avlaste innflyttingspresset mot Oslo. (Erik
Brofoss: “Utkast til foredrag på Arbeiderpartiets landsstyremøte den 15. februar 1962.” Her
sitert fra Thomassen (1997) s. 489.)
Men i Kongsvinger møtte Brofoss mange sterke lokalpolitikere som hadde et annet syn på
hvor byen burde ligge. Tidligere sjefredaktør i lokalavisa i Glåmdalen, Egil Toreng forteller
om dette:
“Opprinnelig ville myndighetene bygge en helt ny storby i folketomme Solør. Heldigvis for
Kongsvinger hadde avismannen Egil Toreng lang nok fartstid i Ap til at han kunne be om et
møte med den mektige direktøren for Norges Bank. ’Jeg hadde tilbragt ett år i
Arbeiderpartiets sentrale organer, og kjente således til flere av de mest innflytelsesrike
politikerne. Så da Erik Brofoss, den tidligere finansministeren som i mellomtiden var blitt
direktør i Norges Bank og ny styreformann i Distriktenes Utbyggingsfond, foreslo i 1962 å
bygge en helt ny by midt i Solør for å demme opp for den voldsomme tilflytningen til Oslo,
ba jeg om et møte med ham for å diskutere forslaget. Jeg dro til Oslo sammen med Norvald
Strand, og sant å si hadde vel ingen av oss de helt store forhåpningene da vi sank ned i de
dype skinnstolene på direktørens sjefskontor.’ ....... ...Han (Toreng) husker godt hvordan de
to Kongsvingerutsendingene måtte slite for å få sin partifelle til å droppe ideen om en ny
Solør-by: ’Dette var tiden for mekanisering i skogbruket, og hele distriktet var i ferd med å
tømmes for folk. Naturligvis delte vi synet på at flyttestrømmen måtte snus, men for oss var
det like viktig å hindre at Kongsvinger skulle ende som et eneste digert “elgbeite”. Vi
forsøkte derfor å overbevise Brofoss at det ville være mye bedre å satse på Kongsvinger
framfor å bygge et Solørs “Brasilia” på jomfruelig mark. Brofoss hadde store
betenkeligheter - og sa blant annet “at det går jo ikke an å komme fram gjennom denne
byen!”, men merkelig nok greide vi å overtale den ellers svært så selvsikre direktøren.”
(Vekst & Virke - Glåmdalens næringslivsavis nr. 2 juni 2002)

I 1965 ble Kongsvinger utpekt av regjeringen som ett av ni prøvesentra. Fra 1967 til 1983
økte befolkningen med hele 34 prosent. Det så med andre ord ut som Kongsvinger var
vellykket som oppdemmings- og vekstsenter. Men Kongsvinger var ikke alene om å ha
sterk vekst i folketallet. I samme periode vokste Elverum vokste med 22 prosent og
Tynset med ni prosent. Det var også vekst i Odals-kommunene, Trysil, Engerdal og Os. I
de øvrige kommunen, med unntak av Rendalen og Alvdal, minsket tilbakegangen.
Flyttemønsteret var endret; fraflyttingen avtok, og tilbakeflytting og innflyttingen økte.
Mange kommuner i Østerdalene hadde flyttebalanse for første gang på to-tre tiår.
1970-årene er da også kjent som konsolideringstiåret med desentralisert befolkningsvekst.
For første gang på flere tiår flyttet flere til Østerdalene fra Oslo en omvendt. Mange flyttet
tilbake til et tettsted i området de kom fra, og bidro dermed til at tettstedene i Østerdalene
vokste dobbelt så raskt som i resten av landet dette tiåret. De sørlige delene av
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Østerdalene ble samtidig mer og mer integrert i Oslos bo- og arbeidsregion. Allerede i
1970 pendlet 45 prosent av den yrkesaktive befolkning i Nord-Odal, hvorav 25 prosent til
Oslo.
Med befolkningsvekst i mange kommuner merket man ikke særlig til den demografiske
endringen som på sikt skulle komme til å bety langt mer enn periodiske endringer i
flyttemønsteret. Bare i løpet av ti år fra siste halvdel av 60-tallet til siste halvdel av 70tallet var fruktbarheten redusert med i gjennomsnitt ett barn pr kvinne, fra 2,57 til 1,57.
Om man ser 70-tallet under ett er det altså bare regionsentrene og Trysil og Engerdal som
har fødselsoverskudd. Omlandskommunene produserte ikke lenger et
befolkningsoverskudd som regionsentrene kunne demme opp for.
Utover 1980-tallet sank fruktbarheten i Østerdalene ytterligere. Flyttestrømmene svingte i
takt med varierende konjunkturer. Fra 1983 økte fraflyttingen og flyttestrømmene fikk
omtrent samme mønster som på 1960-tallet, selv om strømmene ikke var fullt så kraftige.
Mot slutten av åttitallet, etter jappetida, ble flyttestrømmene igjen svekket. Den kraftige
fraflyttingen gjennom 1950- og 60-tallet hadde endret både alders- og
kjønnsammensetningen i området. Området hadde mange gamle, og få unge – og
flyttingen hadde tappet området for flere kvinner enn menn. Dette førte til økt fokus på
den såkalte jenteflukten. Kvinner ble egen målgruppe i distriktspolitikken og spesifikke
virkemidler ble opprettet for å få flere kvinnearbeidsplasser og barnehager i distriktene.
Nord-Østerdalen ble spesielt rammet av fraflytting, og ble landskjent som et
fraflyttingsområde gjennom kampanjen ”Ut av trengselen” som hadde sitt utgangspunkt i
Tynset.
Tettstedsveksten var langt svakere på 1980-tallet enn i de to foregående tiårene.
Omfordelingen mellom kommuner var svakere, og større deler av flyttestrømmene gikk
mellom ulike tettsteder, - som oftest oppover i tettstedshierarkiet, og i stor grad ut av
området. Kongsvingers vekstperiode synes å være forbi. Tynset hadde nedgang i
folketallet. Av regionsenterkommunene var det er bare Elverum som har noen særlig
vekst. I tillegg hadde de store pendlerkommunene Sør-Odal, Eidskog og Os også vekst i
folketallet.
Fra 1990 til 2003 er det fire kommuner som har hatt vekst: Regionsenterkommunene
Tynset og Elverum, Sør-Odal som i lang tid har vært integrert i Oslo-regionens
arbeidsmarked, og Os som ligger mellom de to regionsentrene Røros og Tynset, og som i
tillegg har fått stor innflytting fra utlandet. Av disse er det bare Tynset, Elverum og Os
som har fødselsoverskudd perioden sett under ett. Mesteparten av veksten i Tynset
kommer fra fødselsoverskudd, - hvilket er unikt i dette området.
De resterende 14 kommunene har i varierende grad hatt en nedgang i folketallet perioden
sett under ett; fra Kongsvinger, Eidskog, Åmot og Alvdal som nesten har opprettholdt
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folketallet, til Stor-Elvdal, Folldal, Engerdal, Rendalen og Våler som har hatt en
tilbakegang på 10 prosent eller mer. Etter 1997 hadde imidlertid flere av de 14
kommunene midlertidig vekst i folketallet. Dette bidro til at området som helhet hadde en
moderat vekst på slutten av 1990-tallet. For Åmots del kan denne veksten i stor grad
tilskrives innflytting i forbindelse med relokalisering av Forsvaret til Rena Leir. Når det
gjelder de andre kommunene var veksten av midlertidig art og kan i vesentlig grad
tilskrives økning i innflytting fra utlandet. Fra år 2000 til 2003 har innflyttingen fra
utlandet vært betydelig mindre, og Østerdalene er tilbake i en situasjon der netto
innflytting knapt greier å kompensere for et økende fødselsunderskudd. Dette
understreker hvor sårbart området er for endringer i folks flyttemønster.
4.2.1 Oppdemming og flyttemønsteret
De tre regionsentrene i Østerdalene har hatt ulik betydning for utviklingen i
bosettingsmønsteret de siste 50 år. Kongsvinger var et tilflyttingssted fra 1950-tallet og
opp til begynnelsen av 1980-tallet. Deretter opphørte veksten. Elverum har hatt netto
innflytting siden 1960-tallet, og er den eneste kommunen i Sør-Østerdalen som har hatt
vekst i folketallet etter 1970. Tynset var en tilflyttingskommune gjennom 1970-tallet men
har siden den gang ikke hatt sammenhengende perioder med flyttegevinst eller vekst i
folketallet.
I det følgende skal vi undersøke i hvilken grad disse regionsentrene har fungert
oppdemmende på flyttere fra de tilhørende regioner, slik bl.a. Østlandskomiteen hadde
visjoner om på slutten av 1960-tallet. Fra Østlandskomiteens innstilling (1969) kan vi lese
at de ønsker seg en voll av sentre som kunne demme opp for den sterke flyttestrømmen
inn mot Oslo. En ser for seg at en må satse på konsentrert utbygging bl.a. for å få
tiltrukket seg folk med utdanning. Men mer konkret er ikke Østlandskomiteen, men
Kongsvinger setter klare mål8.
Vi skal i det følgende9 prøve å spore endringer i flyttemønsteret hos de som vokste opp i
Østerdalene på 1950-, 1960- og 1970 –tallet, og undersøke i hvilken grad de har etablert
seg i regionsentrene som voksne. Dersom regionsentrene har rekruttert en økende andel
flyttere fra omlandet på bekostning av Oslo, kan vi si at sentrene har hatt en
oppdemmende funksjon.

8

I en reportasje i tidsskriftet Norges Vel nr. 2 1967 presenteres noen av daværende ordfører og tiltakssjef
Norvald Strands visjoner for Kongsvinger. De mest konkrete er:
* I 1990 vil tettstedet Kongsvinger ha 15.000 innbyggere
* I 1990 vil Kongsvinger kommune ha 25.000 innbyggere
* I 1967 hadde Glåmdalsregionen 4.000 utpendlere. Kongsvinger tar mål av seg til å “fange opp en god del
av denne arbeidskraften etter hvert”.
9
De resultater som presenteres i det følgende er basert på livsløpsanalyser av årskull født 1950-1969 ved
hjelp av SSBs/NIBRs koplede flyttehistoriematerialet. Se for øvrig tabeller i Vedlegg IV.
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Kongsvinger er det regionsenteret som har fått flest flyttere fra egen region, og det gjelder
i større grad kvinner enn menn. Utviklingen går imidlertid i retning av at færre og færre
menn fra Glåmdal bosetter seg i Kongsvinger; de velger heller Oslo. Denne tendensen er
også tydelig blant kvinner. Selv om mange Glåmdalskvinner fortsatt bosetter seg i
Kongsvinger, så har altså Oslos popularitet økt langt kraftigere. Kongsvingers
oppdemmende funksjon har med andre ord avtatt kraftig. Oppdemmingen var størst blant
kvinner født 1950-58, og blant menn født 1950-55. Disse kullene var i etableringsfasen da
Kongsvingers hadde sin sterkeste vekst på 1970-tallet. Relokaliseringen av bl.a. Statistisk
sentralbyrå førte til sterk etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft (”punchedamer”) som i
stor grad ble rekruttert fra byens omland. Oppdemmingseffekten svekkes kraftig for yngre
årskull.
Elverum har rekruttert litt flere mannlige enn kvinnelige flyttere fra sitt omland. Stadig
flere kvinnelige flyttere fra Sør-Østerdalen bosetter seg i Elverum, men andelen som
finner veien til Oslo øker enda raskere. Andelen menn som velger Oslo øker også, og det
har gått på bekostning av Elverum, som dermed har mistet mye av sin oppdemmende
effekt på kull som er født etter 1955.
Tynset er det regionsenteret som virker minst tiltrekkene på flyttere fra egen region,
særlig gjelder dette menn. Menn fra Nord-Østerdalen er veldig Oslo-orientert i sin flytting
sammenliknet men menn fra de to andre regionene, og velger Oslo oftere enn kvinnelige
flyttere fra dette området. Tynset har imidlertid til en viss grad virket oppdemmende på
menn født 1950-52 og litt mer oppdemmende på kvinner født 1955-58.
Konklusjonen så langt er at i den grad regionsentrene virket oppdemmende så var det for
kull født tidlig på 1950-tallet – altså de som etablerte seg på 1970-tallet. Kongsvinger har
fungert best i så måte. Oppdemmingseffekten kan imidlertid ikke sies å være spesielt stor.
Innflyttingen til regionsentrene ligger ikke mer enn 1-4 prosentpoeng høyere enn
flyttingen mellom kommuner internt i omlandet. I Nord-Østerdalen er kvinners flytting
mellom omlandskommuner minst like høy som inn til Tynset. I Glåmdalen flytter menn
like ofte mellom omlandskommuner som inn til Kongsvinger. Mesteparten av flyttingen
inn til regionsentrene kan dermed like gjerne betegnes som naboflytting som
senterflytting.
Regionsentrenes oppdemmende effekt svekkes også om vi ser på sentrenes egne
utflyttere. Det er relativt flere fra Kongsvinger som flytter til omlandet enn omvendt.
Kvinner fra Kongsvinger flytter faktisk oftere til eget omland enn til Oslo. I likhet med
flytting fra omland til regionsenter går imidlertid utviklingen i retning av færre lokale
flyttinger og en økende andel til Oslo. Samme tendens er det blant menn, men der varierer
omlandets relative attraktivitet noe mer fra en kohort til en annen. Tynsets oppdemmende
funksjon på kvinnelige flyttere fra Nord-Østerdalen virker heller ikke overbevisende når
vi ser at andelen som flytter andre vegen er større. Dette gjelder ikke bare kvinner, det
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gjelder også menn født 1953-61. Med det suksesskriteriet som er lagt til grunn her, er
omlandskommunene mer oppdemmende på flyttere fra Kongsvinger og Tynset, enn
Kongsvinger og Tynset er på flyttere fra omlandet. Dette er eksempler på at by/senterorienteringen ikke er entydig dominerende blant de som vokser opp i Østerdalene.
Likevel skal en være varsom med å tolke dette som del av den utviklingen vi har sett i
flere vestlige land, med flytting ut fra byer til fordel for mer landlige omgivelser. Når vi
tar hensyn til antall personer som flytter (og ikke andeler av kohorter), blir bildet et annet:
Strømmene som går fra omland til senter er større enn strømmene som går andre vegen.
Elverum framstår imidlertid som et sterkt oppdemmingssenter om vi også tar hensyn til
flyttere andre vegen. Det er veldig få som vokser opp i Elverum og som flytter til andre
deler av Sør-Østerdalen. Derimot havner de litt oftere i Hamar og Løten som også ligger
atskillig nærmere enn mye av det øvrig omlandet, slik det er definert her.
4.2.2 Økende bofasthet
Et annet suksesskriterium for et regionsenters oppdemmende funksjon er om de har
beholdt større og større andeler av egen befolkning. Dersom summen av andelen bofaste
og tilbakeflyttere er økende kan det dermed være uttrykk for at regionsentret har virket
oppdemmende. Bofastheten er generelt økende i Norge, mens tilbakeflytterandelen er
avtakende.
Omtrent halvparten av de kvinnene som vokste opp i Elverum og Kongsvinger bor der
som voksne, og denne andelen har holdt seg stabil fra den eldste kohorten til den yngste. I
Tynset er det bare 35-40 prosent av de kvinnene som vokste opp der som fortsatt bor der,
men denne andelen er økende fra eldste til yngste kohort. Menn er generelt mer bofaste
enn kvinner, og dette gir seg utslag i at om lag 60 prosent av de som vokser opp i de tre
regionsentrene også bor der som voksne. I Kongsvinger og til dels i Tynset er imidlertid
denne andelen på retur. Det er bare Elverum som i økende grad beholder sine egne menn.
Omlandskommunene beholder i mindre grad enn senterkommunene sine egne
innbyggere, men i motsetning til det som er tilfelle i Tynset og Kongsvinger, så er andelen
økende i alle omlandskommunene.
4.2.3 Magnetfunksjonen, hvor kommer innbyggerne fra?
Siden vekstsenter- og oppdemmingsideene hadde sin storhetstid er den demografiske
situasjonen endret. Ikke bare har ungdomskullene blitt mindre, det er i tillegg færre og
færre av dem som flytter. Strømmene regionsentrene skulle demme opp for har krympet
kraftig. Om sentrene skal fortsette og vokse, og om de skal ha noen avlastende funksjon
for Oslo, må de i økende grad hente innbyggere fra andre deler av landet, fortrinnsvis fra
Osloområdet. Regionsentrenes funksjon som magneter, dvs. deres evne til å tiltrekke seg
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folk utenfra egen region, blir derved langt viktigere for en positiv utvikling av folketallet i
området enn rollen som oppdemmingssentra for flyttere fra eget omland.
I Østerdalene er det bare Elverum og Kongsvinger av regionsentrene som kan sies å ha en
slik magnetfunksjon; de tiltrekker seg langt flere nye tilflyttere enn omlandskommunene.
Sør-Odal er imidlertid et unntak her. Denne pendlerkommunen har like høye andeler
nykommere som de to bygdebyene. Tynset tiltrekker seg derimot færre nye enn mange av
omlandskommunene, og fungerer dermed ikke som en magnet for tilflyttere til NordØsterdalen.
De to regionsentraene skiller seg fra omlandskommunene ved at de rekrutterer folk fra et
videre geografisk område. Det er denne innflyttingen utenfra som mest bidrar til
sentralisering på regionnivå i Østerdalene. Den oppdemmende effekten regionsentrene har
på egne regioner er som vi har sett liten, og uansett ikke stor nok til kompensere det
faktum at de som vokser opp i regionsentra i større grad enn de som vokser opp i
omlandskommunene flytter ut av Østerdalene.
Elverum har gått forbi Kongsvinger når det gjelder å rekruttere nye innbyggere utenfra.
Tynset får lavere og lavere andeler utenfra, mens Nord-Østerdalen ellers har fått flere og
flere. Andelen nykommere til Kongsvingers omland varierer lite fra kull til kull, mens det
er en nedgang i andelen til Sør-Østerdalen. I Sør-Østerdalen er det imidlertid et unntak for
den yngste kohorten som følge av at forsvarets relokalisering til Rena førte med seg
mange nyinnflyttere.
Dette understreker bare at Elverum tar flere og flere av nykommerne til Sør-Østerdalen,
og altså fungerer magnetisk og oppdemmende på samme tid. Mens Elverum tidligere
hentet hver fjerde innflytter fra Sør-Østerdalen, har denne andelen nå sunket til hver
femte. Den største gruppen innflyttere, mer enn hver fjerde, hentes nå fra kategorien
”resten av landet”, dvs. fra hele landet bortsett fra Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus
og Oslo. Kvinner fra Oslo bidrar også sterkt til Elverums befolkning, mens menn oftere
rekrutteres fra Akershus. Andelen fra Oslo og Akershus er imidlertid på retur. En av seks
innflyttere kommer fra Hamarregionen, og understreker at dette regionsenteret er det
eneste (utenom Hamar selv), som i noen særlig grad tiltrekker seg flyttere fra andre deler
av fylket. Blant den yngste kohorten er dessuten en av seks mannlige innflyttere fra
utlandet.
Kongsvinger har og får fortsatt flest innbyggere fra egen region, god og vel hver tredje
innflytter kommer fra omlandet. Kvinnelige innflyttere kommer ofte fra nærområdene i
Akershus og fra Oslo, mens menn i økende grad rekrutteres fra andre deler av landet.
Også i Kongsvinger kommer en av seks innflyttere i den yngste kohorten fra utlandet.
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Den vridningen vi ser i innflytterstrømmene, med en mindre andel fra egne regioner og en
større andel utenfra, henger sammen med endringer i utdanningsnivået generelt i
befolkningen. Både Kongsvinger og Elverum har virket mest oppdemmende på folk uten
høyere utdannelse fra sine omlandskommuner. Når stadig flere tar høyere utdanning blir
en naturlig følge at Elverum og Kongsvinger får færre innflyttere med lav utdanning. De
med høy utdanning flytter langt sjeldnere internt i egen region, men desto oftere til Oslo
eller andre store byer med et arbeidsmarked som har flere relevante arbeidsplasser.
Likeledes er rekrutteringsmønsteret for de med høy utdanning annerledes; de kommer i
større grad langveis fra, og i mindre fra nærregionen.
Både Kongsvinger og Elverum har tap når det gjelder rekruttering av innbyggere med høy
utdanning. De har netto gevinst når det gjelder å rekruttere innflyttere uten utdannelse
men taper totalt på at de med høy utdanning ikke blir erstattet. Dermed ser det ut til at de
går mot svekket vekst fremover, og selv om utdanningsnivået i regionen øker kohort for
kohort så øker det enda raskere i andre deler av landet, slik at disse områdene fortsatt vil
ligge i bunnsjiktet med dette flyttemønsteret.

4.3

Oppsummering

Befolkningsutviklingen viser en sentralisering på tre nivå, dels ved at hele området i
likhet med mange andre utkantregioner, har hatt svakere utvikling enn storbyregionene,
dels ved at de tre regionsenterkommunene Elverum, Kongsvinger og Tynset har hatt
bedre befolkningsutvikling enn de øvre 15 kommunene i Østerdalen, og til slutt ved at de
viktigste tettstedene/kommunesentrene i alle 18 kommuner har hatt en bedre utvikling enn
omliggende områder. Selv om kommunesentrene altså har hatt en sterk vekst, er
Østerdalene fortsatt blant de mest spredtbebodde områdene i landet.
Elverum var både i 1950, 1960 og 1970 Østerdalenes største tettsted etter innbyggertall.
Kongsvingers sterke vekstperiode gjennom 1970 og deler av 1980-tallet brakte imidlertid
tettstedet forbi Elverum både i 1980 og 1990, før Elverum gjenerobret tronen utover på
1990-tallet. Siden 1972 har Elverum også gått forbi Kongsvinger mht. både antallet
servicefunksjoner og omsetningen i varehandelen. Elverum har dermed vokst fram som
områdets dominerende handelssenter, mens Elverum og Kongsvinger var mer likestilte
20-30 år tilbake i tid. Tynset har vokst fram som et regionsenter i Nord-Østerdalen, delvis
på bekostning av omliggende sentra. I Glåmdalsregionen er bildet et annet. Mens
Kongsvinger ser ut til å ha stagnert de siste 20 årene, både i folketall og varehandel, har
kommunesentrene i omlandskommunene (Flisa, Skarnes og Sand) hatt en sterk vekst. Det
er altså ingen entydig utvikling i retning av økt konsentrasjon i regionsentrene.
Et hovedspørsmål har vært i hvilken grad disse regionsentrene har fungert oppdemmende
på flyttere fra de tilhørende regioner, slik bl.a. Østlandskomiteen hadde visjoner om på
slutten av 1960-tallet. Konklusjonen er at i den grad regionsentrene virket oppdemmende
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så var det for kull født tidlig på 1950-tallet – altså de som etablerte seg på 1970-tallet.
Kongsvinger har fungert best i så måte. Oppdemmingseffekten kan imidlertid ikke sies å
være spesielt stor og mesteparten av flyttingen inn til regionsentrene kan dermed like
gjerne betegnes som naboflytting som senterflytting. Regionsentrenes oppdemmende
effekt svekkes også om vi ser på sentrenes egne utflyttere. Omlandskommunene er mer
oppdemmende på flyttere fra Kongsvinger og Tynset, enn Kongsvinger og Tynset er på
flyttere fra omlandet. Dette er eksempler på at by-/senterorienteringen ikke er entydig
dominerende blant de som vokser opp i Østerdalene. Når vi tar hensyn til antall personer
som flytter (og ikke andeler av kohorter), blir imidlertid bildet et noe annet: Strømmene
som går fra omland til senter er større enn strømmene som går andre vegen.
Et annet suksesskriterium for et regionsenters oppdemmende funksjon er om de har
beholdt større og større andeler av egen befolkning. Om lag 60 prosent av de som vokser
opp i de tre regionsentrene bor der også som voksne. I Kongsvinger og til dels i Tynset er
imidlertid denne andelen på retur. Det er bare Elverum som i økende grad beholder sine
egne.
Med reduserte fødselkull og mindre flytting reduseres også strømmene regionsentrene
skulle demme opp. Om sentrene skal fortsette å vokse, og om de skal ha noen avlastende
funksjon for Oslo, må de i økende grad hente innbyggere fra Osloområdet og andre deler
av landet. Regionsentrenes funksjon som magneter, dvs. deres evne til å tiltrekke seg folk
utenfra egen region, blir derved langt viktigere for en positiv utvikling av folketallet i
området enn rollen som oppdemmingssentra for flyttere fra eget omland. I Østerdalene er
det bare Elverum og Kongsvinger av regionsentrene som kan sies å ha en slik
magnetfunksjon; de tiltrekker seg langt flere nye tilflyttere enn omlandskommunene. SørOdal er imidlertid et unntak her, med like høye andeler nykommere som de to
bygdebyene. Tynset tiltrekker seg derimot færre nye enn mange av omlandskommunene,
og fungerer dermed ikke som en magnet for tilflyttere til Nord-Østerdalen.
Det er altså innflyttingen utenfra som mest bidrar til sentralisering på regionnivå i
Østerdalene. Den oppdemmende effekten regionsentrene har på egne regioner er som vi
har sett liten, og uansett ikke stor nok til kompensere det faktum at de som vokser opp i
bygdebyene i større grad enn de som vokser opp i omlandskommunene flytter ut av
Østerdalene.
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5

Næringsliv og inntektsskaping

5.1

Hovedtrekk i næringsutvikling og næringsstruktur

Alle de tre planregionene i vårt studieområde har, i likhet med Innlandet (Hedmark og
Oppland) for øvrig, hatt en svakere næringsutvikling enn landsgjennomsnittet på 1990tallet, målt ved utviklingen i antall arbeidsplasser. Området under ett hadde to prosent
færre arbeidsplasser ved utgangen av 2001 enn i 1990, mens det på landsbasis var en
vekst på 12 prosent. Generelt er det bare regionsenterkommunene Kongsvinger, Elverum
og Tynset som har flere arbeidsplasser i 2001 enn i 1990, alle andre kommuner i vårt
studieområde har færre.

NORGE
Norge u/Oslo og Akershus
OPPLAND
HEDMARK

Sør-Gudbrandsdal
Hadeland
Hamarregionen
Sør-Østerdal
Gjøvik, Land, Toten
1990-95

Midt-Gudbrandsdal

1995-2001

Valdres
Glåmdalen
Nord-Østerdal
Nord-Gudbrandsdal
-10 %

-8 %

-6 %

-4 %
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Figur 5.1: Prosentvis utvikling i totalt antall arbeidsplasser i perioden fra 1990 til 1995
og perioden fra 1995 til 4.kvartal 2001. Innlandsregionene er rangert etter fallende
prosentvis endring over hele perioden 1990-2001. Kilde: PANDA
Tapet av arbeidsplasser var spesielt stort i første del av 1990-tallet på grunn av at
konjunkturoppgangen kom to-tre år senere enn på landsbasis. Siden midten av 1990-tallet
har utviklingen imidlertid vært noe bedre. Denne svake utviklingen skyldes i vesentlig
grad at området har et tungt innslag av næringer som også på landsbasis har nedgang i
sysselsettingen; nemlig jord- og skogbruk, samt de industrier som baserer seg på råvarer
fra disse næringene, og et lite innslag av vekstnæringer som f.eks. forretningsmessig
tjenesteyting. Næringsstruktur forklarer imidlertid ikke alt; området har hatt svakere
utvikling enn gjennomsnittet innenfor mange enkeltnæringer, både de som har hatt vekst
og de som har hatt nedgang i sysselsettingen på landsbasis (se boks 5.1 og 5.2) Dette
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kommer dels av at mesteparten av industrisysselsettingen i området har vært og er
innenfor produksjon av bulkvarer som kontinuerlig er utsatt for rasjonaliseringspress. I
tillegg ligger Østerdalene i bunnsjiktet på flere nyskapingsindikatorer, bl.a. antall
nyetableringer (SSB), FoU-intensitet og med unntak av Tynsetområdet også når det
gjelder innovasjonsintensitet (Gundersen 2002). Den dårlige utvikling i antall
arbeidsplasser kan imidlertid heller ikke ses uavhengig av at folketallet og arbeidsstyrken
også er blitt redusert i samme periode, dels gjennom flytting og dels gjennom aldring av
befolkningen, slik som vist i kapittel 2.
Boks 5.1 Skift-andelsanalyse av antall sysselsatte 1980-2000.
Figuren viser resultater fra en skift-andelsanalyse av utviklingen i antall sysselsatte i perioden 1980-2000.
Resultater for 32 næringsgrupper er aggregert til REGUTs studieområder.
Næringssammensetningen (struktureffekten) i Østerdalene (Indre Østlandet), som i de andre
studieområdene, har bidratt til å redusere veksten. Østerdalene har, i motsetning til Nordvestlandet, heller
ikke fått noen hjelp av lokale/regionale vekstfaktorer (konkurranseeffekten). Begge disse faktorene har
trukket ned og redusert betydningen av nasjonale ”veksteffekter”. (Faktisk endring er summen av de tre
effektene).

R EGU T s ST U D IEO M R Å D ER
Shi f t - shar e: T o t al sysselset t i ng send r ing 19 8 0 - 2 0 0 0 ( 3 2 nær ing ssekt o r er )
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Datakilder: FoB 1980 og registerdata 2000/ SSB/Reguts fellesdataprosjekt

Innenfor området finner vi i den ene enden relativt store regioner (og kommuner) med et
for Innlandet variert næringsliv. De viktigste eksemplene på slike kommuner er Tynset,
Elverum og Kongsvinger. I disse kommunene finner man - både absolutt og relativt hovedtyngden av varehandelen samt den private- og statlige tjenesteytingen i området.
Ser vi bort i fra regionsentrene er næringsstrukturen i Østerdalene fortsatt relativt ensidig,
med hovedvekt på jordbruk og skogbruk og deres tilknyttede foredlingsindustri samt
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offentlig sektor. Ellers er varehandel og bygg og anlegg viktige næringer. I tillegg finner
man i grisgrendte områder andre typer enkeltbedrifter som har stor betydning for
lokalsamfunnet, både gjennom de direkte, og gjennom de økonomiske og kulturelle
ringvirkningene, slike hjørnesteinsbedrifter skaper i lokalsamfunnet. Dette bildet er ikke
uvanlig for utkantkommuner i Norge. Det som gjør næringslivet i deler av vårt område
spesielt sårbart, er kombinasjonen av lite diversifisert næringsliv og forholdsvis sterk
konsentrasjon innenfor jordbruk og næringsmiddelindustri som det er knyttet store
overføringer og skjermingsstøtte til. I tillegg er avhengigheten av offentlige arbeidsplasser
stor, spesielt i mindre landkommuner.
Næringsstrukturen i de tre planregionene10 i Østerdalene sammenliknet med andre
regioner i Hedmark og Oppland og landsgjennomsnittet er vist i figur 5.2 (fire figurer).
Her framgår det at alle tre regioner er overrepresentert mht jordbruk og spesielt skogbruk.
Glåmdalen er overrepresentert med industriarbeidsplasser - noe som kommer av spesielt
mange arbeidsplasser i trevareindustri, mens de to andre regionene har lite
industriarbeidsplasser. Innenfor tjenesteytende næringer er alle tre regioner
underrepresentert, særlig innenfor Forretningsmessig tjenesteyting. Når det gjelder
offentlig sysselsetting derimot, ligger alle tre regionene godt over landsgjennomsnittet.
Sør-Østerdalen har relativt mange statlige arbeidsplasser. Sykehus, høgskoler og
Forsvaret bidrar sterkt til dette. Det framgår av boks 5.2 at veksten innenfor
tjenestesektorene helse og veterinær, sosial og velferd og undervisning sågar har vært
høyere enn landsgjennomsnittet de siste 20 årene. Tre sektorer peker seg dermed ut for
nærmere analyse: jordbruk og skogbruk, skogsrelatert industri og offentlig tjenesteyting.

Figur 5.2: Fire figurer over næringsstrukturen i Innlandregionene sammenliknet med
landsgjennomsnitt. 4 kvartal 2001. Kilde: Innlandsindeksen/PANDA
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Planregionene Glåmdal, Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tilsvarer hhv. de økonomiske regionene
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Boks 5.2

Endringer i næringsstrukturen 1980-2000

Figuren viser prosentpoeng endring i sysselsettingen fordelt på næringsgrupper i perioden 1980-2000.
(Datakilder: FoB 1980 og registerdata 2000/ SSB).
Østerdalene (Indre Østlandet) har hatt en større prosentpoeng andelsnedgang i jordbruket, trevareindustrien
og post/tele enn landet. Andelsveksten har i hovedsak kommet i tjenestesektoren, og særlig innen helse,
sosial og velferd, undervisning og forretningsmessig tjenesteyting. Andelsveksten innenfor sosial og velferd
har vært mye større enn i landet, mens andelsveksten i forretningsmessig tjenesteyting har vært mye mindre
enn i landet.
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Datakilder: FoB 1980 og registerdata 2000/ SSB/Reguts fellesdataprosjekt.
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5.2

Jordbruk og næringsmidler

Til tross for at tapet av arbeidsplasser i jordbruket har vært større i Østerdalene enn på
landsbasis, så er denne sektoren fortsatt over dobbelt så viktig som sysselsetter og
inntektsskaper i området sammenliknet med landsbasis (Ørbeck m.fl. 2003). Jordbruket er
viktigst nordover i Østerdalen der kanaliseringspolitikken har støttet opp under
spesialisering på arbeidsintensiv husdyrproduksjon. I sørligere deler av området er
spesialiseringen korn og poteter. Dersom kanaliseringspolitikken og mulighetene til å
drive ulike former for skjerming endres vesentlig som følge av internasjonale avtaler med
WTO og EU, vil de nordligste deler av Østerdalen kunne oppleve ytterligere tap av
jordbrukssysselsetting. Dette området har verken markedsnærhet eller naturgitte fordeler
for husdyrproduksjon, og er dermed avhengig av store overføringer for å opprettholde
produksjon, sysselsetting og inntekt.
Sårbarheten for endringer i jordbrukspolitikken synliggjøres ved at overføringene står for
92 prosent av skattbar lønns- og næringsinntekt i studieområdets jordbruk. Dette
innebærer at markedsinntektene bare så vidt dekker utgiftene til løpende vareinnsats og
driftsmidler. I flere av ”husdyrregionene” er faktisk overføringene høyere enn den
skattbare lønns-og næringsinntekten, mens forholdet er motsatt i korn- og skogdominerte
regioner. Overføringene utgjør i gjennomsnitt 5.115 kroner per innbygger i studieområdet
mot 2.297 på landsbasis. Regnet per sysselsatt (selvstendige og lønnsmottakere) innenfor
jordbruket utgjør overføringene i gjennomsnitt kroner 226.666 i studieområdet mot
171.373 på landsbasis (2000-tall). De store overføringene til jordbruket er en viktig del av
den statlige avhengigheten som preger Østerdalene.
I Nord-Østerdalen står jordbruksbasert næringsmiddelindustrien for en tredel av
industriarbeidsplassene11. Denne regionen har gjennom hele 1990-tallet hatt vekst i denne
næringen som ellers er i tilbakegang. Dette kommer både av ny satsning hos
samvirkebedriftene, lokalisering av Synnøve Finden i Alvdal og av vekst i lokal
småskalaproduksjon. Også i Sør-Østerdal hadde denne næringen sysselsettingsvekst
gjennom 1990-tallet. Men denne næringen er også sårbar overfor endringer i
jordbrukspolitikken. Det er lite trolig at næringsmiddelindustrien i markedsfjerne områder
vil klare seg uten tilgang på lokale råvarer.
.

11

Johnstad og Ørbeck (2003)har identifisert en del næringskonsentrasjoner i Innlandet med basis i
sysselsettingstall fordelt etter 50 næringer og fylkeskommunale planregioner, samt satte krav om
sysselsettingsandeler på over 5 prosent og en overrepresentasjon i forhold til landsgjennomsnittet på 70
prosent (LQ>1,7). Denne regneøvelsen identifiserte jordbruk i Nord-Østerdal (Andel=14% og LQ=5,4),
jordbruksbasert næringsmiddelindustri i Nord-Østerdal (Andel=5% og LQ=2,8) og trelast- og
trevareindustri i Glåmdalen (Andel=5% og LQ=7,1). Sør-Østerdal har ingen næringer med høyere
sysselsettingsandeler enn 5 prosent og samtidig større overrepresentasjon enn 70 prosent.
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Boks 5.3 Andre politikkområder av betydning for landbruket i Østerdalene
Rovdyrpolitikken
Rovdyrpolitikken har betydning for landbruket i Indre Østlandet på flere måter. Viktigst
er tapene av sau. De økonomiske tapene kompenseres delvis av staten. På lengre sikt vil
likevel de store tapene av sau kunne bidra til at gardsbrukere i deler av området må
avvikle saueholdet. Rovdyrpolitikken har også betydning for inntektene av jakt.
Elgbestanden, og antall fellingstillatelser, er i enkelte områder redusert til 15-20 prosent
av det den var før ulv etablerte seg i området. Kommersiell småviltjakt er også redusert, i
enkelte områder ned til 1/3 av tidligere nivå. Dette skyldes ikke mangel på småvilt, men at
jegerne ikke tør slippe hunder i områder med ulv. Det har vist seg vanskelig å få inn nye
jegere som jakter uten hund. Inntektsbortfall som følge av redusert jakt erstattes ikke av
staten.
Småkraftverk
I vårt studieområde er det mange bekker og små elver med potensiale for utbygging av
små vannkraftverk. Med dagens strømpriser vil mange av disse prosjektene være
lønnsomme. Hittil har det ikke vært noe press fra grunneierne for å bygge ut småkraftverk
og konsesjonsreglene har ikke vært noen effektiv skranke. Med høyere strømpriser kan
det bli stor interesse for å bygge ut små kraftverk, men konsesjonsreglene setter strenge
grenser.
Regulering av eiendomsmarkedet
Gjennom et omfattende lovverk er omsetning av landbrukseiendommer kontrollert av det
offentlige både når det gjelder hvem som får kjøpe eiendommen, og når det gjelder pris.
I følge Aanesland og Holm (2000) har maksimalprisen liten betydning i utkantene. Her er
den prisen myndighetene fastlegger ikke vesentlig forskjellig fra markedsverdi. (s.31) De
regulerte prisene har størst betydning for eiendommer med høy boverdi og for
skogeiendommer med mye hogstmoden skog. Lav eiendomspris medfører et tap for
selger, og det kan bidra til at landbrukseiendommer ikke blir solgt. Dette har betydning
for tilpasningen på mange gardsbruk og kan være en av flere årsaker til at det er mange
passive eiere av landbrukseiendommer og at mange gardsbruk står ubebodd.
Lovverket hindrer også salg av landbrukseiendommer til fritidsformål, og det hindrer
ombygging og opprustning av seterhus med tanke kommersiell virksomhet. De aller fleste
seterhus og jaktkoier i det Østerdaleneet har i dag en for enkel standard for å være
attraktive i leiemarkedet. Jordloven hindrer fradeling av tomter fra landbrukseiendom og
er et hinder for eksempel for salg av seterhus som ikke lenger er i bruk, og ofte er i forfall.
Plan- og bygningslov, mm.
Det er også et omfattende lovverk som regulerer all arealbruk, både i innmark og utmark.
Eksempelvis gjelder det områder som grunneiere ønsker å utvikle for fritidsbebyggelse.
Her det ofte en motsetning mellom de offentlige organer (departement, fylkeskommune,
kommunale næringssjefer, mm) som oppfordrer grunneiere til å finne nye
inntektsmuligheter, og andre offentlige organer (departement, fylkesmannens
miljøvernavdeling mm) som ønsker å verne områder for utbygging. Dette er en aktuell
problemstilling i deler av vårt studieområde, særlig i Stor-Elvdal som er en del av
leveområdet for villreinstammen i Rondane.

85

5.3

Skogbruk og skogsindustri

I en omtale av Østerdalene kan en ikke komme utenom skogen, skogbruket og
skogsindustrien. Det meste av området er skogkledd og preget av store private
skogeiendommer, kanskje spesielt i Åmot og Stor-Elvdal, men også nedover i Glåmdalen.
Dette har hatt stor betydning for etableringen av den skogbaserte industrien i området og
for utviklingen av sosiale og politiske strukturer. Den skogbaserte industrien er i hovedsak
utviklet av store enkeltskogeiere, supplert med noe kommunalt eierskap og
entreprenørskap. Med store skogeiendommer fulgte også et høyt innslag av ansatte
skogsarbeidere som sikkert kan gi mye av forklaringen bak det “røde” politiske bildet,
inklusive et relativt sett sterkt kommunistparti. Eiendomsstrukturen i Glåmdalen og SørØsterdal skiller seg klart fra Hedemarken hvor almenningene står sentralt både som
skogeiere og utviklere av sagbruksindustrien. I Nord-Østerdalen står, i likhet med bl.a.
store deler av Gudbrandsdalen, kombinasjonsbrukene sterkt, med tilhørende mindre
innslag av ansatte skogsarbeidere og med sterke samvirketradisjoner i utviklingen av
industrien. Nord-Østerdalen er også eneste region hvor skogeiersamvirket, her
representert ved Glommen skogeierforening, har tilnærmet samme betydning som
nasjonalt. Mens 75 prosent av tømmeromsetningen i Norge skjer gjennom
skogeierforeninger er andelen 72 prosent Nord-Østerdal, 66 i Sør-Østerdal og kun 49
prosent i Glåmdalen. Det er tradisjonelt de mindre gårdsskogeierne som er organisert i
skogeiersamvirket.
Skogbruk og treindustri har, i motsetning til jordbruk og næringsmiddelindustri, lange
tradisjoner i å operere i et konkurranseutsatt marked, også internasjonalt. Videre har
næringene hatt et lavt offentlig støttenivå. Foruten den rolle kommunene flere steder i vårt
område (f.eks. Eidskog og Trysil) har spilt som skogeier og industriutvikler er det neppe
grunnlag for å hevde at offentlige planmyndigheter og virkemiddelaparatet har hatt
avgjørende betydning for den skogbaserte næringsutviklingen i området. I noen grad har
Glommen skogeierforening vært en aktør i industriutviklingen, bl.a. i forbindelse med
utviklingen av Våler Skurlag og Trysilvassdragets skogeierforening12 har vært en viktig
aktør i utviklingen av Trysilfjellet, særlig de første åra.
De skogbaserte næringer omtales ofte som solnedgangsnæringer og deres andel av landets
samlede verdiskaping og sysselsetting har vært jevnt fallende de siste 40 år. Siden 1962 er
verdiskapingsandelen redusert fra 4,1 til 1,5 prosent mens sysselsettingsandelen er
redusert fra 5,1 til 1,6 prosent. En viktig årsak til at skognæringene har tapt andeler er
veksten i andre næringer, i hovedsak i privat og offentlig tjenesteyting. Men også
skognæringenes faktiske sysselsetting, og i noen grad realverdien av verdiskapingen, har
vært fallende. Treforedling (papirmasse og papir) har hatt best verdiskapingsutvikling
fordi fallende realpriser langt på veg er kompensert ved økt produksjonsvolum og økt
12

Skogeierne i Trysil og Engerdal var tidligere organisert i TVS, men denne foreningen ble 1.5.2001
innlemmet i Glommen.
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bearbeidingsgrad. Samtidig er norsk treforedlingsindustri etter omfattende
omstrukturering i dag konsentrert i få konsern og et fåtall større bedrifter, hovedsakelig i
byregioner nær kysten. Et av de siste resultat av denne utviklingen er nedleggelsen av
Rena Kartonfabrikk.
I motsetning til treforedlingsindustrien preges trelast- og trevareindustrien fortsatt av en
lang rekke små og mellomstore bedrifter. Som for skogbruket er næringen spredt over
store deler av landet, men med betydelig aktivitet i det indre områder av Østlandet. Det
har hittil ikke vært noen klare sentraliseringstrekk i disse næringene, dvs.
aktivitetsutviklingen har vært om lag den samme i sentrale strøk som i distriktene, jf.
Ørbeck, Hagen & Lein (1998) og Størdal m.fl. (2004). (se også avsnitt 5.3.1).
De 18 kommunene i Østerdalene hadde i 2001 ca. 12 mill. dekar produktivt skogareal og
en samlet tømmeravvirkning på nær 2 mill. kubikkmeter industrivirke, tilsvarende nær 25
prosent av landets totale avvirkning. Videre hadde området i 4.kvartal 2001 1.560
sysselsatte eller 10 prosent av landets arbeidsplasser i trelast- og trevareindustrien, fordelt
med 1.056 i Glåmdalen, 385 i Sør-Østerdal og 119 i Nord-Østerdal.
Treindustrien i Glåmdal har hatt en svakere utvikling, dvs. sterkere tilbakegang enn på
landsbasis både regnet i forhold til perioden siden 1990 (-39% mot –23%) og siden 1996
(–18% mot –6%). Også i Sør-Østerdal har treindustrien redusert sysselsettingen, mens den
har økt i Nord-Østerdal, både i forhold til 1990 og 1996. Høyere foredlingsgrad gjør at
flere andre spesialiserte treindustriregioner som Egersund-, Lyngdal/Farsund-, og
Holmestrandregionen har hatt betydelig arbeidsplassvekst gjennom 1990-tallet.
Både i Østerdalene og landet for øvrig maktet skogbruket å kompensere for fallende
realpriser gjennom økt avvirkning fram mot 1990. På 1990-tallet etablerte imidlertid
avvirkningen og verdiskapingen seg på en betydelig lavere nivå. Glåmdalsregionen har
høyere volum enn de to andre regionene, og også høyere gjennomsnittspris noe som både
gjenspeiler kvalitetsforskjeller og transportavstander. Glåmdalsregionen økte sin
markedsandel på tømmermarkedet, både gjennom avvirkningsveksten på 1980-tallet og
tilbakegangen på 1990-tallet. Mht. utviklingen i gjennomsnittsprisen, som endres både
med avvirkningens sammensetning på treslag og sortiment og med de enkelte
sortimentsprisene, kan det se ut som om regionen greide seg bedre enn landet for øvrig
gjennom 1980-tallet, men svakere gjennom 1990-tallet. Sør-Østerdal økte
markedsandelen fra 1980 til 1990, men har hatt svakere prisutvikling enn nasjonalt i
begge perioder. Nord-Østerdal har hatt større volumreduksjon på 1990-tallet enn
nasjonalt, men har en noe bedre gjennomsnittsprisutvikling.
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Tabell 5.1 Østerdalenes tømmeravvirkning siste 20 år relativt til nasjonalt nivå
Glåmdalsreg.
Sør-Østerdal
Nord-Østerdal
Sum Østerdalene
Hele Hedmark
Hele landet

Andel av landets avvirkning
10,1 %
11,0 %
13,1 %
6,7 %
9,0 %
9,0 %
1,3 %
2,2 %
1,6 %
18,1 %
22,1 %
23,8 %
21,7 %
26,3 %
27,7 %
100,0 % 100,0 % 100,0 %

Indeks på landets snittspris
106
108
106
103
102
101
101
94
96
105
104
103
105
104
103
100
100
100

Mens altså den industrielle tresektor i Glåmdalsregionen har redusert sin rolle som
sysselsetter, og regionen styrket sin posisjon som råvareleverandør (se avsnitt 5.3.2), er
det nordover i Østerdalen indikasjoner på knoppskyting innenfor småskala lokalbasert
trebearbeidende virksomhet (dvs. småsagbruk, lafting, mindre snekkerverksteder og andre
typer håndverksbedrifter). Disse knoppskytingene er ofte bygget på tradisjoner og
erfaringsbasert råstoff- og materialkunnskap. Denne utviklingen kan i noen grad ses i
sammenheng med svekkelser i pris og avsetningsmuligheter for massevirke, innføring av
transportgraderte priser og med nye markedsmuligheter som følge av standardisering
blant ”bulksagbrukene”, ny hyttebygging og hyttekulturer/byggeskikker,
restaureringsarbeider i regi av Riksantikvaren osv. Slike virksomheter kan representere
betydelige verdiskapings- og sysselsettingstilskudd i mange lokalsamfunn, foruten en
alternativ råstoffavsetning som kan sikre/øke skogeiers gjennomsnittspris og
aktivitetsnivået i (utkant)skogbruket. Både i Sør-Østerdalen og Nord-Østerdalen er da
også tendensen at det stadig leveres relativt mer til sag- og spesialtømmer enn til
massevirke, mens bildet er noe annerledes for Glåmdalen. Denne utviklingen kan
muligens tjene som eksempel på at nød lærer naken kvinne å spinne, eller at vekst kan
skje ”in the shadows of the dominant cluster” (jf. Maskell m.fl. 1998).
5.3.1 Regionale konsekvenser av strukturendringer.
Det har den seinere tid skjedd strukturendringer på tømmermarkedet med potensielt
betydelige regionale konsekvenser.
•

ESA-vedtaket og bortfall av leveringsplikt i skogeierforeningene. I 1997 fastslo
ESA at en rekke forhold i det norske tømmermarked var i strid med artikkel 53
vedrørende forbud mot konkurransebegrensninger. Vedtaket innebar riktignok at
skogeierne fortsatt fikk organisere sin tømmeromsetning gjennom skogeierforeninger
(rundt ¾ av alt omsatt industrivirke selges i Norge gjennom skogeierforeninger tilsluttet
Norges Skogeierforbund), men foreningene kunne ikke pålegge sine medlemmer
leveringsplikt, markedsreguleringer, reduksjon eller stans i produksjon og omsetning, og
heller ikke ha sentrale prisavtaler. Særlig punktet om frafall av leveringsplikten ble viet
oppmerksomhet. Det ble også stilt spørsmål om en slik utvikling ville endre det
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eksisterende prisingssystemet13. Dette med den eventuelle konsekvens at prisene, og
derved avvirkningen, i allerede marginale skogstrøk kunne bli redusert ytterligere.
•

Sammenslåinger innenfor salgsleddet. Angående organiseringsstrukturen har
utviklingen vært i retning av større og sterkere skogeierforeninger og tømmeromsettere
for øvrig. Dette er gjort gjennom sammenslåinger av skogeierforeninger hvor antallet er
redusert fra 19 i 1997 til 8 foreninger i 200114, med andre ord over en halvering på under
fire år. Eksempel på andre sammenslåinger er etableringen av SB-Skog AS og dette
selskapets ervervelse av Nygård Mæhlum Skogkontor AS.
•

Innføring av transportgraderte massevirkepriser. Som nevnt hadde man tidligere
sentrale prisforhandlinger for tømmer med lik utbetalingspris til skogeiere over hele
landet. For sagtømmer ble dette avviklet tidlig på 1980-tallet oge rundt midten av 1990tallet ble også de sentrale prisforhandlingene for massevirke erstattet av at de enkelte
skogeierforeninger og øvrige handelsvirksomheter har forhandlet separat. Dette ga visse,
men moderate, prisforskjeller foreningene imellom, og likpris-prinsippet ble forsøkt
opprettholdt. I 1999 innførte daværende Norsk Skog Supply såkalte sonepriser som
innebar langt større geografiske forskjeller i betalingsvilligheten for norsk massevirke.
Disse forskjellene er i varierende grad overveltet i utbetalingspris til skogeierne slik at
disse i økende grad varierer med industrinærhet.

Størdal og Ørbeck (2001) har diskutert konsekvensen av omstruktureringen av
førstehånds-markedet for tømmer. Sammenslåingene av foreningene og andre
tømmerselgere må ses i sammenheng med de øvrige strukturelle endringene som har
funnet sted i det norske tømmermarkedet siden midten av 1990-tallet. Særlig peker
betydningen av fusjoner, oppkjøp og nedleggelser i skogindustrien en stor rolle, men også
forsterkede krav til omsetningsleddet i forhold til miljø- og kvalitetssertifisering og
nedgangen i direkteleveranser til industri (industrien ønsker å forholde seg til få tilbydere
av tømmer). Spørsmålet som kan stilles er hvorvidt den økte konsentrasjonen på
tilbudssiden fører til forsterket mulighet til å utøve markedsmakt rettet mot industrien.
Dette kan i teorien være tilfelle, men man må huske at selgersiden har begrenset mulighet
til å gjøre dette fordi de ikke har mulighet til å avgrense tilbudet fra den enkelte skogeier
eller kontrollere hele markedet i en region. Heri kommer også muligheten industrien har
til å importere tømmer fra Sverige eller andre land. For eksempel har importen fra
Russland og Baltikum økt betydelig etter at disse markedene ble tilgjengelige først på
13

Det eksisterende prisingssystemet var lik-pris-bilveg. Det vil si at skogeierne fikk samme pris for
tømmeret uansett avstand til industri og uavhengig av transportkostnader. I dette ligger med andre ord en
form for solidarisering med fjerntliggende skogeiere.
14
Fra 1.1.98 dannet Drammensdistriktet og Vestfold-Lågen Skogeierforening Vestviken Skogeierforening.
Fra 1.1.99 ble Skogeierforeninga Nord dannet av skogeierforeningene; Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag,
Inn-Trøndelag, Namdal, Nordland og Troms. Fra 1.1.2000 ble Viken Skogeierforening dannet av Vestviken
og Nedre Glommen Skogeierforeninger. Fra 1.1.2000 Ble Skogeigarlaget Vest stiftet av Rogaland og
Hordaland Skogeigarlag. Agder-Telemark Skogeierforening ble stiftet 30.11.2000 av Nidarå
Tømmersalgslag, Telemark Tømmersalslag og Agder skogeigarlag., og sist ble Trysilvassdraget
skogeierforening tatt opp som et eget skogeierlag under Glommen skogeierforening fra 1.5.2001.
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1990-tallet. En for høy innenlands prissetting vil bare føre til at industrien øker importen
og forhindre utøvelsen av markedsmakt.
Glåmdals- og Østerdalsregionene ligger i Glommen skogeierforenings nedslagsfelt,
Hamarregionen, Gudbrandsdalsregionene og deler av Gjøvikregionen i Mjøsens, mens
resten av Gjøvikregionen foruten Hadeland og Valdres ligger under Viken. Andelen
tømmer som omsettes gjennom skogeierforening er lavere enn nasjonalt i
Glåmdalsregionen og Sør-Østerdalen hvor også skogeiendommene er i gjennomsnitt er
større enn på landsbasis. Tradisjonelt er det de mindre gårdsskogeierne, som det er relativt
flere av i andre deler av landet, som er organisert i skogeiersamvirket. At vi også finner
store eiendommer og lav omsetning gjennom forening i andre regionen som
Hamarregionen, Hadeland og deler av Nord-Gudbrandsdal skyldes innslaget av
almenninger med egen foredling.
Skogeierforeningene har gjennomgående styrket sin stilling i både sagtømmer- og
massevirkemarkedet på bekostning av direkteleveranser til industrien i perioden 19962000 og økningen i omsetning gjennom skogeierforening har vært sterkere her enn på
landsbasis. Konkurransen fra andre skogeierforeninger i skogeiersamvirket var tilnærmet
fraværende både i 1996 og 2000 i Glommens nedslagsfelt (Størdal og Ørbeck, 2001).

5.3.2 Utvikling i skog og skogbruksindustri internt i Østerdalene
I dette avsnittet benytter vi benevnelsene Glåmdalsregionen, Sør-Østerdalen og NordØsterdalen (se tabell 1.1). Våler er imidlertid inkludert i Sør-Østerdalen, og ikke i
Glåmdalsregionen.
Østerdalene er en av de mest betydningsfulle skogbruks- og skogindustriregionene i
Norge. Ved å se på lokaliseringskvotientene (LQ’s) finner vi at både sysselsettingen i
trevareindustrien og avvirkningen er betydelig overrepresentert her i forhold til
landsgjennomsnittet. Trevareindustrien er 5,5 ganger så viktig, og avvirkningen er hele
12,5 ganger så viktig i Østerdalene som på landsbasis. Bryter vi ned disse tallene finner vi
at trevareindustrien er relativt viktigst i Sør-Østerdalen (LQ=7,1), mens avvirkningen er
om lag like viktig i Glåmdalsregionen som i Sør-Østerdalen med lokaliseringskvotienter
på henholdsvis 14,0 og 13,7. Nord-Østerdalen skiller seg litt ut fra de andre regionene
ved at trevareindustri og avvirkning er noe mindre viktig, mens møbelindustrien derimot
står sterkere som sysselsetter. Man skal være oppmerksom på at de absolutte tallene,
spesielt for møbelindustrien, er små i Østerdalene. Derfor kan selv små endringer få store
utslag i en slik sammenstilling.
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Tabell 5.2. Arbeidstakere, sysselsatte i trevareindustrien (NACE 20), sysselsatte i
(Tre)møbelindustrien (NACE 36.110-150), samt avvirkning i Norge samt innlandet
fordelt på regioner, 2000. Økonomiske regioner.
Avvirkning
LQ Trevare
(1000 kbm)

LQ møbel

LQ
avvirkning

Arbeidstakere

Trevare

(Tre)møbel

2,088,906

14,634

10,359

7,478

1.0

1.0

1.0

Østerdalene

39,743

1,529

124

1,776

5.5

0.6

12.5

- Glåmdalen

18,013

669

39

905

5.3

0.4

14.0

- Sør-Østerdalen

15,308

758

37

750

7.1

0.5

13.7

6,422

102

48

121

2.3

1.5

5.3

Landet

- Nord-Østerdalen

Kilde: SSB Industristatistikk og skogstatistikk
Østerdalene er altså langt mer avhengig av skogbruk og skogbasert industri enn hva som
er tilfelle ellers i landet. Siden disse næringsgreinene har vært inne i en negativ trend,
både når det gjelder sysselsetting, produksjon, og således lønnsomhet, gjennom 1990tallet kan det ha medført at Østerdalsregionene har kommet ut verre enn resten av landet.
Spørsmålet er derfor hvilken utvikling Østerdalene har hatt når det gjelder skogsektoren.
Dette er forsøkt illustrert i 5.3 som viser at Glåmdalen har tapt sysselsetting innen
(tre)møbelindustrien og trevareindustrien, mens Nord-Østerdalen har vunnet sysselsetting
relativt til utviklingen på landsbasis. Motsatt har Glåmdalen hatt en mindre negativ
utvikling i avvirkningsnivået på 1990-tallet, mens Nord-Østerdalen har hatt en dårligere
utvikling enn det som vi ser har vært tilfelle på landsbasis.
Problemet med en slik sammenstilling som vist i figur 5.3, er at den vil være avhengig av
hvor viktig den aktuelle næringsgreinen i utgangspunktet er for den aktuelle regionen.
Dette kan ha spesielt stor betydning for Glåmdalsregionen og Sør-Østerdalen. For å
overkomme dette problemet er det utført en skift-andelsanalyse av endringer i avvirkning
og sysselsetting. Denne analysen dekomponerer endringer i en andelskomponent (som
sier hvor mye sysselsetting eller avvirkning ville ha endret seg dersom denne hadde vært
lik relativt til landsgjennomsnittet), og en skiftkomponent (som angir forskjellen mellom
observert endring og andelskomponenten). En positiv (negativ) skiftkomponent indikerer
at regionen har klart seg relativt bedre (verre) enn landet for øvrig. Normalt utføres en
skift-andelsanalyse mellom to ulike tidspunkter. I denne analysen er det sett på endringer
mellom ulike år i perioden 1990-2000. Deretter er det foretatt en kumulasjon av
skiftkomponenten. På denne måten kan vi også oppdage temporære endringer i perioden
som ikke ville blitt sett gjennom en ordinær skift-andelsanalyse.
Den kumulative skiftkomponenten er vist i figur 5.4. Som det framgår gir dette et noe
annet bilde enn bare å se på utviklingen i sysselsetting og avvirkning. Både
trevareindustrien og avvirkningsnivået har vært i nedgang gjennom 1990-tallet, mens det
motsatte har vært tilfelle i møbelindustrien. Bildet som danner seg, er at Glåmdalen skiller
seg spesielt negativt ut når det gjelder både trevareindustrien og tremøbelindustrien, mens
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Sør-Østerdalen har hatt en negativ utvikling når det gjelder tremøbelindustrien. For
avvirkningsnivået er det en stasjonær trend rundt 0 for alle regioner.
For trevareindustrien er det altså Glåmdalsregionen som har hatt den mest negative
utviklingen i perioden, med et netto fall i sysselsettingen på 220 arbeidsplasser i forhold
til en utvikling som hadde vært lik landsgjennomsnittet. Tallene for Sør-Østerdalen og
Nord-Østerdalen er at de har ”vunnet” henholdsvis 25 og 11 arbeidsplasser. Når det
gjelder (tre)møbelindustrien er tendensen av Nord-Østerdalen har klart seg bra, mens
Glåmdalsregionen og Sør-Østerdal har hatt en klar negativ trend og tapt henholdsvis 45
og 38 arbeidsplasser i forhold til en utvikling lik landsgjennomsnittet. Når det gjelder
avvirkningen er det som nevnt en stasjonær trend rundt 0, men med til dels store årlige
variasjoner. Glåmdalsregionen hadde for eksempel en positiv utvikling i første halvdel av
1990-tallet, men ”tapte” i 1995 avvirkningsandeler. Dette skyldes at mens landet for øvrig
hadde en liten oppgang i avvirkningen dette året, hadde Glåmdalsregionen en markant
reduksjon. Disse to forholdene bidrar til å forsterke bildet. De tapte andelen i 1995 ble
imidlertid tatt igjen året etter.
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Figur 5.4. Utviklingen i sysselsettingen i Trevareindustrien (NACE 20),
Tremøbelindustrien (NACE 36.110-150) og avvirkning i Norge, Glåmdalsregionen,
Elverumsregionen (Sør-Østerdalen) og Nord-Østerdalen. 1990-2000. Indeks: 1990=100.
Kilde: SSB Industristatistikk og skogstatistikk
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Oppsummert viser denne analysen at Glåmdalen har tapt flest arbeidsplasser i
skogindustrien, men likevel har den klart å opprettholde avvirkningsnivået relativt til
landet for øvrig. Av de tre regionene er det Nord-Østerdalen som har klart seg best. Denne
regionen har både klart å opprettholde sysselsettingen i trevareindustrien og i
tremøbelindustrien samtidig som avvirkningsnivået også har vært stabilt.
For Glåmdalens vedkommende er det tydelig at regionen har forsterket sitt inntrykk som
råvareleverandør: Avvirkningsnivået er opprettholdt, men sysselsettingen i skogindustrien
har falt. Skogindustrien er altså av langt mindre betydning nå som sysselsetter i regionen
enn det den var i 1990. Til motsetning har Sør-Østerdalen og Nord-Østerdalen forsterket
sin posisjon som skog- og treregioner. Disse har altså klart å opprettholde sysselsettingen
i trevareindustrien, en bransje som ellers er preget av fallende lønnsomhet, restrukturering
og nedbemanning. Dette er positivt ut fra en tanke om at regionene skal utvikle sine
komparative fordeler med basis i sine naturgitte forutsetninger. Det bekymringsfulle er
imidlertid nettopp det at bransjen har vært gjennom en negativ trend, samt at Østerdalene
ikke har klart å øke sysselsettingen i tremøbelindustrien som ellers har vokst på 1990tallet. Dette kan tyde på at Østerdalene har forsterket sin stilling som råvareprodusent og leverandør, men i mindre grad har maktet å foredle råvarene og således skape ytterligere
verdier.
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Figur 5.5. Kumulativ skiftkomponent. Sysselsetting i trevareindustrien og
(Tre)møbelindustrien, samt avvirket kvantum. Glåmdalen, Elverumregionen (dvs SørØsterdalen) og Nord-Østerdalen, 1990-2000. For sysselsetting er den kumulative
skiftkomponenten oppgitt i promille av antall arbeidstakere i regionene. Kilde: SSB
Industristatistikk og skogstatistikk

Som det framgår av figur 5.6 er gjennomsnittsprisen (vektet sådan) på tømmeret
uforandret både mellom de ulike regionene og sammenlignet med landsgjennomsnittet.
Gjennomsnittet sier imidlertid ingenting om hvorvidt reduksjon i prisene på enkelte
sortimenter av tømmer er kompensert gjennom økte leveranser av sortimenter der prisen
ikke har falt. Figur 5.7 viser at utviklingen i prisen på massevirke – spesielt furu – har hatt
en dårlig utvikling i Østerdalene og i særlig grad for Nord-Østerdalen. Dette kan antas å
ha sin årsak i innføring av transportavhengige priser på massevirke.
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Figur 5.6. Utvikling i gjennomsnittspris på tømmeret. Kilde: SSB Skogstatistikk.
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Siden gjennomsnittsprisen på tømmer har hatt den samme utviklingen som på landsbasis
tyder dette på at Innlandsregionene, og spesielt Nord-Østerdalen, har klart å kompensere
for lavere massevirkepris gjennom økte leveranser av andre sortimenter. Dette bildet
støttes av figur 5.8 som viser forholdet mellom omsatt kvantum sag-/spesialtømmer og
massevirke. Både i Nord-Østerdalen og Sør-Østerdalen er tendensen av det leveres stadig
mer sag- og spesialtømmer relativt til massevirke enn det som er tilfelle på landsbasis.
Bildet er noe annerledes for Glåmdalen, men her er allerede det forholdet relativt mye
større i utgangspunktet.
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Figur 5.8. Omsatt kvantum sag- og spesialtømmer relativt til omsatt kvantum massevirke.
Kilde: SSB Skogstatistikk
Når det gjelder tømmeromsetningen er det altså slik at gjennomsnittsprisen på tømmer
holdes oppe ved at det omsettes stadig mer sag- og spesialtømmer som er bedre betalt,
særlig i Nord-Østerdalen og Sør-Østerdalen. Det spørsmålet som gjenstår å svare på er
hvorvidt dette tyder på at massevirket i disse regionene finner andre salgskanaler enn de
tradisjonelle, for eksempel i form av vedsalg. Denne problemstillingen er ikke analysert i
dette prosjektet.
5.3.3 Er treindustrien i Glåmdal en velfungerende næringsklynge?
Dalførene langs Lågen og Glomma med sideelver har en lang historie som
tømmerleverandører. Frem mot slutten av 1800-tallet ble det meste av tømmeret fløtet til
sagbruk, og etter hvert masse-/papirindustri, i Sarpsborg/Fredrikstad-området. Noe gikk
også langs Trysilelva til Karlstad. Opphevelse av sagbruksprivilegier, introduksjonen av
dampsagene og lokomobilene (mobile ”kraftverk”) kombinert med utbygging av
jernbanen bidro imidlertid til at det fra slutten av 1800-tallet utviklet seg en tremekanisk
foredlingsvirksomhet i Innlandet. Bak utviklingen sto både store skogeiere, rene
industrientreprenører og kollektive entreprenører som kommuner, andelslag mv. og de
skogbaserte næringene var en motor i Innlandets næringsutvikling gjennom mye av 1900tallet.
Som vist ovenfor, spiller skogbruk og skogbasert industri fortsatt en sentral rolle for
verdiskapning og sysselsetting i Østerdalene, på tross av at rollen som verdi- og
jobbskaper er kraftig svekket de siste 20 åra. Spørsmålet i dette avsnittet er om
treindustrien i Glåmdalen har utnyttet sine potensielle klyngefordeler?
En analyse gjennomført av Dirdal, Vikesland og Ørbeck (2003), indikerer at dette
næringsmiljøet ikke har oppvist spesielle klyngeegenskaper. Treindustrimiljøet i Glåmdal
har hatt en svakere sysselsettingsutvikling enn i landet for øvrig, og det er heller ingen
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ting som tyder på at de har klart å etablere arbeidsplasser til erstatning for de som blir
borte gjennom stadig effektivisering innen de tradisjonelle produksjonslinjene.
Undersøkelsen viser videre at næringsmiljøet og dets omgivelser mangler mange av de
faktorene som kjennetegner velfungerende klynger, og at det var preget av manglende
regional dynamikk og vekstambisjoner, lav innovasjonsaktivitet (dvs. lav FoU-aktivitet og
liten andel av omsetningen i nyutviklede produkter), lite fokus på kompetanseheving, lite
mobilitet i arbeidsstyrken, få koplinger internt i miljøet og lite samarbeid.
Videre mangler regionen egne utdannings- og FoU-institusjoner, og det er heller ikke
utviklet noe underleverandørsystem av betydning, verken innen verkstedsindustri eller
produsenttjenester.
Selv opplevde imidlertid bedriftene gjennomgående Glåmdalsregionen som egnet
lokalisering for tremekaniske virksomheter på grunn av god tilgang på råstoff av høy
kvalitet, godt rekrutteringsgrunnlag, akseptabel infrastruktur og akseptable avstander til
viktige markeder i inn- og utland. Mye kapital er da også investert i treindustrien i
Glåmdalsregionen de senere år.
Det kan imidlertid reises spørsmål om Glåmdalsregionen er en naturlig avgrensing av en
regional næringsklynge fordi det er store avstander og ulik ”regional orientering” mellom
bedriftene, og få formelle og uformelle møteplasser.
Framtidsutsikter for treklynga
Effektivisering i hovedproduksjonen må også fremover ventes å gi gradvis lavere
bemanning i de fleste av bedriftene. Eventuell vekst må komme gjennom nye produkter i
vekstmarkeder. Dette fordrer satsing på kompetanseheving, FoU og markedsføring.
Utfordringen ligger imidlertid også i bedriftenes egne vekstambisjoner og lokale
handlingsrom - mange er ”filialer” med varierende frihet i forhold lokal utvikling og
relasjonsbygging. Flere peker også på ”tidsklemma”, med små interne tidsressurser på
ledelses-/utviklingsnivå, som en barriere for utvikling av nye produkter og samarbeid.
En analyse av mulige tiltak for å øke sysselsetting og verdiskaping, konkluderer med at
det finnes markeds- og utviklingsmuligheter for norsk trelast- og trevareindustri og at det
er forhold ved Glåmdalsregionen og treindustrien der som kan tilsi en satsing for å
realisere dette potensialet hvor også det offentlige bidrar. Siktemålet for arbeidet bør være
å skape bedre miljø, og utvikle nye former og arenaer, for nyskaping og knoppskyting.
(Dirdal, Vikesland og Ørbeck, 2003).
Dette er da også utgangspunktet for etableringen av TreTorget AS i Kirkenær, som ble
startet i 2002 og er eiet bl.a. av de viktigste trebedriftene i Glåmdalsregionen. Tretorget
AS, eller en tilsvarende organisasjon, bør kunne videreutvikles til en sentral facilitator i
utviklingsarbeidet og fremstå som et bindeledd mellom bedriftene, kompetansemiljøene
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og ulike deler virkemiddelapparatet, muligens også for et bredere geografisk nedslagsfelt
enn Glåmdalsregionen.

TreTorget AS arbeider for å bli en åpen og tilgjengelig fellesgodeprodusent og er allerede
blitt operatør for Innovasjon Norge Arenaprogrammet sitt innovasjonsprosjekt Trepiloten
i Glåmdal og har etablert en inkubator som er en del av Trippelinkubatoren i Hedmark
som inngår i SIVA sitt inkubatornettverk. I tillegg drives flere prosjekter innrettet mot
etablering av funksjonelle møteplasser, samarbeid over svenskegrensen og motivasjon av
barn og unge til en utdanning i bransjen foruten at det ytes ulik form for
etableringsbistand og hjelp i virkemiddelapparatet samt uleie og drift av Glåmdal
Tresenter Eiendom AS sin næringspark.
5.3.4 Forteller statistikken oss alt?
Selv om det er åpenbart at store deler av skog- og trenæringen i Innlandet har hatt en svak
utvikling og står overfor store utfordringer, kan det avslutningsvis være riktig å peke på at
den statistikken som er referert foran ikke gir et fullstendig bilde av nåsituasjonen og
utviklingstrekkene i denne næringens betydning som verdi- og jobbskaper:
•

Vi har sett bort ifra produksjon av møbler og innredninger av tre fordi dette ikke lar
seg statistisk separere fra annen møbelproduksjon. Totalt var det i Innlandet drøyt 1.100
arbeidsplasser i møbelindustrien i 2001, hvor Norema og HovDokka var viktigste aktører.

•

En rekke andre trebaserte virksomheter faller utenfor statistikken for trelast- og
trevareindustrien, så som mange småsagbruk, laftebedrifter, mindre snekkerverksteder og
lignende, enten fordi de ikke er registrert over hodet eller fordi virksomheten registreres
under andre næringer (bygg og anlegg, jordbruk mv.). Slike virksomheter har i mange
lokalsamfunn vel så stor betydning som ”ordinær” treindustri, samtidig som det er
indikasjoner på en mer positiv utvikling innen slike virksomheter de senere år.
•

Skog- og trenæringens bidrag til lokalsamfunnene kan ikke bare måles ut ifra
verdiskaping og arbeidsplasser i egen næring. I tillegg skaper skog- og trenæringen
økonomiske ringvirkninger i form av aktivitet og verdiskaping i andre næringer gjennom:

-

Virkninger på aktivitet, sysselsetting og verdiskaping hos underleverandører

Virkninger av skapt kjøpekraft (hos ansatte og eiere) og skatteinntekter - på
aktivitet, sysselsetting og verdiskaping i (lokal) varehandel, privat og offentlig
tjenesteyting mv.

-

5.4

Tjenestesektorene

I alle deler av vårt studieområde representerer den private tjenestesektoren en mindre del
av arbeidsplassene enn på landsbasis. Alle regioner er svakt underrepresentert innen
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varehandel og samferdsel, og til dels betydelig underrepresentert innen forretningsmessig
tjenesteyting, mens bildet er mer variert for annen privat tjenesteyting.
I forhold til landsgjennomsnittet er offentlig virksomhet overrepresentert i alle regionene i
studieområdet. Statlig sektor er overrepresentert i Sør-Østerdal med sykehus (Elverum),
høgskole (Elverum og Rena) og forsvarsanlegg (Elverum og Rena). Kommunesektoren er
overrepresentert i alle regionene i området, spesielt sterkt i Nord-Østerdal og Glåmdal (se
figur 5.2)
Som i resten av landet har både de private og de offentlige tjenestesektorene i Østerdalene
hatt en kraftig økning i antall sysselsatte de siste 10-20 år. Mens mange deler av privat
tjenestesektor, spesielt innen produksjonsrettede tjenester, har vokst svakere i Østerdalene
enn på landsbasis, har sysselsettingsveksten vært på linje med sentrale strøk innen
personrettede, ofte offentlige, tjenester (se boks 5.2).
Går en 20 år tilbake i tid, skulle en ikke tro at Østerdalene sto overfor en periode der de
skulle oppleve en vekst i de tjenesteytende næringene på linje med resten av landet. Da
som nå var de demografiske framtidsutsiktene dystre. Mesteparten av området sto overfor
synkende folketallet og en økende andel (lite mobile) eldre. Dette er en potensiell ond
sirkel for tjenesteforsyning – i alle fall om en legger Christallers sentralstedsteori til
grunn. Når små markeder blir mindre, gir det grunnlag for færre tjenester, og færre
tjenester fører potensielt til større fraflytting, som igjen gir færre tjenester. Selv om de
demografiske utsiktene har slått til, har det likevel de siste 20 år vært vekst i antall
arbeidsplasser i servicenæringen, det er vekst i omsetningen i varehandelen og det er
vekst i antall servicefunksjoner. Små steder har fått høyere ordens funksjoner.
Dette kan nok ses i sammenheng med at statlig drift og virkemåten til inntektssystemet for
kommunesektoren gjør mye av offentlig sektors finansiering, sysselsetting og
tjenestetilbud er behovsbestemt og løsrevet fra utviklingen i lokalt næringsliv og
skattegrunnlag, jf. seinere drøfting. Samtidig bidrar sektoren selv, og veksten i den, til
betydelig ringvirkninger.

5.5

Alternative ”eksportinntekter”

En økende del av vår verdi- og jobbskaping skjer innenfor privat og kommunal tjenesteproduksjon. Aktiviteten innenfor disse sektorene hviler i stor grad på nivået på den lokale
kjøpekraft og på kommunens inntekter, og er i prinsippet uavhengig av hvem/hva
kjøpekraften og kommunenes inntekter stammer fra. Tradisjonelt har det vært fokusert
mye på eksportinntekter (dvs. markedsbasert salg ut av kommunen/regionen) og på
næringsoverføringer i denne sammenheng. I mange kommuner/regioner i næringsmessig
tilbakegang får imidlertid alternative statlige overføringer til kommunesektoren og til
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personer samt statlige og fylkeskommunale virksomheter en økende betydning som basis
for lokal kjøpekraft og skatteinngang, og dermed for aktiviteten i privat og kommunal
tjenesteproduksjon. Flere steder representerer også pendlerne en slik alternativ
”primærinntektskilde”.
Alle regionene i Østerdalene ligger, i likhet med øvrige Innlandsregioner, under
landsgjennomsnittet når det gjelder bruttoinntekt15 per innbygger. Avvikene er imidlertid
vesentlig mindre enn om vi hadde studert bruttoregionprodukt per innbygger. Årsaken er
at bruttoinntekten på et vis korrigerer verdiskapningstallene (målt ved bruttoprodukt) for
inntekter fra nettoutpendling og pensjoner. Gjennom skattesystemet og skattefrie
overføringer skjer det en ytterligere regional inntektsutjevning mht. disponibel inntekt og
lokal kjøpekraft. At Østerdalene ligger noe under landsgjennomsnittet også i disponibel
inntekt skyldes grovt sett en høyere andel alderspensjonister som gjennomgående har
lavere inntekt enn yrkesaktive, at mange av arbeidsplassene finnes innenfor
lavinntektsyrker, og at kapitalinntektene er lavere enn på landsbasis.

3 909 21 859

7 521

3 858

4 931

3 137

5 271

4 627

3 628

3 406

3 937

2 995

5 471

1 951

1 695

6 029 14 243

7 794

2 700

3 945

+

C Lønn, kommune

18 676 20 574 17 886 22 657 17 333 20 739 19 740 20 948 20 959 17 610 25 135 21 253 23 737 26 679 30 004 27 635 21 396 21 479 26 672 25 069

+

D Lønn, lokal privat sektor

83 038 44 966 57 352 27 213 46 091 29 829 40 425 38 002 48 689 55 081 42 642 37 643 45 073 22 301 31 857 29 494 58 661 41 707 26 767 26 490

+

E Lønn, netto utpendling, privat sektor

1 410 13 720

8 125 37 079 27 877 31 697 18 603 18 165

8 326

6 621 11 723

6 144

4 143 14 787 11 202

+

F Jordbruksoverføringer

2 297

5 115

1 269

2 351

3 318

2 561

4 847

5 228

4 977

1 418

4 188

3 146

6 392

+

G Annen næringsinntekt, primærnæring

886

1 065

2 026

1 398

2 544

2 249

4 368

3 622

1 784

1 092

1 010

3 133

937

+

H Næringsinntekt fra andre næringer

8 578

8 475

7 994

7 853

7 602

9 542

7 346

8 986

5 840

7 901 11 492

9 290

8 985

+

I Skattepliktige ytelser fra Folketrygden

31 931 36 599 35 933 38 221 34 709 35 011 37 924 40 103 40 708 34 461 36 600 38 469 39 291 40 250 30 896 27 322 28 991 29 853 30 621 25 670

-

J Korreksjoner (arb.giverbet.sykepenger mv.)

-6 396

-6 086

-5 809

-3 975

-4 199

-7 185

-4 280

-4 427

-4 984

-4 969

-6 001

-3 491

-6 340

-4 093

-4 508

-3 486

-6 375

-3 993

-2 996

-3 663

+

K Tjenestepensjon

6 491

5 919

6 705

5 140

5 829

5 678

5 254

5 549

5 973

6 652

4 941

5 174

7 378

6 747

5 422

4 603

5 665

5 959

3 893

4 853

+

L Rente-, kapital- o.a. inntekter

9 827 11 917

9 966

7 151

8 891 10 560 12 516

8 537

7 746

=

M Sum bruttoinntekt, selvangivelsen

+

N Skattefrie stønader (RTV,SLU,bostøtte)

-

O Statsskatt

-26 343 -20 193 -22 018 -19 863 -21 847 -18 522 -19 206 -19 360 -19 748 -21 977 -18 835 -19 332 -18 688 -16 676 -16 561 -16 149 -20 262 -20 003 -17 829 -16 959

-

P Kommuneskatt

-14 280 -10 681 -11 342 -10 382 -11 524

-

Q Fylkesskatt eks. Oslo

=

S Disponibel inntekt

5 600 13 970

20 505 12 099 13 727 11 164 14 965 10 082 12 612 11 630 10 396 13 299 12 992

2 255

6 424

Os

5 058 11 711 11 542

3 285

Folldal

5 056

2 940

Alvdal

Tynset

5 025

4 631

Åmot

6 986

2 907

Trysil

5 948

7 159 10 023

Våler

8 315 11 643

7 020

Åsnes

9 635

B Lønn, fylkeskommune

Grue

A Lønn, staten
+

Norge

Tolga

Engerdal

Rendalen

Stor-Elvdal

Elverum

Eidskog

Sør-Odal

Nord-Odal

Kongsvinger

Området

Tabell 5.3: Disponibel inntekt og statlige bidrag. Kommunetall i kr/innbygger. 2000.

-3 135 13 521 17 426 24 145

9 362 12 664 24 900 13 220 16 645 19 539 21 332
1 168

-3 128

-8 052

-3 758

-3 792

-4 402

-6 664

9 730 10 647

6 930

9 350

9 030 10 856

5 806

184 070 157 920 166 872 157 956 167 686 148 168 155 180 156 803 159 979 164 677 151 626 154 704 154 505 142 706 138 832 133 826 154 089 155 345 143 241 138 135
6 627

-5 843

6 058

-5 578

6 109

-5 992

5 581

-5 480

5 472

-5 998

5 788

5 499

5 977

5 643

6 725

5 748

6 172

5 782

5 711

5 819

6 976

6 398

5 945

6 391

6 325

-9 659 -10 658 -10 601 -10 522 -11 086 -10 938 -10 069 -10 348

-9 839

-8 944

-8 724 -10 538 -10 767

-9 843

-9 063

-5 077

-4 929

-4 610

-4 484

-5 086

-4 708

-5 463

-5 489

-5 475

-5 876

-5 536

-5 334

-5 269

-5 552

-5 519

144 232 127 525 133 630 127 812 133 789 120 698 125 353 127 330 129 877 132 464 122 066 126 141 125 982 116 973 114 536 111 445 124 135 125 001 116 874 113 730

Statens direkte bidrag til:
Brutto personinntekt: (A+F+I)/M

24 %

32 %

29 %

29 %

27 %

29 %

31 %

32 %

36 %

29 %

29 %

41 %

34 %

37 %

35 %

41 %

31 %

33 %

38 %

36 %

Disponibel inntekt (A+F+I+N-O)/S

17 %

28 %

25 %

25 %

21 %

25 %

27 %

29 %

33 %

24 %

26 %

40 %

32 %

36 %

33 %

41 %

27 %

30 %

36 %

35 %

Stat, fylke og kommunes bidrag til:
Brutto personinntekt: (A+B+C+F+I)/M

38 %

49 %

46 %

46 %

40 %

45 %

46 %

48 %

52 %

48 %

48 %

56 %

53 %

58 %

58 %

67 %

54 %

52 %

58 %

57 %

Disponibel inntekt (A+B+C+F+I+N-O-P-Q)/S

21 %

37 %

33 %

33 %

25 %

32 %

33 %

36 %

41 %

35 %

35 %

46 %

43 %

48 %

49 %

60 %

43 %

40 %

49 %

48 %

Kilde: Ørbeck 2002

Netto pendlingsinntekter foruten offentlige lønninger, trygdeytelser og
jordbruksoverføringer bidrar med 60 prosent av bruttoinntekten i Nord-Østerdal og
Glåmdalsregionen og 55 prosent i Sør-Østerdal, mot under 40 prosent på landsbasis.
Disse inntektskomponentene er langt på veg ”fristilt” fra utviklingen i lokalt næringsliv.
Ser en på 5-årsperioden fra 1995 til 2000 har bruttoinntekten i vårt studieområde utviklet
15

Bruttoinntektstall fra selvangivelsen er et alternativt mål på verdiskaping som henfører verdiskapingen fra
næringslivet dit de ansatte og kapitaleierne bor i form av lønns-, nærings- og kapitalinntekt og i tillegg
fanger opp de viktigste overføringer gjennom trygdesystemet. Bruttoinntekten kan nyttes både som
velferdsmål, som et mål på lokal kjøpekraft og som et mål på lokalt skattegrunnlag
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seg om lag som på landsbasis; 39 prosents økning i Glåmdalen og 37 prosent i SørØsterdal og Nord-Østerdal mot 40 prosent på landsbasis medregnet Oslo og Akershus og
38 prosent uten. Denne positive inntektsveksten tross svak næringsutvikling, kan i noen
grad ses i lys av økende utpendling.
Ved utgangen av 2001 hadde innlandsfylkene en netto utpendling (dvs. differanse mellom
sysselsatte innbyggere og arbeidsplasser) på 16.200. Bare siden 1995 har netto
utpendlingen fra Innlandsfylkene økt med 4.000 personer, mens lokale arbeidsplasser i
samme periode økte med under 3.000. Østerdalene hadde i 2001 5.495 eller 14 prosent
flere sysselsatte innbyggere enn egne arbeidsplasser. Høyest netto utpendling har
kommunene Nord-Odal, Eidskog, Sør-Odal og Os.
Med unntak av Os som ”lekker” noe inn mot Røros går hovedpendlingsstrømmene ut av
området inn mot Stor-Oslos arbeidsmarked. Bruttotallene viser at 4.163 Glåmdøler og
1.460 Østerdøler har arbeidssted i Oslo eller Akershus.
Tabell 5.4: Bruttopendling til Oslo og Akershus
Pendlere til Oslo/Akershus

% av sysselsatte innbygg

Fra:

1990

1997

2001

1990

1997

2001

Glåmdalsregionen

3 163

3 543

4 163

15,4%

16,9%

19,1%

Hamarregionen

1 806

2 339

3 115

5,6%

6,9%

8,8%

Sør-Østerdal

834

934

1 033

6,7%

7,1%

7,6%

Nord-Østerdal

249

354

427

2,8%

3,8%

4,5%

S-Gudbrandsdal

700

861

1 013

5,2%

5,8%

6,5%

1 404

1 441

1 771

5,4%

5,2%

6,3%

N-Gudbrandsdal

410

426

417

6,1%

5,8%

5,6%

M-Gudbrandsdal

483

481

472

9,9%

8,9%

8,9%

3 376

3 205

3 605

32,9%

28,7%

30,5%

386

402

437

6,0%

5,7%

6,1%

Gjøvik-Land Toten

Hadeland
Valdres

Kilde: Østlandsforskning på grunnlag av SSB

I tillegg er det naturlig nok omfattende arbeidspendling innad i regionene. Det er
imidlertid også enkeltkommuner som selv ikke har vekst i arbeidsplasser og som faller
utenom dagpendlingsmulighetene. Det gjelder særlig Trysil, Engerdal, Folldal og i noe
mindre grad Rendalen og Åmot. Det er vanskeligere å beholde og rekruttere innbyggere
når sysselsettingsmulighetene er begrenset til bostedskommunen.

5.6

Næringsutvikling og sårbarhet

Østerdalene har, i likhet med resten av Innlandet hatt en svakere næringsutvikling enn
landsgjennomsnittet på 1990-tallet, målt ved utviklingen i antall arbeidsplasser. De tre
planregionene hadde samlet sett to prosent færre arbeidsplasser ved utgangen av 2001 enn
i 1990, mens det på landsbasis var en vekst på 12 prosent. Det er bare
regionsenterkommunene Kongsvinger, Elverum og Tynset som har flere arbeidsplasser i
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2001 enn i 1990. Her finner man også et for Innlandet variert næringsliv og - både
absolutt og relativt - hovedtyngden av varehandelen samt den private og statlige
tjenesteytingen. Ser vi bort i fra regionsentrene er næringsstrukturen i Østerdalene fortsatt
relativt ensidig, med hovedvekt på jordbruk og skogbruk og deres tilknyttede
foredlingsindustri, samt offentlig sektor.
Tapet av arbeidsplasser var spesielt stort i første del av 1990-tallet på grunn av at
konjunkturoppgangen kom to-tre år senere enn på landsbasis. Siden midten av 1990-tallet
har utviklingen imidlertid vært noe bedre. Den svakere arbeidsplassutviklingen gjennom
1990-tallet enn ellers i landet skyldes til dels en næringsstruktur med tungt innslag av
næringer i generell sysselsettingsmessig tilbakegang, eksempelvis jord- og skogbaserte
næringer, og lite av næringer i generell sysselsettingsmessig vekst, eksempelvis innen
forretningsmessig tjenesteyting. Denne strukturulempen faller sammen med at området
har hatt en svakere utvikling enn landsgjennomsnittet også innenfor flere enkeltnæringer,
både blant de i sysselsettingsmessig tilbakegang og i vekst. Østerdalenes svake
næringsutvikling illustrerer en slags Innlandsproblematikk som vi også kan finne igjen i
deler av andre norske fylker og i Norden og deler av Europa for øvrig.
Et unntak fra dette bildet er innen personrettede tjenester, hvorav en betydelig del skjer i
offentlig regi, hvor Østerdalene er mer på linje med landet for øvrig både mht. andeler og
vekst. Disse næringenes omfang og utvikling er i hovedsak knyttet til bosetting og langt
på veg løsrevet fra det øvrige lokale næringsliv. Dette kommer bl.a. av omfattende
trygdeoverføringer, et inntektsutjevnende skattesystem og kommuneoverføringssystem
som sikrer alle bosatte innbyggere (også Østerdalenes store andel pensjonister) en viss
kjøpekraft, og som gir kommunene muligheter til å tilby tjenester i et omfang som er
tilpasset befolkningens størrelse og sammensetning, tilnærmet uavhengig av lokal
skatteinngang.
5.6.1 Sårbarhet for endringer i demografi og statlige overføringer
Mens det i diskusjoner rundt statlig avhengighet ofte fokuseres på overføringer innenfor
den smale distriktspolitikken, så som deler av jordbruksstøtten, differensieringen av
arbeidsgiveravgiften, ymse støttetiltak gjennom SND- og BU-systemene og næringsstøtte
via fylkeskommuner og kommunale næringsfond, viser analyser at Østerdalene i likhet
med de mange andre regioner får vesentlig større statlige overføringer gjennom ordninger
som trygdesystemet og kommuneoverføringene (Ørbeck 2002). Høyere statlige
overføringer, lavere skatter tilbake til staten og generelt lavere markedsbaserte inntekter i
eget næringsliv, gjør at staten spiller en langt viktigere rolle for personers og kommuners
inntekter i Østerdalene enn på landsbasis. Statlige overføringer bidrar sammen med
skattesystemet til å jevne ut regionale inntektsforskjeller mellom kommunene i
Østerdalene, og mellom dette området og øvrige deler av landet. Dette er tilsiktet gjennom
den utjevningspolitikken som føres, både indirekte mellom personer og næringer, og
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direkte gjennom regionalpolitiske ordninger. De regionalpolitiske overføringene har
imidlertid langt mindre omfang og betydning i Østerdalene enn i Finnmark og NordTroms.
En konsekvens av utjevningspolitikken er at Østerdalene har en personrettet tjenestesektor
som i omfang og utvikling er på linje med landsgjennomsnittet, tross svak
næringsutvikling for øvrig. Denne sektorens utvikling er i hovedsak knyttet til bosettingen
og er langt på veg løsrevet fra det øvrige lokale næringsliv. Det er bosettingen og
befolkningens inntekter som skaper den lokale kjøpekraften som er grunnlaget for den
private tjenestesektoren, uavhengig av om inntektene stammer fra lokalt arbeid, pendling
eller trygder. Og det er bosetting og befolkningsstrukturen som legger grunnlaget for
offentlig sektors sysselsetting og tjenestetilbud, slik staten hittil har organisert sin egen
virksomhet og utjevnet kommunenes inntekter.
I deler av området har folketallsutviklingen gjennom 1990-tallet vært sikret gjennom netto
tilflytting, samtidig som næringsutviklingen målt ved antall arbeidsplasser har vært meget
svak. Gjennomsnittsinntekta har imidlertid utviklet seg på linje med landsgjennomsnittet.
Dette har vært mulig dels på grunn av økende utpendling forårsaket av ny hovedflyplass,
bedret infrastruktur og økt fleksibilitet i arbeidslivet, som gradvis har trukket sørlige deler
av studieområdet inn i Stor-Oslos bo- og arbeidsmarkedsregion. Gjennom videre
utbygging av infrastrukturen, slik at en økende andel av befolkningen kan delta i andre
geografiske arbeidsmarkeder gjennom pendling (enten dette er uke-, dag- eller
telependling), vil større deler av Østerdalene kunne gis muligheter for positiv
folketallsutvikling mer eller mindre uavhengig av egen nærings- og
verdiskapingsutvikling. En pendlingsbasert bosettingsutvikling vil i seg selv kunne skape
grunnlag for lokal næringsutvikling og verdiskaping, bl.a. gjennom videreutvikling av den
personrettede tjenestesektoren.
Men en dagpendlertilpasning er ikke mulig i hele området. Både i "pendlingssonen", og
ikke minst nordover i studieområdet, er det betydelige utfordringer knyttet til også å
utvikle det "eksportbaserte" (i regional forstand) næringslivet, det være seg gjennom å
videreutvikle tradisjonelle næringer som landbruksbasert foredling og reiseliv, eller
gjennom satsing på "nye næringer".
Betenkelig i så måte er den svake utviklingen innen tunge næringsmiljø som treindustrien
i Glåmdalen og de store utfordringene for jordbruket, spesielt nordover i Østerdalen,
dersom kanaliseringspolitikken og mulighetene til å drive ulike former for skjerming
endres vesentlig som følge av internasjonale avtaler med WTO og EU. Dette området har
verken markedsnærhet eller naturgitte fordeler for husdyrproduksjon, og er dermed
avhengig av store overføringer for å opprettholde produksjon, sysselsetting og inntekt.
Sårbarheten for endringer i jordbrukspolitikken synliggjøres ved at overføringene står for
92 prosent av skattbar lønns- og næringsinntekt i studieområdets jordbruk. En eventuell
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kraftig nedbygging av jordbruket vil gjennom endringer i kulturlandskap og infrastruktur
også kunne vanskeliggjøre utviklingen av alternative arbeidsplasser innen reiseliv og
rekreasjonstilbud.
Samtidig er det slik at mange av de kommunene som vanligvis omtales som
jordbrukskommuner, skogbrukskommuner, industrikommuner e.l., heller bør forstås som
omsorgs- eller reproduksjonskommuner som ivaretar nasjonale omsorgsoppgaver med
finansiering fra staten. Det bør understrekes at de offentlige pengestrømmene via
trygdeøkonomien og det kommunale inntektssystemet osv. er rimelige å regne til det
økonomiske fundamentet. Ikke bare fordi de er kilde til livsopphold og næring for mange
innbyggere, men fordi det i realiteten er nasjonale oppgaver som løses
(grunnskoleopplæring, eldreomsorg osv). At oppgavene løses der de løses, av lokal
arbeidskraft og for lokale brukere, gjør ingen prinsipiell forskjell. Pengestrømmene til
mottakerregionene er bare unntaksvis begrunnet med at de skal utrette noe for
"distriktene". De skal utrette noe for individer som fyller visse kriterier - uansett bosted.
Også sentrale strøk mottar slike pengestrømmer og også der er slike inntekter å anse som
en del av det økonomiske fundamentet. Her suppleres også de nasjonale
velferdsoppgavene gjerne med overlokale offentlige oppgaver av typen
fylkesadministrasjon og statlig administrasjon osv.
Samtidig som slike alternative inntektskilder kan gjøre mange kommuner/regioner mindre
sårbare overfor en uheldig næringsutvikling, vil kommunene/regionene bli mer og mer
sårbare overfor endringer i alternativinntektene. Til forskjell fra økonomiske
basisinntekter av den "tradisjonelle" typen (inntekter fra salg ut av regionen), er
velferdsstatens overføringer avhengig både av sentrale politiske vedtak og av hvor stor
kommunens befolkning er og hvordan den er sammensatt.
Det er stilt spørsmål ved muligheten for å finansiere fremtidens pensjoner og det kan
synes å være et politisk press mot den måten inntektssystemet for kommunesektoren
omfordeler verdier på. Samtidig er det åpenbart at regioner som i dag har tungt innslag av
pensjonsinntekter og eldreomsorg vil møte store utfordringer hvis det blir færre eldre.
Viderføres hovedtrekkene i de velferdspolitiske prioriteringene og SSBs
befolkningspronoser slår til, kan vi imidlertid vanskelig se at omsorgs-/
reproduksjonskommunene står overfor vesentlig større sårbarhet i forhold til å kunne sikre
fremtidig lokal kjøpekraft og skatteinngang, og dermed grunnlaget for privat og offentlige
tjenestetilbud, enn mange kommuner med tungt innslag av markedsbasert produksjon og
salg av varer og tjenester ut av regionen. Snarere kan ”eldrebølge” og fortsatt vekst i
tjenestebehov, med dagens finansierings- og organiseringsmodell, kunne gjøre
personrettet tjenestesektor enda viktigere som sysselsetter fremover, også i ellers
næringssvake utkantområder.
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På den annen side kan eventuelle større omorganiseringer i ”den regionale stat”, endringer
i kommunenes inntektssystem og/eller økt privatisering/konkurranseutsetting få
betydelige konsekvenser for utviklingen, ikke minst i et regionalt/distriktspolitisk
perspektiv. Det kan også stilles spørsmål ved muligheten for å finansiere fremtidens
pensjoner, samtidig som det er åpenbart at regioner som i dag har tungt innslag av
pensjonsinntekter og eldreomsorg vil møte store utfordringer hvis det blir færre eldre. I
lys av de kvantitative analysene av statlige overføringer som er gjort i forbindelse med
dette prosjektet (Ørbeck 2002), er det spesielt grunn til å peke på den distriktspolitiske
betydningen av inntektssystemet for kommunesektoren. En endring her i retning av å
kople kommunalt tjenestetilbud og sysselsetting sterkere til lokal verdiskaping og
skatteinngang, og svakere til demografiske utgiftsskapende kriterier, vil gi store distriktsog velferdsmessige konsekvenser i Østerdalene.
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6

Teori om kollektive entreprenørar

Dette kapitlet er, i en mer bearbeidet versjon, publisert i Arbo og Gammelsæter (2004).
Kapitlet er skrevet av Håvard Teigen
Mannen som trass i motstand og hinder av alle slag, lykkast i etablere eit nytt produkt og
vinne marknadene.
Dette er den korte og spissformulerte forteljinga om entreprenøren. Dei store, moderne
historiene om entreprenørskapet er nær knytt til den amerikanske draumen om den vesle
mannen som i eit fritt samfunn, kan realisere seg sjølv og bli rik. Få nasjonar er meir
amerikaniserte enn den norske. Også denne delen av den amerikanske draumen har
appellert til oss.
Den mest klassiske av alle forteljingane innan denne sjangeren er eventyret om
Rockefeller og hans erobring av verdens oljemarknader. Innan entreprenørlitteraturen er
Huges (1967) si bok ”The Vital Few” normgjevande i ein tradisjon der entreprenøren er
helt og overmenneske i tydinga ”ein av dei få utvalte”. I Noreg går Aanesland og Mjelde
(1997) sin bok inn i same tradisjonen.
Arketypen på denne amerikanske draumen av ein entreprenørhelt, var bilens far, Henry
Ford. Han har ikkje berre gjeve entreprenørskapet eit ansikt og eit namn til ein av
gigantane innan bilproduksjon som framleis lever. Gjennom produksjonsmåten for sin
klassiske svarte T-ford har han også¨gjeve eit namn til ein epoke i industrialismens og
kapitalismens hisorie. Denne epoken har fått namnet ”fordismen”. Fordismen vil for all
framtid stå fram som masseproduksjonens og massekonsumpsjonens tidsalder. Denne
forteljinga gjer at mange vil hevde at det er dei ”the vital few” som er drivkrafta bak alt.
Innsatsen deira summerer seg opp frå bygginga av den einskilde bedrifta til formgjevinga
av ein heil epoke.
Dei nyare forteljingane om entreprenøren er også mange. Den største er amerikansk, Bill
Gates. Den amerikanske draumen i norsk utgåve er Kjell Inge Røkke. Han er sjølvsagt
trekt fram Aanesland og Mjelde, og like sjølvsagt – kanskje: han starta sitt eventyrlege
bukkeritt i Amerika.
Desse heltehistoriene har sine regionale og lokale parallellutgåver i mindre format. Det
som desse lokale, regionale og internasjonale heltehistoriene skygger for, er at det finst
ein annan kategori av entreprenørskap enn det individuelle.
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6.1

Det er det kollektive entreprenørskapet

Store delar av vår moderne velstand, våre bedrifter og institusjonar er bygd opp av det
som eg i denne artikkelen vil kalle samfunnsentreprenørar. Dei har utfalda seg innan
rammene av eit kollektivt entreprenørskap i motsetnad til Rockefeller og Røkke.
I denne artikkelen vil eg gå gjennom kjenneteikna ved det kollektive entreprenørskapet.
Dette gjer eg ved systematisk å samanlikne det med eksisterande teori og empiri om den
individuelle entreprenøren.
Kollektive aktørar
Kan vi seie noko meir presis innleiingsvis om samfunnsentreprenøren og det kollektive
entreprenørskapet? Kvar er kjeldene? Ein tanke er å gå til bedrifts- og
organisasjonshistoriane. Det er ein god norsk tradisjon å skrive jubileumstidsskrifte ved
runde år. Her finn vi ymse forteljingar.
Bøndenes forteljingar når dei har sine feststunder, handlar om dei pionerane som bygde
opp jord- og skogbrukssamvirket til store nasjonale og internasjonale aktørar. I dei ulike
delane av arbeidarrørsla fortel ein tilsvarande om oppbygging av ei landsfemnande presse
med titals aviser, ein fortel om eigne bankar, forsikringsselskap og Folkets Hus-nettverket
som gjorde rørsla til eigedomskongar. Det er også i arbeidarrørsla ein oftast tek med
samvirkelaga som del av sin institusjonsbygging. I norskdoms- og fråhaldsrørsla fortel dei
nesten same historie som i arbeidarrørsla, men i noko mindre skala og med noko mindre
langsiktig suksess.
Norske kommunar har også sine forretningshistorier å fortelje. Sparebankane er sjølvåtte
institusjonar, men dei har ikkje kome på ei fjøl og dei har ikkje gjort seg sjølv. Oftast stod
kommunestyret eller formannskapet bak. Mange kommunar er stolte av bankane sine den
dag i dag, men enda meir jublar dei over kraftverka sine. Medan verdiane av dei sjølvåtte
sparebankane forsvann med fusjonane, gjer organisasjonsforma det slik at kommunane
kan få gevinst av sine kraftselskap. Dei kan ta ut aksjeutbyte eller dei kan selje. Ein større
og større del av norske kommunar kan takke sitt engasjement i energisektoren for at dei
har ein skapeleg økonomi. Før var det ”berre” erstatningar etter kraftutbygging som gav
pengar i kommunekassa. Nå er det også gevinstar frå eigne kraftverk.
Så har vi staten. Frå den gamle Venstrestaten, via Arbeidarpartistaten i sin
sosialdemokratiske periode til dagens marknadsorienterte samfunn, har statsselskapa spela
ei stor rolle, men framfor alt ei nøkkelrolle (Slagstad, 1998) Staten har som Lenin tenkt at
det gjeld å få kontroll med kapitalismens kommandohøgder. Våre industrilokomotiv har
hatt dominerande statleg eigarskap. Den mest glamorøse historia om statleg
entreprenørskap vil i ettertid bli fortalt om perioden frå konsesjonslovane og utbygginga
av elektrisk kraft, via det kraftfulle grepet i oljesektoren med etableringa av StatOil. Den
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danske staten selde sin kontinentalsokkel til eit stort, utanlandsk oljeselskap. Norge
institusjonaliserte eit nasjonalt forvaltningsregime og etablerte StatOil. Historia om APs
privatisering av desse kollektive aktørane skal skrivast seinare.
Denne presentasjonen av kollektive aktørar syner at dei deler seg i fleire kategoriar etter
oppkomst og eigarskap. Vi har formelt
-

organisasjonseigde
medlemseigde
sølveigde
offentleg eigde

aktørar. Det sprengjer rammene for denne artikkelen å gå nærare inn på kjenneteiknet ved
dei ulike eigarskapa, men til slutt vil eg kome inn på tilhøvet mellom ulike former for
eigarskap og vilkår for å overleve i det eg kallar den turbokapitalistiske epoken som vi nå
er inne i.
Sjølvsagt skjuler det seg også personar, individuelle viljar og karakterar, bak det eg her
har kalla kollektive aktørar. Vi veit lite om kva som allment kjenneteiknar personane bak
det kollektive entreprenørskapet. Spesielt interessant er det vi kan kalle ”karrierevegen”
deira. Ut frå dei 4 formene for eigarskap ser vi minst to vegar til entreprenørskap.
Bedrifter eigd av organisasjonar viser oss ein karriereveg frå foreining til forretning. Vi
veit om nøkkelpersonane som stod for etableringane av mange av desse tiltaka som
arbeidarpressa, kaffistovene osb. Dette var personar som hadde fått tillit i foreininga og
som såg forretningsmoglegheiter i medlemsstokken, men forretningsideen var ikkje eit
overordna mål. Målet var det ideelle utgangspunktet.
Dei offentleg eigde bedriftene kan i utgangspunktet ha både karrierevegen byråkrati og
politikk som bakgrunn. På kommunalt nivå veit vi at det ikkje fanst eit byråkrati i vanlege
småkommunar på det tidspunktet sparebankar og kraftverk vart etablert. Entreprenørane
var tvillaust aktørar med basis i politikken. Dette kjenner vi også til frå 1970- og 1980talets kjende tiltaksordførarar (Teigen 1982, Bukve 1994).
I dette tilfellet er faktisk rekrutteringa til politikken interessant. Vi veit at i det gamle
bygdesamfunnet dominerte embetsmenn også i det lokalpolitiske livet som falda seg ut
etter formannskapslovene (1837). Vi veit likeeins at fagrørsla har vore ein viktig basis for
arbeidarpartipolitikarane.
Bondeorganisasjonane var ei tilsvarande plattform for Venstre før i tida og Senterpartiet
heilt fram til i dag. Men kanskje er det slik også i delar av Norge, som i USA, at
politikarar stundom blir rekruttert frå næringslivet og inn i politikken. Desse har i så fall
spesiell bakgrunn for å utøve kollektivt entreprenørskap. Dei kjem så og seie frå
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”konkurrenten”. Ein interessant hypotese er at der det private entreprenørskapet står
sterkt, som på Sunnmøre, blir privatentreprenørane også kollektive entreprenørar.
Vi veit minst om personane bak entreprenørskapet i den store floraen av bedrifter eigd av
medlemmane sjølve og dei sjølveigde bedriftene. Men kjeldene er der, og er lett
tilgjengelege. Dei bedriftene som har fått eit langt liv, har fått oftast fått bedriftssoga
skreve ned. Desse sogeskrivarane har ofte vore ekstremt interessert i ”mannen” (nesten
alltid hankjønn) bak verket og verksemda.

6.2

Entreprenørskapet og entreprenørane

Det som framfor alt kjenneteiknar entreprenøren slik denne aktøren vart presentert
innleiingsvis, er risikovilje og profittmaksimering. Dette blir spesielt vektlagt i den
nyliberalistiske og heroiske litteraturen om entreprenøren. I Norge er denne forståinga
sterkt representert ved Aanesland og Mjelde (1997) si bok med tittelen ”Fra politikk til
entreprenørskap”.
Rein overflatekunnskap om dei kollektive aktørane, fortel oss at her står vi overfor aktørar
som langt på veg har vore kjenneteikna av det stikk motsette. Heile samvirkesektoren er
kjenneteikna av at den einskilde medlemmen (eigaren) i til dømes meieriet eller
samvirkelaget går inn med så små beløp at vedkomande ikkje tek nemnande økonomisk
risiko.16 Det skal ikkje betalast utbytte på eigenkapitalen som blir tilført (Johnstad, 1998).
Tilsvarande finn vi, eller fann vi, også for dei andre kollektive aktørane.17
Ut frå dette kan det sjå ut som om dei kollektive aktørane vi har presentert, skil seg så
sterkt frå den vanlege oppfattinga av entreprenørskap, at vi snakkar om to heilt
forskjellige fenomen. Basisforståinga av entreprenørskap har vorte knytt til den tyskøsterikske økonomen Joseph Scumpeter (1934). Han definerte entreprenørskap på denne
måten:
I.
Introduksjon av eit nytt produkt eller teneste, eller ei forbetring av eit eksisterande
produkt eller teneste.
II.

Introduksjon av ein ny måte å produsere på.

III.

Utvikling av ein ny marknad

IV.

Utnytting av ei ny råstoffkjelde for produksjon

16

Kom tilbake til at det medlemmane gjer er å forplikts seg som leverandørar eller tilbydarar
Kom tilbake til at A/S – forma sin dominerande posisjon viser at tanken om å avgrense risiko også har
spreidd seg til resten av samfunnet. På den andre sida har tanken om ikkje å betale ut utbytte til sine eigarar
tapt - -

17
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V.
VI.

Reorganisering av produksjonsmetodar t.d. slik at monopol kan skapast
***
Ein av basisfunksjonane (I-V) kombinert med ny geografisk lokalisering

Det er dei fem første av desse punkta som skriv seg direkte frå Scumpeter. Individa som
sette i gang desse prosessane kalla Schumpeter ”Entreprenørar” og iversettingsfenomenet
kalla han ”Den entreprenørielle funksjonen”.
Det grepet Schumpeter gjorde var å sette likskapsteikn mellom innovasjon og
entreprenørskap. Desse punkta handlar ikkje kvar for seg verken om risikovilje eller
profitt. Det ligg likevel i alle dei fem basisprosessane at dei er ”nye” og derfor ukjente og
risikofylte. Betalinga for å ta risiko er høgre avkastning, altså profitt.
Iverksettinga av ein eller fleire av desse prosessane, kalla Schumpeter den
entreprenørielle funksjonen. Kva som ligg i omgrepet ”den entreprenørielle funksjonene”
er behandla grundig i Spillings (1998) bok ”Entreprenørskap på norsk”. Med denne
definisjonen av entreprenørskap som ein funksjon, ser vi at dei kollektive aktørane er fullt
ut likestilt med andre økonomiske utviklingsaktørar.
Det er derfor mogleg og relevant å interessere seg for kollektivt entreprenørskap.

6.3

Gamle og nyare element i entreprenørforståinga

Den faglege og teoretiske forståinga av entreprenørskap har utvikla seg sterkt dei siste 20
– 30 åra. Interessa for entreprenørskap var minimal under det som ofte blir kalla
kapitalismens Fordistiske høgkonjunktur frå andre verdskrigen og fram til oljekrisa på
midten av 1970-talet. Dei store konserna dominerte den økonomiske utviklinga og den
tradisjonelle entreprenøren såg ut til å liggje på sotteseng som viktig endringsaktør.
Den klassiske privatentreprenøren som startar bedrift for seg sjølv og i det små, hadde
med andre ord si første storheitstid i den moderne kapitalismens barndom:
industrialismens første fase.Denne fasen var kjenneteikna av overgangen mellom gamal
handverks - teknologi og industri. Det var små investeringar og ein kunne starte i det små
med få tilsette. Barrierane for å etablere seg var låge. Det opna seg moglegheiter for
mange. Tilsvarande låge tersklar for etablering hadde vi i ei veksande handels- og
transportnæring.
Denne klassiske privatentreprenøren fekk tre konkurrentar som gjorde han til ein mindre
viktig aktør.
1. Storforetaket med eigne FOU-avdelingar som driv innovasjon
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2. Gjennom bonderørsla og arbeidarrørsla kom kooperasjonen som konkurrent. Bøndene
etablerte både innkjøps- produksjons- og salssamvirke. Arbeidarrørsla stod ofte i spissen
for forbrukarsamvirket, men også alt frå avisdrift til forsikringsselskap. Også her kunne
personar med entreprenørtalent identifiserast som aktørar – tillitsmanns-entreprenøren.
3. Etter å ha rista av seg merkantilismens form for statsdrift frå 1814 og nokre tiår
framover, kom på nytt statsselskap og selskap med fylke og kommunar som eigarar:
Statsbankar, transport-selskap, kraftproduksjon og statleg industrireising. Samfunnsentreprenørane var dei sentrale aktørane.
Også Schumpeter observerte denne utviklinga som gjorde at enkeltpersonen var mindre
sentral for entreprenørskapet. Den unge Schumpeter vektla entreprenøren meir enn i
seinare arbeid. Men også i sine tidlege arbeid innsåg han at entreprenørens rolle ville
minke gjennom sosialiseringa av innovasjonsprosessen (Schumpeter, 1934) og gjennom
at nye kombinasjonar av produkt- og marknadstilpassingar først og fremst ville bli
internalisert i dei store føretaka.
I seinare arbeid (Schumpeter, 1942)18 går han så langt som å hevde at også
innovasjonsprosessar har vorte redusert til rutine, altså er transaksjons-kostnadane
redusert også her i den dynamiske kapitalismen! Schumpeter såg såleis på eit tidleg
tidspunkt at entreprenørskapet vart internalisert i dei store konserna og gjort uavhengig
både av den opphavelege entreprenøren og av einskildpersonar allment: den
entreprenørielle funksjonen vart både internalisert og institusjonalisert i det store
føretaket. Bilprodusenten Ford vart sjølv eit døme på dette. Ford som konsern har vore ei
innovativ kraft i mange utviklingsfasar av bilen etter Henry Fords tid, sjølv om nye
aktørar som GM kom inn og uvikla differensieringa av bil som merkevare. Det såg ut til
at den opphavelege entreprenøren som Ford var eit døme på, var gjort til historie av sine
eigne innovasjonar, først og fremst gjennom storforetakets utvikling.
***
Den økonomiske verdskrisa som slo inn på midten av 1970-talet, hadde kjenneteikn som
er spesielt viktige i samanhengen vår. Det utvikla seg stor og permanent arbeidsløyse i
store delar av den kapitalistiske verda og årsaka låg i dei store bedriftene og dei
verdsomspennande konserna. Dei reduserte arbeidsstokken. Derimot såg ein raskt at det
var vekst i bittesmå og små foretak. Kven låg bak? Entreprenøren og Schumpeter vart
oppdaga på nytt.19 Derimot kom den Keynesianske tiltaks- og næringsutviklingsstaten i
vanry. Som vanleg blir også historia skrive opp att i slike situasjonar. Nyare forsking såg
ut til å vise at det likevel ikkje var Keynesiansk politikk som fekk oss ut av krisa på 30talet, men entreprenørskap i det små slik Schumpeter skildra det i sin samtid (som var 30talet).
Schumpeter, J. (1942/1975) Capitalism, Socialism and Democracy, New York: Harper
Torchbooks
19
I Norge vart vel Schump. Oppdaga på nytt av historikarar som fann ei ikkje-Keynesiansk forklaring på
korleis ein kom seg ut av krisa i mellomkrigstida
18
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Den nye entreprenørforskinga som blomstra for fullt frå omkring 1980, har nyansert
kunnskapen om entreprenørskap. Eg skal drøfte ein del av dei viktigaste elementa i den
nye entreprenørforskinga. Målet med dette er å finne skilnader, men også likskapar,
mellom det som eg vil kalle privatentreprenøren og det kollektive entreprenørskapet.
Også bak det kollektive entreprenørskapet vil det vere spesielt viktige personar. Desse
kallar eg inntil vidare samfunnsentreprenørar.
Det eg først skal ta opp til drøfting, er motiveringa for å utøve entreprenørskap.
Profittmotivet som arbeidshypotese vil stå i sentrum. Etterpå relaterer eg dette til
risikovilje. Eg startar med andre ord med å plassere dei to mest vanlege førestillingane om
den klassiske entreprenøren.
Entreprenørskapet er nær knytt til marknaden som institusjon. Denne institusjonen kan i si
enklaste form analyserast gjennom sine to hovudfunksjonar, tilbod og etterspurnad.
Økonomane har sett dette som reine marknadstransaksjonar utan sosiale mekanismar bak.
Ein vesentleg del av forskinga innanfor økonomisk sosiologi har derimot prøvt å forstå
entreprenøren i sosial kontekst. Er entreprenøren den einsame ryttar som utan omsyn til
andre fossar fram mot individuelle mål, eller er nettverk og sosial kapital ein viktig
entreprenørressurs. Det er ein rimeleg hypotese at det her kan vere skilje mellom det
individuelle- og kollektive entreprenørskapet.
Det er semje om at den entreprenørielle funksjonen slik Schumpeter definerer han må
vere viktig i moderne og dynamiske økonomiar. Kor viktig er avhengig av kvar grensene
går mellom entreprenørskap og rein kopiering av det andre har gjort og tenkt. Eg vil
avslutningsvis i artikkelen vise at distinksjonen mellom innovasjon og imitasjon truleg er
spesielt viktig når vi skal vurdere kor viktig det kollektive entreprenørskapet har vore og
kor viktig det kan bli i framtida.

Motivet
Profitt har vore sett på som eit grunnleggjande motiv for den klassiske
privatentreprenøren. Dette vart forsterka av Schumpeter gjennom at han langt på veg sette
likskapsteikn mellom innovasjon og entreprenørskap. Ein innovatør er først ute på
marknaden med sitt produkt eller sin teneste. Den som er først ute, oppnår eit (vanlegvis
kortvarig) monopol, altså hovar vedkomande også inn monopolprofitt.
Nyklassisk økonomisk teori gjorde profittmotivet til noko allmenn-menneskeleg knytt til
føresetnaden om ”the economic man”. Mennesket søker etter denne teorien alltid
nyttemaksimering, forretningsmennesket søker profittmaksimering. Gjennom på denne
måten å generalisere profittmotivet, vart entreprenøren paradoksalt nok lite interessant
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som spesiell aktør for nyklassikarane: der det er profitt, dukkar det alltid opp ein
profittmaksimerar. Eit samfunn som produserer vilkår for profitt, får automatisk sitt sine
entreprenørar og sitt entreprenørskap.
Teorien om ”Bounded Rationality” viser både ein aktør som har mindre evne til å vere
rasjonell og som har mindre motiv for å vere det. Motiva er mange og
maksimaliseringsevnene låge kan denne teorien spissformulerast som. Denne aktøren
seier at det tilfredsstillande er bra nok. Denne teoriretninga har på mange vis dominert
entreprenørforskinga og mellom anna vist at entreprenørar ofte er sterkt knytt til
lokalsamfunnet sitt. Kan dei oppnå rekningssvarande drift ”heime”, søkjer dei ikkje den
maksimale gevinst ute. Denne forståinga har også gjeve det teoretisk grunnlage for ein
eigen lokaliseringsteori, dvs ein teori som forklarer at ”bounded rationality” fører til
lokaliseringar innan moglegheitsområdet for profitt, men ikkje lokalisering der det svarer
seg best.
Kva så med motivet for det kollektive entreprenørskapet? Ei av grunngjevingane for
sparebankvesenet var å etablere ein institusjon som hindra ”ågerrente”, dvs at
sparebankane skulle vere eit alternativ til profittmaksimaliserande utlånarar.
Sparebankane på si side skulle ikkje utbetale profitt til eigarar i det heile teke. Kundane
skulle få gevinsten sjølv. Ein må kunne seie at motivet var det stikk motsette av
entreprenørens profittmotiv.
Motivet for delar av det kollektive entreprenørskapet i regi av arbeidarrørsla var det same
som for sparebankane. Ein skulle hindre at kapitalistar saug profitt ut av lommebøkene til
medlemmane, men det var også eit motiv å resirkulere pengane i rørsla slik at overskotet
(dvs. profitten) kunne brukast i sosialismens teneste.
I likskap med arbeidarrørsla sitt kollektive entreprenørskap var det også klare innslag av
antikapitalisme i landbrukssamvirket. Dei laga innkjøpssamvirket for at andre ikkje skulle
profittere på kjøpekrafta deira og dei laga salsorganisasjonar for at andre ikkje skulle reise
med avansen på det dei produserte. Endeleg skipa dei kombinasjonen av
samvirkebedrifter og monopol for å tøyle marknadskreftene. Mjølkemonopolet vart det
store dømet på at marknadskreftene forstått som fri konkurranse mellom bønder, førte til
pressa prisar og elende (Furre 1971).
Ein kan altså eit stykke på veg seie at motivet for kollektivt entreprenørskap har vore det
stikk motsette av det klassiske private entreprenørskapet. Det kollektive entreprenørskapet
skulle hindre at andre skodde seg (gjennom profitt) på fellesskapet sine interesser.
Ein stor del av entreprenørforskinga reduserer betydninga av profittmotivet. Entreprenørar
svarar sjeldan at profittmotivet er det viktigaste når dei blir spurt. Mange av dei som har
lykkast stort legg heller vekt på at dei ville realisere seg sjølve, at dei hadde ein visjon, at
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dei elskar å skape noko, byggje opp.20 Ein ser mange døme på at dette er eit
entreprenørkjenneteikn. Det er ofte tilfeldig av dei lykkast økonomisk med første
prosjektet og så nyttar dei overskotet til å byggje noko nytt utan å gjere noko som liknar
profittmaksimaliserande kalkylar.
Elles spreiar motiva seg over ein stor skala. I dårlege tider på arbeidsmarknaden ser vi at
mange startar for seg sjølve fordi dei ikkje får seg løna arbeid. Naud lærer ikkje berre
naken kvinne å spinne, men skaper også etablerarar. Dette fortel først og fremst noko om
at alternativet til entreprenørskap er viktig og forklarer nok også langt på veg at det er stor
entreprenøraktivitet i ein del minoritetsgrupper.
Ein variant av arbeidsløyseentreprenøren finn vi i heimføingen, han eller ho som startar
med noko sjølv for å sleppe å flytte ut og vekk frå byen eller bygda. Den positive
varianten er han eller ho som gjerne vil gjere noko for bygda si, til dømes kome heim att å
byggje opp noko stort (sjå meir om dette i avsnittet om entreprenørkategoriar).
Konklusjonen er klar: mange andre motiv enn profittmotivet er drivkraft også for
privatentreprenøren. Eitt er likevel sikkert: profitt er naudsynt for å overleve som
entreprenør og må derfor tilleggast sterk vekt for forståinga av entreprenørskapet. Det
interessante med det kollektive entreprenørskapet er om fridomskrava er større i høve til
profittkravet: har kollektivt entreprenørskap til ein viss grad hatt moglegheit til å oppheve
profittkravet som domstol?

Risiko
Eit anna hovudkjenneteikn ved entreprenørskapet er viljen til å ta risiko.
Entreprenørskapet har vore sett på som det stikk motsette av å gjere det som ein alltid har
gjort. Entreprenørens motsetnad er odelsguten som driv garden vidare slik faren ville ha
gjort, fiskarsonen som kastar garnet der forfedrane alltid har hausta frå havet og
industriarbeidaren som følgjer i fotspora til foreldra som lønsarbeidarar.
Entreprenøren, derimot, kastar seg ut i det ukjente. Det gamle mottoet at ein blir ikkje rik
av det ein tener, men av det ein sparer, er heilt framandt for den idealtypiske
entreprenøren. Han og ho vil først tene, så eventuelt spare. Men helst vil entreprenøren
reinvestere, vekse.
Økonomar vil langt på veg hevde at dersom det er godtgjort av entreprenøren er
profittmaksimaliseriande, er risiko ei side av same saka. Profitt er belønninga for å ta
risiko. Entreprenørskap forstått som å skape noko nytt – eller i det minste forstått som nye
kombinasjonar – er per definisjon å ta sjansa. Her er eit element av det ukjente. Den nye
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kombinasjonen som blir presentert for marknaden, har ei nådetid der nettopp denne
kombinasjonen er eineståande. I denne fasen oppnår ein monopol og kan hauste
monopolprofitt.
Sjølvsagt elskar heller ikkje den klassiske entreprenøren risiko. Det er prisen som må
betalast. Det er lett å sjå at det kollektive entreprenørskapet har vore eit aktivt instrument i
høve til risiko. Det kollektive entreprenørskapet byggjer på den eine sida på ei
grunnleggjande tenking frå aksjeselskapet: den einskilde eigar skal hefte berre for
investeringa si og skal ikkje risikere hus og heim i same slengen. Det er i tillegg eit
kjenneteikn både ved samvirketiltaka, sparebankane bedriftene eigde av organisasjonar at
den einskilde går inn med svært små summar. Innsatsen for fellesskapet, kollektivet, er på
eit anna plan.
Det andre planet er framfor alt etterspurnads-lojalitet. Den viktigaste grunnen til risiko
ved entreprenørskap er ofte at ein ikkje kjenner etterspurnaden i marknaden. Vil det vere
interesse for min teneste eller mitt produkt? Det kollektive entreprenørskapet prøver ofte å
gjere etterspurnaden kalkulerbar, kooperatøren skal vere lojal mot samvirkelaget sjølv om
RIMI har gode tilbodsvarer i dag. Både jordbruks- og forbrukarsamvirket prøver å styre
dette gjennom lojalitet. Lojalitet blir bygd på mange måtar, men det grunnleggjande er
eigedomsrett gjennom medlemskap. Dette gjev stemmerett. Det kollektive
entreprenørskapet byggjer med andre ord på Hirschmans (1970) to hovudstrategiar (voice
and loyality) for å hindre at kundane går over til andre (exit).
Sjølv om også privatentreprenøren søkjer å minimere risiko, er risikominimering på ein
heilt annan måte ein integrert del av det kollektive entreprenørskapets strategi og jamvel
ideologi. På den andre sida er det ofte risikoframferd som kjenneteiknar den sentrale
menneskelege aktøren bak det kollektive entreprenørskapet.
Denne aktøren, samfunnsentreprenøren, er ofte ein talsmann eller tillitsmann for ei
gruppe. Dei tek risiko gjennom å starte med kollektivt entreprenørskap i staden for berre å
drive tradisjonelt arbeid. Tiltaksordføraren tek sjansa på å bli skurk og tape attvalet
dersom det går dårleg med arbeidsplassane han eller ho har teke ansvaret for eller
initiativet til. Tilsvarande gjeld for alle dei som har stilt seg i spissen for dristige satsingar
på sparebanketableringar, kommunale kraftverk, partiaviser osb.

6.4

Marknaden: Trugsmål og moglegheit

Moderne entreprenørskap er knytt opp til marknaden som styringssystem, men tilknytinga
er ulik for det individuelle og det kollektive entreprenørskapet.

116

Entreprenøren (forstått som individet) som ser moglegheitene, søkjer profitt og tek risiko
seglar på marknaden og marknadsmekanismane som sitt ”hav”. Her ligg moglegheitene
synberre eller like bak horisonten. Kjøpe billeg og selje dyrt. Eitt vilkår for dette
entreprenørskapet er fri etableringsrett, altså fri tilgang til marknadene. Det var på dette
punktet den moderne, liberale staten frigjorde entreprenørskapet som skapande og kreativ
kraft ved å oppheve den gamle staten sitt (merkantilismens) privilegiesystem. Avviklinga
av dette gamle systemet starta med at bøndene fekk brenne sitt eige brennevin. Seinare
kom det som var viktig her i landet: retten til å kunne eksportere, handle og ha fri tilgang
til hausting og foredling av dei store naturressursane: fisk og tømmer. Marknadskreftene
vart frigjort i eit nytt system der staten ikkje skulle vere aktør, men binde seg sjølv til
masta som tilretteleggar av dei institusjonelle vilkåra (først og fremst lovverket) for det
nye regimet.
Det var denne frigjeringa av marknadene som også gav grunnlaget for det kollektive
entreprenørskapet. Paradokset er nemleg at marknadsmekanismens attraktivitet som
kjelde til insentiv og rikdom, ligg i at marknadsmekanismane ikkje fungerer slik dei i
teorien skal. I den frie marknaden eksisterer ikkje profitt. Profitten blir knust av den frie
konkurransen.
Det entreprenøren vegeterer på er altså marknadsimperfeksjonar, moglegheitene til å
hauste monopolprofitt. Denne kjelda til rikdom for dei få vart sett på som eit trugsmål for
dei mange. Dette var grunnlaget for ein ”motaksjon” der kollektiv vart bygd for å hindre
at den gamle statens privilegiesystem vart erstatta av ei privilegert klasse av nyrike
etablerarar. Derfor samla bøndene seg i sine tradisjonelle nettverk og etablerte kollektive
samvirkeorganisasjonar. Dei nye borgarane med stemmerett (etter formannskapslova av
1837) samla seg i formannskap og kommunestyre og tok initiativ til sparebankar og
forsikringsselskap. I neste fasen var det forbrukarane sin tur. Dei organiserte seg og starta
forbrukarkooperasjonen.
Det opnar seg fleire ulike måtar å tolke dette på. Som vi peikte på under avsnittet om
profitt, kunne det kollektive entreprenørskapet vurderast som ein strategi for å hindre at
kapitalistar gjorde seg rike på kostnad av fellesskapet. Den andre sida av dette er at også
dei kollektive aktørane såg potensialet i den friare etableringsretten og etterspurnaden i
marknaden. Ein kan med andre ord sjå det slik at dei kollektive aktørane tok
monopolprofitten som gitt, men dei ville kanalisere denne tilbake til fellesskapet. Dette
vart gjort gjennom at medlemmane i forbrukarsamvirket fekk ”profitten” tilbake i form av
billege varer og utbytte i høve til kor mykje dei hadde kjøpt. Sparebankane skulle legge
profitten til fondet og redusere rentene. Bøndene fekk profitten etterbetalt i høve til
mjølkeleveransane på meieriet osv.
Det kollektive entreprenørskapet har også ei anna side. Ein del produkt og tenester er av
ein slik art at dei ikkje vil bli etablert og bygd opp av det private entreprenørskapet åleine.
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Jernbanen skulle drivast privat, men staten laut ta over. Både statsbankar og sparebankar
vart ofte etablert utan at det i og for seg var registrert ein marknad.
Det er spesielt for det kollektive entreprenørskapet at ein ser ein teknologi (forstått som
organisasjonsform) og etablerer så ein etterspurnad i etterkant. Eit døme på dette var
måten som kommunale kraftselskap kunne bli bygd opp på. Forbrukarane laut forplikte
seg til å kjøpe straum før selskapet vart etablert.
Også moderne, kollektivt entreprenørskap som til dømes såkalla destinasjonsselskap og
områdeutviklingsselskap i reiselivet, er ofte motivert ut frå å skape eit produkt, eit tilbod.
Kollektivt entreprenørskap har truleg i større grad enn privatentreprenøren ein genuint
byggjande og skapande funksjon som del av ein tilbodssideøkonomi.

6.5

Kapital og nettverk

Kapital forstått som pengar, har vore sett på som ein nøkkelfaktor for entreprenørskap.
Det er fleire gode grunnar til dette. Ein føresetnad for at marknaden som institusjon skal
fungere, er at inngangsbarrierane ikkje er for høge. Det er mange typar inngangsbarrierar
for den som vil etablere seg, men dei er ulike mellom bransjar og mellom land. Lov og
regelverk er slike barrierar, men også finanskapital.
I perioden med industriell ekspansjon, spesielt i den såkalla fordistiske fasen kjenneteikna
av stordriftsfordelar og tunge investeringar i teknologi, var dei finansielle
inngangsbarrierane høge og dei ekskluderte mange. Men sjølv i bransjar der
investeringsnivået er lågt ved nyetableringar, trengst normalt ein stor finansiell kapital.
Det kostar å utvikle produkt og tenester og det kostar å få dei ut på marknaden. Framfor
alt vil det normalt gå lang tid før det blir eit likviditetsoverskot i drifta. Pengane går ut før
dei kjem inn, ein må så for å kunne hauste.
Dette er bakgrunnen for at dei vanlegaste offentlege støtteordningane for å stimulere til
entreprenørskap er etablerarstipend som gjev likviditet i ein startfase og så stønad til
investeringar, opplæring og marknadsføring. Dette er dei dominerande stønadsordningane
både i Noreg, EU og USA.
Om vi ser på det kollektive entreprenørskapet i ljos av kapitalproblemet, viser det vi
allereie har skreve at organisasjons- og selskapsformene i ekstrem grad hadde kjenneteikn
av å vere kreative vegar til å løyse pengeproblemet. Hovudprinsippet var
massemobilisering der kvar einskild ytte sitt, men berre ytte litt. Mange bekkar små, gjer
ei stor å. Døme på kreativitet er det mange av. Avtalegrunnlaget for dei lokale
brannkassene viser dette. Dei risikerte i mange år etter grunnlegginga å ikkje ha nok
kapital på fond til å dekke ein noko større brann. Ordninga var da kontraktfesta
betalingsdugnad i ettertid.
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Sjølv om tilgang på finanskapital er naudsynt, er det ikkje alltid tilstrekkeleg. Nyare
entreprenørforsking legg nesten større vekt på andre kapitalformer som sosial og kulturell
kapital og tilgang til nettverk.
I den første boka som omhandla entreprenørskap i Norge, skriv Barth (1963) at eit
kjenneteikn ved entreprenøren er at han og ho er i stand til å ”kople mellom sfærer”, det
vil seie å kople mellom nettverk. Med dette kom Barth tidleg med eit innsiktsfullt innlegg
i ein debatt som skulle bli viktig dei neste tiåra. Med innspel frå økonomisk sosiologi vart
nettverkskompetanse ein stadig viktigare del av entreprenørforståinga.
I sin vidgjetne artikkel ”The strength of weak ties” (Granovetter, 1973) viser Granovetter
at sterk sosial kapital ikkje berre er av det gode. Dersom dei sosiale banda blir for sterke
som til dømes i familien og i nære lokalsamfunn eller i tette næringsmiljø, kan dette føre
til mangel på ytre impulsar og mangel på utgangar og utvegar. Koplingar til andre miljø
og nye impulsar skjer derimot vanlegvis gjennom mindre hyppige eller tilfeldige
kontaktar. Det er slike svake band som er ein styrke ved brubygging, og kopling mellom
arenaer. Her ser vi parallelliteten til innovasjon og entreprenørskap: kreative
kombinasjonar kan først og fremst skje gjennom svake band etter denne tolkinga av
Granovetter.
Ronald Burt (1992) peikar på at det Granovetter har funne er ein korrelasjon, ikkje ein
årsakssamanheng. Han reindyrkar Granovetters funn og peiker på at i nettverk med sterke
band der alle har mangfoldige kontakter med alle så er flesteparten av kontaktene
”overflødige”. Du vil oppnå den same informasjonen gjennom å bruke mykje tid på ein
eller to personar i nettverket som du oppnår med å halde kontakt med alle. Derfor er det
viktige for innovasjon og entreprenørskap å vere den i nettverket som også har kontakt
med personar som tilhøyrer andre miljø og andre nettverk. Da er du den einaste som er
brubyggjar mellom desse nettverksstrukturane.
Den ideelle posisjonen er altså å etablere nettverk mellom nettverk.
Nøkkelen ligg altså i å opparbeide seg ein sentral posisjonen ved å vere i periferien av
kvart nettverk slik at ein har kapasitet til å etablere sentret mellom nettverka. Dette
resonnementet byggjer på Freeman (1977) sitt omgrep ”betweenness centrality”,
mellommanns-sentralitet. Det er dette som gjev grunnlag for til dømes kreative
forretningsidear som andre ikkje oppdagar. Mellom desse sosiale strukturane er det
”structural holes” der brubyggjaren er den som kan gjere dei kreative koplingane.
Granovetter har riktig observert at banda til andre sosiale nettverk normalt er svake, men
det er ikkje veikskapen i banda, men ”structural holes” argumentet som er
årsaksforklaringa.
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Med denne oppklarande og nyanserte diskursen som har gått over fleire tiår, er vi tilbake
til Barth sine funn: Entreprenørens spesielle eigenskapar er at han ”koplar mellom
sfærer”. Dette er det same som mellommanns-sentralitet.
Problemet med sterke band og mellommanns-sentralitet som eit svar på dette problemet,
er knytt til innestengingsfenomenet (lock-in). Det er døme på miljø og nettverk som i ein
periode er kreative og nyskapande, men som i neste fase stagnerer slik at dei positive
nettverkseffektane snur seg til det negative. Dette skjer dersom nettverket blir så lukka at
det ikkje evner å hente inn ny informasjon. Dette er ein effekt som kan forklarast nokså
direkte med veikskapen i sterke band, men årsaka til stagnasjon kan også vere at partane i
nettverket opparbeider gjensidige avhengigheiter som er av ein slik karakter at partane
ikkje klarer å frigjere seg sjølv om dei oppnår informasjon gjennom eksistensen av
structural holes.
Det er slik innestenging som har vorte kalla ”lock in”, ( David 1985, Grabher (1993 I og
II), Maskell & co 1998). Dette kan også knytast til historisk stiavhengig utvikling der
investeringar både i fysisk infrastruktur og kompetanse legg føringar på regionens
utviklingsbane, føringar som det er vanskeleg å frigjere seg frå. Knytt til entreprenørskap
er slik innestenging alvorleg fordi det viser seg at regionale næringsmiljø har ein tendens
til å reprodusere seg sjølve, altså blir entreprenørskapet allokert inn i stiavhengig
innelukking, t.d. i næringar der det er vanskeleg å vinne nye marknader eller effektivisere
produksjonen.
Etter denne gjennomgangen av nettverk som ressurs for entreprenørskap, ser vi at den
vanlege tilnærminga til kapitalproblemet kanskje ikkje fangar opp alle former for kapital.
At dette kan vere ei noko snever tilnærming, viser Bourdieu (1986) i sin klassiske artikkel
om det han kallar tre former for kapital, økonomisk-, sosial- og kulturell- eller symbolskkapital. Her skal vi følje opp omgrepet sosial kapital. Sosial kapital er definert som
aggregerte (eller potensielle) ressursar knytt til nettverk og gjensidige relasjonar.
Burt (1992) deler kapital inn i finansiell-, human- og sosial kapital. Gjennom dette får han
fram ein viktig faktor i koplinga mellom regional utvikling og entreprenørskap. Medan
finansiell kapital og human-kapitalen (personens kunnskap) er eigedomsretten til den
einskilde, er sosial kapital eit fellesgode. Lokalsamfunn som byggjer opp sosial kapital,
akkumulerer derfor verdiar som ingen kan ta med seg ut av regionen i motsetnad til dei to
andre kapitalformene som er sårbare overfor exit-strategiar.
Alle desse tre kapitalformene er viktige for alle typar entreprenørskap, men dei har ikkje
vore like viktige til alle tider og i alle samfunn. Men det er også etter alt å døme slik at
desse tre kapitalformene ikkje er like viktige for alle typar entreprenørskap. Sosial kapital
er nærslekta med det enkle og kjente omgrepet ”tillit”. Det er rimelegvis slik at tillitsvalte
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som får entreprenørielle funksjonar for sin organisasjon, er meir avhengig av tillit forstått
som sosial kapital enn entreprenøren som svingar seg opp med og i eiga bedrift.
Det kollektive entreprenørskapet byggjer også sterkare på tillit elles. I aksjeselskapet sel
og kjøper du aksjar avhengig av tilliten på kort sikt. Det er typen fellesskap som Tönnies
kalla ”Gesellschaft” der ytingar og motytingar må skje krone for krone - og kjapt.
Samvirkeorganisasjonane har vore organisert slik at du bringer ditt medlemsskap og dine
pengar inn, har tillit til dine tillitsvalte – og kan ikkje ta med deg noko ut. Her er det
ytingar og gjenytingar på lang sikt, ei ordning meir i slekt med Tönnies ”Geheimschaft”omgrep.

6.7

Omfanget av det kollektive entreprenørskapet

Eg skal ikkje prøve å kvantifisere omfanget av det kollektive entreprenørskapet i høve til
det private, men peike på visse allmenne problem med å finne mål på entreprenørskap
generelt og det kollektive entreprenørskapet spesielt.
Det fundamentale problemet ligg i skiljet mellom etableringar og entreprenørskap.
Det er vanleg å telle det relative eller absolutte talet på nyetableringar i ein region eller i
eitt land og med det utgangspunktet føresette at ein har eit grovt mål på entreprenørskap.
Det er også vanleg å tenkje slik at stort etableringsomfang viser eit positivt og dynamisk
næringsliv. Men dette kan vere ein høgst misvisande indikator, noko eg skal vise med eit
døme.
For nokre år sidan stod det i lokalavisa at den gjennomsnittlege levetida for nyetablerte
butikkar i småbyens internasjonalt kjente ”Stågate” som Storgata vart kalla under
Lillehammer-OL, var tre år. Det er omtrent så lenge som driftskreditten varar etter
etablering - eller så lenge som kreditorane held ut før dei krev konkurs etter at kreditten er
brukt opp. Dei same eller nye eigarar etablerer nye forretningar og serveringsstadar under
nye namn, men bygd på same lesten.
Ein slik ”region” som Storgata viser ei imponerande nyetableringsrate, men etableringane
er ikkje innovative og derfor entreprenørielle sjølv etter Schumpeters romslege kriterium.
Høg etableringsrate er her nettopp eit resultat av eit etableringsingsmiljø som ikkje er
innovativt og entreprenørielt. Det er prega av etablerarar som driv rein imitasjon av
bedrifter som er betre innarbeida på marknaden, og som dei ikkje har føresetnad for å
konkurrere med.
Ein omsetnadsanalyse av Storgata som region vil også vise eit stort tap i høve til
”Strandtorget”-regionen rett neanfor Storgata og sentrum i byen. Strandtorget er bygd opp
etter kjøpesenterlesten, som faktisk er ein variant av kollektivt entreprenørskap og ”plan”.
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Det kollektive entreprenørskapet ligg i at dei tek ansvar for fellesgode, som gratis
parkering. Plan-elementet er at det ikkje er fri etableringsrett i kjøpesenteret. Det er berre
bedrifter som supplerer det totale tilbodet i senteret – og som kan dokumentere soliditet –
som får tilgang. I denne kjøpesenterregionen har bedriftene lenger levetid. Det er derfor
låg etableringsrate, men stor kommersiell suksess.
***
Poenget med ”Storgata- Strandtorgetdømet” er at det kan generaliserast langs fleire
dimensjonar. For det første er det eit generelt fenomen at byars sentrum taper i høve til
kjøpesenter utanfor sentrum. For det andre viser det den avgjerande og generelle
forskjellen på innovasjon og imitasjon. Imitasjon er ikkje entreprenørskap når
etterlikningane (kopieringa) skjer i same marknad. For det tredje viser dømet at det
oppstår nye organisasjonsformer som kanskje bør kategoriserast som kollektivt
entreprenørskap. Kjøpesenteret er eit døme på ei slik organisasjonsform. Regionale
produktutviklingsselskap på reiselivsdestinasjonar er eit anna døme.
Dette viser ein dynamikk som gjer det vanskeleg å kvantifisere det kollektive
entreprenørskapet. Vi har vist at kollektivt entreprenørskap forstått som offentleg etablerte
selskap, samvirke osb. framleis har eit stort omfang. I tillegg kjem nye former for
kollektivt entreprenørskap som enten ikkje er ”oppdaga” eller som ligg i gråsona mellom
det individuelle og kollektive.

6.8

Entreprenørkategoriar

Dei siste tiåra har det har vore ei omfattande forsking på entreprenørskap også i Norge.
Denne forskinga har sjølvsagt klarlagt at det er mange slags entreprenørar og mange ulike
typar entreprenørskap. Bolkesjø og Brun (1998 ) har summert opp og presentert slike
entreprenørkategoriar basert si eiga forsking og anna norsk og utanlandsk forsking om
entreprenørskap.
Ei klassisk typologisering vart gjort av Smith (1967). Han gjer eit interessant skilje
mellom handverkar – entreprenøren og det han kallar ”den opportunistiske
entreprenøren”. Den første kategorien kjenner vi intuitivt og ein kan truleg generalisere
frå handverk til meir generelt: entreprenørskap bygd på etablerarens eiga arbeidskraft og
kompetanse. Den ”oportunistiske” entreprenøren søkjer vekst og utvikling som ein verdi i
seg sjølv. Det er dette som er den idealtypiske profittmaksimeraren.
Smiths dikotomi fangar ikkje i det heile teke inn fenomenet kollektivt entreprenørskap.
Bolkesjø og Brun deler sine typologiar inn i
- Lokalsamfunnsentreprenøren
- Sjølvrealiseringsentreprenøren
- Arbeidssøkarentreprenøren
122

Den kollektive entreprenøren har ofte lokalsamfunnet som basis for sitt entreprenørskap.
Men den typen entreprenørskap som det kollektive entreprenørskapet utspelar seg i er
ikkje med i Bolkesjø og Brun sin empiri. Vi finn derfor ikkje denne entreprenørforma
behandla som fenomen, men det er trekt fram ein type kollektiv entreprenør eller
samfunnsentreprenør: tiltaksordføraren. Slik desse forfattarane og andre ( Teigen, 1982,
1999) har skildra samfunnsentreprenøren, er tiltaksordføraren døme på ein sentral aktør
som står bak det kollektive entreprenørskapet.
Omkring 1980 var tiltaksordføraen i fokus. Tidsskriftet Plan og Arbeid hadde til og med
eit eige temanummer om fenomenet. (Plan og Arbeid nr. 4 1984). Tiltaksforskinga
presenterte døme på slike tiltaksordførar frå Vest (Ølen), Aust (Sel) og Nord (Salangen).
Dette var tiltaksordførarar som først og fremst var aktive på marknaden for
omlokalisering av industribedrifter. Det var eksogene ressursar som skulle utvikle
kommunen/regionen.
Ei slik omlokalisering gjekk føre seg i stor stil på denne tida fordi industrien vart
desentralisert. Seinare har vi fått eit lokalt utviklingsarbeid av meir endogen karakter, dvs.
at ein har teke utgangspunkt i lokalsamfunnet sine eigne ressursar, menneskelege,
menneskeskapte og naturbaserte (Bukve, 1994. Teigen, 1995).
Forskinga om samfunnsentreprenøren forstått som ein politisk aktør, var knytt til
samfunnsvitarar som forska på samtida. Ein knytte det ikkje til store kommunale
tiltaksfasar i tidlegare tider der kommunane etablerte sparebankar, kraftselskap og
transportselskap og ein knytte det ikkje til rikspolitikarane sitt engasjement for statleg
entreprenørskap. Men framfor alt har ein vore blinde for entreprenørskapet knytt til
samvirke og til organisasjonar av ulike slag som har bygd opp ei eiga (og stor)
forretningsverksemd. Spørsmålet er om alle desse aktørane, ordførarane, partisekretærane,
fråhaldsleiarane og tillitsmennene i forbrukarrørsla og jordbrukssamvirket alle skal kallast
med det same namnet: samfunnsentreprenørar.
På dette feltet står det att eit stort felt for utvikling av presis og nyansert terminologi.
Dette behovet er spesielt stort fordi entreprenørskap og innovasjon i ei tid har vore ”på
moten”. I slike tider prøver alle å kle seg med denne moten. Derfor har entreprenørskap
nå fått sterkt utvida bruk. Det er ikkje knytt til Schumpeters kategoriar der han tvillaust
knytte det til varer og tenester på ein marknad for kjøp og sal av desse tenestene.
Nå er det utvida slik at ein til dømes kallar personen som reformerer partiet eller
organisasjonen sin ein ”politisk entreprenør”. Eit slikt felt er arbeidet med å
konkurranseutsette offentlege tenester. Her er det tvillaust slik at dei aktørane som går inn
i denne marknaden for å gjere butikk, er klassiske entreprenørar i Schumpeters meining
av ordet, men det er ikkje berre her dei nye entreprenørmerkjelappane blir klistra på. Det
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er dei rådmenn eller ordførarar som står i spissen for slik marknadsorienering av
kommunane sine som får merkjelappen ”entreprenør”. Det er i og for seg greitt nok, men
vi må skilje dei ulike endringsprosessane og endringsaktørane frå kvarandre. Dersom
entreprenørskap er alt, er det ingenting.

6.9

Entreprenørskap, konstruktivt eller destruktivt

Ut frå det eg har skreve så langt i denne artikkelen har entreprenørskap, kollektivt eller
individuelt, berre konstruktive og samfunnsbyggande funksjonar. Slik framstår
entreprenørskapet også i det meste av samtidig faglitteratur. Entreprenørskap har vore på
moten. Men også entreprenørskap har latente destruktive sider. Eg har skreve at
entreprenøren haustar ein ”monopolprofitt” ved å vere først ute. Monopolprofitt blir sett
på som samfunnsøkonomisk uheldig og er kategorisert som ”marknadssvikt” i
velferdsteorien.
Når slik profitt likevel blir sett på med storsinn i entreprenørlitteraturen, er det fordi denne
profitten blir sett på som ei drivkraft for dynamikk: det er utsiktene til slik profitt som får
svoltne entreprenørar til kreativt å leite fram nye kombinasjonar til beste for oss alle. Ein
føreset i tillegg at kapitalismen er så dynamisk at all slik monopolprofitt i ein marknad er
av kortsiktig karakter. Når andre ser at her er det pengar å hente, vil dei imitere ideen og
gå inn som konkurrentar. Monopolprofitten blir da raskt borte.
Det er likevel slik at i mange bransjar er det så høge tersklar for å kome inn og så store
skalafordelar (stordriftsfordelar) i produksjonen at monopol og monopolistisk
konkurranse lett oppstår. Dessutan er det slik som frikonkurranseideologen Adam Smith
peikte på, at sjølv i festlege lag kan forretningsdrivande ikkje styre sine lyster. Dei allierer
seg mot kundane og avtaler høge prisar. At dette lett skjer er i samsvar med nyare
forsking om konkurranse på marknader med få aktørar.
I slike marknader vil dei som har oppnådd monopolprofitt ofte også bruke utilbørlege (og
samfunnskadelege) verkemiddel for å hindre nykomarar som kan bli konkurrentar. Det
mest vanlege er oppkjøp av slike konkurrentar, men mange har gått lenger. 1800-talets
mest berykta entreprenør, oljekongen Rockefeller, kjøpte opp jernbanen for at
konkurrentane skulle få dyrare fraktkostnader på sin olje. Bill Gates er skulda for å bruke
marknadsmakta si til å hindre dei små selskapa i bransjen å utvikle programvare som kan
fungere jamsides med hans dominerande produkt.
Det andre store området der entreprenørskapet kan utvikle seg destruktivt er knytt til det
som blir kalla ”rent-seeking”. Det er aktørar som ikkje er opptekne av å produsere varer
og tenester til beste for ein marknad, men som er mest interessert verdiar som alt er
opparbeida eller som er ute etter verdiar som ikkje har vorte prisa riktig i marknaden.
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Slik rent-seeking finn vi når personar går inn og kjøper opp ei bedrifter som er underprisa
i marknaden – for så i neste omgang å slakte bedrifta eller selje ho ut av landet. Dette er
destruktivt i alle fall for den nasjonale økonomien som bedrifta var ein meir eller mindre
viktig del av. Rent-seeking blir også brukt om aktørar som er meir interessert i marknaden
for statlege stønadsordningar enn i å etablere verdiskapande produksjon i den marknaden
som stønadsordningane skulle tene.
Eit tredje stort område for destruktivt entreprenørskap er knytt fil ålmenningar og
hausting av naturressursar. Dette er velkjent i teorien og kjent som ålmenningas tragedie
(Hardin, 1968 ). Fri etableringsrett for entreprenørar vil føre til overbeiting, overfisking
osb. Dette øydelegg beiteområda og fiskeressursane tor alle.
Eit fjerde område som er i nær slekt, er knytt til hausting av grunnrente. Slik grunnrente
(som oljeformuen) skal vere folkets felles eigedom, men det er sjølvsagt mildt sagt
freistande for entreprenørar og søkje til slike kjelder for raskt å bli rike sjølv om det er
fellesskapet sin eigedom som er grunnlaget for rikdomen.
At entreprenørskap kan vere destruktivt og samfunnskadeleg er meir openbart for dei
fleste i tilfelle der forretningsdrifta balanserer på grensa av det lovlege – eller er klart
ulovleg. Det er derfor eit teikn på at systemet, vår kapitalisme, kan vere på ville vegar når
rettssystemet så ofte har vore kopla inn dei siste åra – også i transaksjonar knytt til dei
største bedriftene våre: Aker, Kverner, Storebrand er tre store døme.
Entreprenørskapsideologien er likevel oftast knytt til dei ”små”. Også her er tildels store
delar av det som blir målt som positivt entreprenørskap, noko heilt anna. I
restaurantbransjen blir det hevda at dei som ikkje er konkursryttar eller driv på dei svarte
marknadane ikkje kan hevde seg konkurransen. Her er det ein sjeldan høg etableringsrate,
men nesten ikkje verdiskapande nykomarar.
***
Ein sideverknad av at entreprenørskap har vore ”på moten”, er at mange ikkje har sett at
ein del av entreprenørane eigentleg har kledd seg ufyseleg og oppført seg grisete.
Slik vil det alltid vere, men i ein analyse av entreprenørskapets samfunnsmessige funksjon
må vi vere opptekne av om samfunnets institusjonar er slik konstruert at
entreprenørskapet ikkje kan ta ville vegar.
Med institusjonar siktar eg her først og fremst til lover og reglar – og ei statsmakt som er i
stand til å handheve eit slikt regelverk. USA er det store historiske dømet på eit regime
som har teke på alvor at systemet har ein tendens til å pervertere seg sjølv gjennom
etablering av monopolar. Derfor har dei utvikla eit lovgrunnlag for å kunne gjere inngrep
til dømes overfor Bill Gates. Om dei har lykkast, kan derimot diskuterast.
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Det gamle Sovjetsystemets overgang til kapitalismen utan å leggje tilrette det
grunnleggande institusjonelle systemet, viser at entreprenørskap utan det institusjonelle
”rules of the game” (North, 1990) på plass lett fører til ein kriminell økonomi. Det vart
spesielt ille på grunn av ei historie både før og etter revolusjonen, kjenneteikna av
manglande respekt for individets rettar. I denne artikkelen er det interessant å stille
spørsmålet. Skil det kollektive entreprenørskapet seg frå det individuelle
entreprenørskapet ved å vere meir ”konstruktivt” eller ”destruktivt”.

6.10 Styring, eigarskap og leiarskap
Entreprenørteorien er konsentrert om det som gjerne blir kalla ”den entreprenørielle
funksjonen”. Denne funksjonen er normalt knytt til ein fase i bedriftas liv, den første
fasen. Dei fleste bedrifter som har eit langt liv, overlever ved å vere innovative også i
seinare fasar. Dei utviklar nye produkt og tenester og/ eller går inn i nye marknader. Dei
set med andre ord ”nye kombinasjonar” ut i livet og er derfor entreprenørielle etter
Scumpeters definisjon.
For å skilje mellom entreprenørskapet knytt til oppstarting og oppvekstår i bedrifta og
seinare innovasjonar, har ein innført eit nytt omgrep, intraprenørskap. Intraprenørskap er
innovasjonar og entreprenørielle grep gjort internt i ei eksisterande bedrift. Aktøren kan
også her vere ein kreativ person, men store konsern har gjerne eiga organisering av
utviklings- og innovasjonsfunksjonane.
Dei kollektivt eigde bedriftene er ulike, spesielt med omsyn til internt styringssystem. Det
er eit eige og stort tema korleis entreprenørskapet blir vidareutvikla i ein organisasjon.
Det er sjølvsagt eit spørsmål om eigarskap og leiarskap. Det er her ansvaret for utvikling
ligg. Sjølv om temaet er for stort til å bli skikkeleg omtala i denne artikkelen, skal eg
kome inn på eit par spesielt interessante og relevante moment.
***
Samvirkebedriftene er bygd på eit reindyrka numerisk demokrati: ein medlem, ei stemme.
Prinsipal – agent teori fortel oss at i slike organisasjonar vil demokratiet bli alvorleg
svekka når organisasjonen blir så stor at den einskilde stemma veg lite. Slike
organisasjonar blir lett agentstyrte. Forklaringa på dette er enkel: Administrerande
direktør (agenten) har tusenvis av eigarar (prinsipalar) som alle er like små, og som
vanskeleg kan samordne interessene sine. Det finst ikkje parti eller andre samordnande
maktgrupperingar i samvirkesystemet som kan organisere eigarane til sterke motkrefter i
høve til administrasjonen.
Ei spesiell form for kollektivt eigarskap er stiftingar som gjer bedriftene til sjølveigande
organisasjonar. Her er det lovverket om stiftingar, supplert med eventuelle særlover (t.d.
sparebanklova) og eigne vedtekter som avgjer styrketilhøvet mellom eigarar og leiinga.
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Sparebankane blir gjennom sitt lovverk styrt slik at innskytarane og valte representantar
frå kommune/ fylkeskommune er fleirtal i styret. Dette er eit relativt homogent og sterkt
styre så lengje det er valt frå ein eller eit fåtal kommunar som kan samordne interessene
sine. I geografisk store og utflytande bankar som NOR blir eigarane heilt fragmenterte og
eit lett byte for direktørane.
Både samvirkebedriftene og denne typen store sparebankar (Gjeld spesielt Sparebanken
NOR og dei 4 store regionbankane) har altså kome i ein situasjon der det opphavelege
styringssystemet er sett ut av spel. Dette styringssystemet bygde på numerisk demokrati.
Den einskilde bonden møtte opp på eigarmøte og stemte gjennom fleirtalsvoteringar for
utviklinga i sitt meieri, den einskilde bankkunde møtte opp på innskytarmøte i
Sparebanken og valde i tillegg sine styremedlemmar i sparebanken gjennom
kommunestyret. Nå er desse eigarane, prinsippalane, sett ut spel ved at kvar stemme teller
så lite og dynamikken mellom leiing og eigarar er borte.
Det er ikkje gjort systematisk forsking på dette, men min påstand er: samvirkebedriftene
og kollektivt eigde bedrifter har i historisk perspektiv vore spesielt dynamiske og vist ei
heilt eineståande evne til å overleve. Medan vanlege private butikkeigarar er døgnfluger
sjølv om dei er lokalisert i veksande byar og store marknader, har dei lokale samvirkelaga
overlevd sidan mellomkrigstida rundt på landsbygda.
Samvirkebedriftene har ikkje berre overlevd. Dei har gått føre i utviklinga. Det var
forbrukarkooperasjonen som utvikla dei moderne sjølbetingsbutikkane og gjennomførte
moderne logistikk og merkevarebygging. RIMI og REMA har kome etter, lært og har
vorte minst like gode, men berre framtida vil vise om dei er like overlevingsdyktige.
Det same gjeld Sparebankane. Det var dei som gjekk føre i den vanskelege og store
moderniseringsprosessen på 1800-talet da pengesamfunnets institusjonar skulle formast,
men det var også dei som best klarte å tilpasse seg overgangen frå kredittrasjonering til fri
konkurranse på 1980-talet. Forretningsbankane kom alle som ein i krise og dei fleste og
største måtte reddast av staten.

6.11 Mot ein teori om kollektivt entreprenørskap ?
Eg skal prøve å oppsummere kva som ser ut til å kjenneteikne kollektivt entreprenørskap.
Historisk ser det ut til å ha same bakgrunn som det individuelle entreprenørskapet. Sjølv
om ein kan vise til entreprenørskap i stor stil også før den industrikapitalismens tidsalder,
har båe typane entreprenørskap sin basis i industrialismens barndom og kanskje først og
fremst knytt til det som historikaren Edvard Bull kalla kapitalismens frigjerande epoke,
tida før dei store konserna overtok hegemoniet over marknadene.
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Både det individuelle og det kollektive entreprenørskapet hadde også moglegheitene for
profitt i det nye pengesamfunnet som fellesnemnar, men dette er også det elementet som
klarast viser skilnaden på desse to formene for entreprenørskap.
Det kollektive entreprenørskapet var grunngjeve i at ”den vesle mann/kvinne” enten
skulle unngå å bli offer for privatentreprenørens profittmotiv eller sikre at dei sjølve,
gjennom kollektivet, kunne tileigne seg denne profitten.
Sparebankane var eit døme på ein institusjon som skulle demme opp for entreprenørar
som tok ut profitt i form av ”ågerrenter”, produsentsamvirket i jordbruket var ein strategi
for det som i dag blir kalla vertikal integrasjon: bøndene ville ha gevinstane (profitten)
ikkje berre ved å produsere råvarene, men også ved sjølve å stå for den industrielle
foredlinga av jordbruksprodukta.
Den kollektive entreprenøren får normalt posisjonen sin gjennom å opparbeide tillit.
Kollektive entreprenørar er innovative aktørar som ikkje har profittmotiv, og som ikkje
brukar eigen investerings- og finanskapital til å oppnå og å vedlikehalde posisjonen sin.
Denne aktøren kan best forståast gjennom sosiologisk teori om tillit og sosial kapital, men
også public – choice teori kan forklare delar av motivstrukturen.
Public choice teorien seier som kjent at alle maksimaliserer sine interesser, berre på ulikt
vis. Medan forretningsdrivande maksimaliserer profitt, maksimaliserer byråkraten
hierarkisk karriere og politikaren maksimaliserer stemmer. I forlenginga vil teorien seie at
den kollektive entreprenøren maksimaliserer tillit.
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7

De gode hjelperne - politikkens rolle i utviklingen

7.1

Den smale distriktspolitikkens betydning

I likhet med mange kommuner i Distrikts-Norge domineres Østerdalene av næringer med
lang tids nedgang i sysselsetting og verdiskaping. Den negative utviklingen bremses i
noen grad opp gjennom overføringer fra staten. Området har store overføringer til
jordbruket, og får selvsagt også sin del av støttetiltakene som går gjennom Statens
Næringsutviklingsford (SND) og Bygdeutviklingsmidlene (BU-midler). Som nevnt foran
er det spesielt jordbruket i husdyrregionene nordover i Østerdalen som har høyt støttenivå.
I området under ett utgjorde jordbruksstøtten i 2000 kr. 532 mill. kroner eller 5.115 kr pr
innbygger. I Tolga utgjør jordbruksoverføringene hele 24.900 kr pr innbygger, noe som er
11 ganger landsgjennomsnittet. Også den reduserte arbeidsgiveravgiften har vært viktig i
Østerdalene; den utgjorde i 2000 242 mill. kroner eller 2.324 kr pr innbygger for området
under ett, regnet i forhold til full sats på 14,1 prosent. Som det fremgår av tabell 1.1 foran,
er det bare arbeidskraft fra Kongsvinger, Sør-Odal og Elverum som belastes full
arbeidsgiveravgift. Resten av Glåmdalskommunene samt Trysil og Åmot, er i sone 2 med
10,6 prosent avgift, mens Stor-Elvdal, Engerdal og Nord-Østerdalskommunene er i sone 3
med 6,4 prosent.
Det er likevel den virkelig ”smale” distriktspolitikken som oftest vies oppmerksomhet i
diskusjoner rundt regional utvikling, dvs. de såkalte 1350-midlene fra Kommunal og
regionaldepartementet (KRD) i form av kommunale næringsfond, regional
næringsutvikling i fylker og kommuner, nasjonale programmer og tiltak for regional
utvikling, lån til SIVA samt tilskudd og lån gjennom SND-systemet. I Østerdalene er det
bare Odalskommunene og Elverum som er utenfor det distriktspolitiske virkeområdet.
Kongsvinger og Eidskog er fra 1998 tatt med i prioriteringsområde C (10% tilskudd) og
har dermed lik status med Grue, Åsnes og Våler. Østerdalskommune utenom Elverum er i
B (20% tilskudd). Glåmdalsregionen og Åmot fikk videre status som omstillingsregion i
1997, og hele Hedmark og Oppland fikk status som omstillingsfylker i 1999
(Morgenlandet). Fokuset på denne ”smale” distriktspolitikken står ikke i forhold
ordningenes omfang sammenliknet med andre statlige overføringer. Samlet representert
1350-midlene kun rundt 2 mrd. kroner på landsbasis i 2000 og bare noen hundrelapper per
innbygger i Østerdalene.
7.1.1 Fylkeskommunen og regionrådene
Fylkeskommunene fikk fra og med 2003 forvaltningen av flere av disse ordningene og har
fått utvidede oppgaver i forhold til regional utvikling. I Østerdalene er det i tillegg etablert
tre regionråd som et institusjonalisert samarbeidsorgan mellom primærkommuner i et
geografisk område, og mellom kommunene og Hedmark fylkeskommune. Alle
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regionrådene har en sentral rolle i forbindelse med utarbeidelse av fylkesplanens
strategiske del (fylkesdelplaner), fylkesplanens handlingsprogram og det Regionale
utviklingsprogram (RUP).
Glåmdal regionråd ble konstituert og etablert 23.06.94 (Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog,
Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler) og spilte en viktig rolle i forbindelse med at regionen
fikk omstillingsstatus i 1997. Omstillingsprogrammet som ble drevet av selskapet ”Gla i
Glåmdal” med en ramme på i overkant av 50 millioner kroner hvorav 50 prosent fra
staten. Regionrådet for Sør-Østerdal ble konstituert 15. januar 1997 (Elverum, Trysil,
Åmot, Stor-Elvdal og Engerdal) er bl.a. involvert i omstillingsprosjektet som kom etter at
Rena Karton ble nedlagt. Regionrådet for Fjellregionen ble konstituert og etablert 24 mai
1995 og skiller seg ut fra de øvrige rådene ved at det er ”fylkesoverskridende” . Pr. i dag
består regionrådet av Rendalen, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Røros og Holtålen.
Fordi Fjellregionen omfatter kommuner i to fylket, deltar regionrådet i begge fylkenes
fylkesplanprosesser og ved utarbeidelse av regionale utviklingsprogram. Regionrådet for
Fjellregionen samarbeider også tett med Nord- Gudbrandsdalen, Valdres og Midtre
Gauldal, Rennebu og Oppdalsregionen i forhold til å fronte eller sette fjellregionenes
problemer og utfordringer på dagsorden.
7.1.2 Andre statlige overføringer og nye typer sårbarhet
Selv om Østerdalene i betydelig grad nyter godt av helt eller delvis distriktspolitisk
begrunnede ordninger som redusert arbeidsgiveravgift, jordbruksoverføringer og visse
ordninger innenfor den ”smaleste” distriktspolitikken, får mange av kommunene vesentlig
større statlige overføringer gjennom trygdesystemet og kommuneoverføringene. Av de
totalt 8,8 mrd. kronene i statlige pengestrømmer inn i området i 2000 var 4,4 mrd. kroner
personrettet, 2,5 mrd. kroner til kommunesektoren, 0,9 mrd. kroner i form statlige
lønninger, mens næringsoverføringer inkl. redusert arbeidsgiveravgift,
arbeidsmarkedstiltak mv. sto for de resterende 1,0 mrd. kroner.
Høyere statlige overføringer, lavere skatter tilbake til staten, og generelt lavere
markedsbaserte inntekter i eget næringsliv, gjør at staten spiller en langt viktigere rolle for
personers og kommuners inntekter i vårt område enn på landsbasis. Statens andel av
driftsinntektene til de 18 kommunene i Østerdalene utgjorde 42 prosent mot 35 prosent på
landsbasis og varierte kommunevis fra 35 prosent i Elverum til 68 prosent i Engerdal.
Videre sto staten direkte og via kommunesektoren for 37 prosent av disponible
personinntekter etter skatt i vårt område, mot 21 prosent på landsbasis. Denne andelen
varierte kommunevis fra 25 prosent i Sør-Odal til 60 prosent i Tolga.
Regnet per innbygger mottar Østerdalene 13 prosent høyere statlige overføringer enn
landsgjennomsnittet, 84.626 mot 74.702 kr pr innbygger. Denne forskjellen på 9.924 kr pr
innbygger skyldes i hovedsak høyere kommuneoverføringer (forskjell på 4.137 kr pr
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innbygger), høyere personrettede overføringer (forskjell på 4.097 kr pr innbygger) og
høyere jordbruksoverføringer (forskjell på 2.818). Blant kommunene ligger Tolga høyest
med 104. 330 kr pr innbygger i samlede statlige overføringer og Sør-Odal lavest med
70.986. På landsbasis varierer disse kommunetallene fra 49.052 kr pr innbygger i Bykle
til 135.176 kr pr innbygger i Unjarga-Nesseby.
Sammenliknet med de øvrige studieområdene mottar Østerdalene høyere overføringer enn
Østfold, Indre Agder og Nord-Vestlandet, men klart lavere enn Namdal og NordTroms/Finnmark. Det er særlig forskjeller i kommuneoverføringene og omfanget av
redusert arbeidsgiveravgift som skaper disse forskjellene.
Statlige overføringer bidrar sammen med skattesystemet til å jevne ut regionale
inntektsforskjeller mellom kommunene i vårt studieområde og mellom vårt område og
øvrige deler av landet. Dette er tilsiktet gjennom den utjevningspolitikken som føres, både
mellom personer og næringer, som indirekte virker regionalt utjevnede, og gjennom
regionalpolitisk motiverte ordninger. Dette siste har imidlertid langt mindre omfang og
betydning i vårt studieområde enn i Finnmark og Nord-Troms.
En konsekvens av utjevningspolitikken er som tidligere nevnt at Østerdalene har en
personrettet tjenestesektor som i omfang og utvikling er på linje med landsgjennomsnittet,
tross svak næringsutvikling for øvrig.

7.2

Kollektive entreprenører på parti med staten

7.2.1 Vekstsenteret Kongsvinger
Både i uttynningsområdene og i områder med vekst i folketall og sysselsetting er statlige
overføringer og offentlig arbeidsplasser helt avgjørende for inntekter og levekår. Også på
andre måter har deler av vårt studieområde i perioder vært preget av forholdet til staten.
Kanskje er det mer dekkende å si at det er forholdet mellom enkeltkommuner og staten
som har preget området. Regionen, om en med dette mener Hedmark fylkeskommune
eller den enkelte planregion innen fylket, har neppe betydd mye for utviklingen i området.
Unntakene her er de kommuner som har store helseinstitusjoner som tidligere var eid av
fylkeskommunen. Sysselsettingen i fylkeskommunens videregående skoler har selvsagt
også hatt en betydning. Sett i et langt tidsperspektiv har statlig sektorpolitikk trolig hatt
langt større betydning for utviklingen i området, enn den smale distriktspolitikken og de
virkemidlene som fylkeskommunen disponerer.
Men også Østerdalene har vært ”utsatt for” overordnet, regionalpolitisk begrunnet statlig
planlegging, særlig under landsdelplanleggingen på slutten av 1960-tallet. Men allerede
lenge før landsdelsplanene ble lagt fram, viste Erik Brofoss stor interesse for den sørligste
delen av vårt studieområde, Kongsvinger og Glåmdalsregionen. Brofoss hadde en todelt
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strategi for å dempe tilflyttings- og etableringspresset i Oslo. For det første skulle det
utvikles nye bysamfunn på Østlandet som skulle fange opp flyttestrømmene fra Østlandet
før de nådde Oslo. Disse Østlandsbyene skulle ha en flersidig næringsstruktur og
samspille med hovedstadsområdet, funksjonelt og kulturelt (Thomassen 1997). For det
andre ville Brofoss bygge opp nye industrisamfunn med hjørnesteinsbedrifter, som kunne
demme opp for tilflyttingen fra de andre landsdelene. I følge Thomassen(1997) var
Brofoss inspirert av britisk New-Town planlegging når det gjaldt Østlandsbyene, mens
byene basert på hjørnesteinsbedrifter hadde røtter i norsk industripolitikk.
Tre år etter at Brofoss lanserte ideen om en ny Solørby, ble Kongsvinger utpekt som
prøvesenter. “ -Nå begynte den tøffe lokale jobben. Gerhardsen og hans folk hadde tipset
ordfører Norvald Strand om at kommunen måtte sikre seg rimelige arealer - minst 2.000
dekar, og dermed måtte man ta opp store lån for å kjøpe områder rundt bykjernen og
utover. Samtidig ble det skapt flere tverrfaglige arbeidsteam med kommunen, KOBBL ,
bankene, byggmestrene og avisen som viktige aktører. KOBBLs styre utpekte Ø.M. Fjeld
som sin faste byggmester, og i avisen ble vi enige om legge alle redaksjonelle
objektivitetskrav til side.” (Intervju med Toreng i Vekst & Virke - Glåmdalens
næringslivsavis nr. 2 juni 2002)
Sett i lys av veksten som ble skapt i disse årene, har Toreng heller ingen problemer med å
forsvare at man enkelte ganger måtte tråkke nær grensene for regler og forskrifter. “ -Hehe - det gikk nok over stokk og stein noen ganger, ja. Holdningen var at ting måtte tas på
strak arm, så var man sikker på et det ble gjort. Jeg husker for eksempel at det ble litt
leven da fylkesmannen skulle godkjenne reguleringsplanen for Langeland og
Skriverskogen. Boligene var nemlig allerede bygget ferdig da planen havnet på bordet
deres. ...... Kongsvinger hadde status som et nasjonalt utbyggingssenter, altså et
prestisjeprosjekt for regjeringen, så heldigvis var man svært tilbøyelig til å se imellom
fingrene i de ulike departementene. Ellers hadde neppe utbyggingen gått så smertefritt for
seg.” Intervjuet med Toreng bekrefter andre informanters historie av de som skjedde i
Kongsvinger på 1960- og 70-tallet.
I dag, 30-40 år etter, fortelles historiene fra1960-tallet fortsatt, og særlig er det de
handlekraftige lokale aktørene som trekkes fram, jfr. utdrag fra leder i den lokale
næringslivsavisa Vekst & Virke nr. 3 november 2002: "Vekstsenterposisjonen ble
møysommelig jobbet fram på 1960- og 1970-tallet gjennom målrettet og hardt arbeid,
først og fremst fra en håndfull visjonære nøkkelpersoner. De så hva som trengtes, de
staket ut kursen, og de evnet å bidra til gjennomføringen. Dette siste var avhengig av
deres avgjørende viktige kontaktnett hos overordende myndigheter, ikke minst i det
politiske miljø - på den tid Arbeiderpartiet styret både landet, fylkene og kommunene, og
sosialdemokratiet gjennomsyret samfunnet vårt. I dag er Kongsvinger fortsatt den eneste
byen og det ubestridte senteret i Glåmdalsregionen. Noe tungt lokomotiv for
Glåmdalsregionen er likevel byen ikke lenger, og forventningene blir deretter. For hvor
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blir det av de brede politiske initiativene. Hvorfor utnytter ikke Kongsvinger sin posisjon
og plattform til å løfte dette distriktet som har fått i gave en hovedflyplass som nærmeste
nabo? Hvor er strategien og viljen til å utvikle byen og distriktet, og til å bli et fyrtårn for
utstrakt kommunalt samarbeid? Hva er substansen i det som presenteres av planer og
ønsker? Utviklingen over tid er bekymringsfull, for ikke å si svært bekymringsfull. For et
regionsenter langt på veg på tomgang gir negative smitteeffekter."
Også i næringslivet etterlyses en ny ”mafia”, jfr. intervju med dagens leder av selskapet
Ø.M.Fjeld som hans far etablerte, og som var sentral i utbyggingen på 1960- og 1970tallet: ”Tor Ø. Fjeld mener at distriktet trenger en ny en mafia. Tor Ø. Fjeld omtaler det
som skjedde på 1960-70-tallet slik: -“Mafiaen” var tøffe, dyktige karer som tok ansvar
for situasjonen. Jeg er overbevist om at distriktet også i dag kunne ha trengt lignende
allianser for å få til den veksten som alle etterlyser. De var opptatt av at ting måtte skje,
og gjennom sine nettverk sørget de også for at det faktisk skjedde. Ikke bare satt de i
posisjoner som gjorde det mulig å fatte raske beslutninger, de visste også hvilke kanaler
som måtte påvirkes for å få det som de ville. Du kan være helt sikker på at ordfører
Norvald Strand, som giftet bort datteren sin til statsministerens sønn, forsøkte å utnytte de
blanke kanalene han fikk inn til de aller øverste maktfaktorene. Han tok vare på sjansene,
og vi hadde verken hatt SIVA eller SSB uten hans innsats.” (Verk og Virke, bilag til
Glåmdalen juni 2002)
Som nevnt ble Kongsvinger i 1965 utpekt av regjeringen som ett av ni prøvesentra. Året
før, og som et resultat av Scheikomiteens arbeid, var Kongsvinger kommune slått
sammen med nabokommunene Brandval og Vinger. Sett i ettertid kan en spore to
strategier i Kongsvingers satsing i ”vekstsenterperioden”. Den ene var industrisatsingen,
der bygging av industrilokaler og utflytting av industribedrifter fra Osloregionen var det
sentrale. Som en del av prøvesenterpolitikken satset SIVA fra 1968 tungt i Kongsvinger,
og har i alt bygget 58.000 m2 i kommunen. Kongsvinger har fortsatt SIVAs største
industrianlegg. Et viktig mål ble nådd da Standard Telefon og Kabel etablerte seg på
Kongsvinger i 1968. Bygging av boliger var den andre komponenten i
vekstsenterstrategien og ble ivaretatt av Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag
(KOBBL). I toppårene rund 1970 ble det bygget rundt 400 nye boliger pr. år i
Kongsvinger. Etter en sterk vekst i antall arbeidsplasser og folketall fra slutten av 1960årene til slutten av 1970-årene flatet veksten i Kongsvinger ut. Fra å være mindre enn
Elverum, passerte Kongsvinger Elverum i folketall. Men etter bare noen få år var Elverum
igjen det største tettstedet i Østre Innlandet.
Hva er forklaringen på den raske veksten i Kongsvinger, og hvorfor kom stagnasjonen
såpass raskt? Trolig finnes forklaringene både på lokalt og sentralt nivå: Kongsvinger var
ett av ni sentra som ble utpekt som prøvesenter, og det prøvesenteret som lå nærmest
Oslo. Som prøvesenter ble det prioritert i den statlige politikken, både ved en stor satsing
fra SIVA og ved utflytting av statlige arbeidsplasser som for eksempel SSB og
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Televerket. Erik Brofoss spilte en aktiv rolle, ikke bare i den generelle utformingen av
politikken, men også direkte og konkret i forhold til utviklingen av Kongsvinger. Trolig
var Brofoss mer dirkete involvert og engasjert i Kongsvinger/Glåmdal enn i noen av de
andre prøvesentrene. Kongsvinger hadde politiske ledere med svært god kontakter sentralt
i Arbeiderpartiet, som ikke bare satt med regjeringsmakt, men som også hadde plassert
partimedlemmer i sentrale adminstrative posisjoner. Kongsvinger ble i praksis styrt av
noen få menn (”mafiaen”). De så mulighetene som lå i den statlige politikken, de kunne ta
raske beslutninger som åpnet både for tilførsel av kapital, nye arbeidsplasser og bygging
av boliger for tilflyttere.
Til sammen ga dette grunnlag for en svært sterk vekst i noen får år. Noen tiår etter går det
fortsatt gjetord om hva en fikk til i denne perioden, og det skapes lett myter om hva noen
få personer fikk utrettet i løpet av noen få år. Valg av ord og begreper er avgjørende for
hvordan utviklingen i Kongsvinger skal beskrives. En positiv eller velvillig versjon er at
Kongsvinger hadde visjonære, handlekraftige ledere som gjennom sine politiske nettverk
kunne operere som kollektive entreprenører til beste for regionen. En kritisk versjon er at
Kongsvingers kortvarige vekstperiode ikke var basert på, og heller ikke bidro til å utvikle,
varige lokale evner og ressurser. Veksten var basert på de tette forbindelser som fantes
mellom Arbeiderpartiet lokalt og Arbeiderpartiet sentralt, og på den relativt lette tilgangen
til midler fra statskassen. De tette forbindelsene mellom kommunen og staten, og den
politikken som lå både i vekstsenterideen og i Østlandskomiteens innstilling fra 1969,
førte til at Kongsvinger gjennom noen år fikk en ”urimelig” stor del av de økonomiske
virkemidler og de arbeidsplasser staten hadde ”til fordeling”. Når denne politikken ble
avviklet, sviktet også grunnlaget for videre vekst i Kongsvinger.
7.2.2 Ny vekst i Kongsvinger og Glåmdal?
Etter vekstsenterperioden i Kongsvinger var over, ble det på slutten av 1980-tallet gjort
forsøk på dra i gang en ny utviklingsprosess som i større grad skulle involvere hele
Glåmdalsregionen. Bakgrunnen var, som på 1960-tallet, problemer knyttet til
folketallsutvikling og sysselsetting. Men de løsningene en så var selvsagt ikke de samme.
Nå blir manglende utdanning og manglende kompetanse definert som regionens svakhet.
I 1991 ble Stiftelsen Glåmdalsvekst etablert, og ulike utviklingsprosjekter finansiert av
DU, Hedmark fylkeskommune og kommunene i regionen ble satt i gang. I 1993 fikk
Glåmdalsvekst en politisk overbygning i form av Glåmdal regionråd. Høsten 1995
utarbeidet fylkeskommunen delplan for Glåmdalen og SIVA signaliserte ambisjoner om
å gå tyngre inn i regionen. I 1997 søkte regionrådet omstillingsstaus. Dette resulterte i
omstillingsprogrammet ”Gla i Glåmdal” med 60 millioner kroner til rådighet.
Omstillingsperioden fikk en tung start, med uenighet og konflikter. Mange av konfliktene
har dreid seg om forholdet mellom politisk styring og fristilling. Det har også vært
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uenighet om selve innretningen på programmet, der mye midler ble fordelt på en lang
rekke mindre prosjekter, tilsynelatende uten en samlende strategi. I følge SNFs evaluering
ble strategien noe klarere fra 1998 med en tydelig innretning mot "holdningsendring
gjennom kompetanseheving" ( Jakobsen m.fl. 2001).
SIVA, som kom til Kongsvinger i 1968, har spilt en nøkkelrolle i omstillingsprogrammet.
Statens representant i omstillingsprogrammet var ansatt i SIVA, ikke i SND som i de
andre omstillingsprogrammene. SIVA var også sentral i arbeidet med å definere
problemene og foreslå løsningene. Mangel på kunnskap og holdninger som ikke fremmer
entreprenørskap ble definert som regionens hovedproblem. Den praktiske løsningen en ser
på kort sikt, er satsing på kunnskaps- og næringshager, som SIVA er sterkt involvert i.
Omstillingsprogrammet Gla' i Glåmdal er nå (2003) inne i sitt siste driftsår og SND har
overtatt SIVAs rolle som statens representant i omstillingsprogrammet.
Dagens styreleder i Gla' i Glåmdal vurderer på omstillingsprogrammet slik: ”En skal være
klar over at å få til næringsutvikling i glåmdalsdstriktet, som har opplevd en kontinuerlig
nedgang siden 1950-tallet, er uhyre krevende. Jeg synes vi har lykkes ganske bra, ….”
(Intervju med styreleder Gunnar Gundersen, Vekst& Virke, november 2003)
Styrelederen er klar på at regionen ikke kan basere seg på eksterne aktører: ”Skal
distriktet klare å utvikle sitt næringsliv, er han klar på at vi må gjøre det selv. –Vi er
ferdig med de store, offentlig initierte prosjektene. Det vil ikke komme store
arbeidsplasser utenfra til distriktet og etablere seg her. Vi må stimulere kreativitet hos
dem som er her og støtte de spirene de har i seg. Vi må la folk få prøve seg, og også tåle
at de mislykkes. Distriktet må få en helt annen innstilling til det å ta risiko. Ellers vil vi
forbli en pendlerregion fra Kongsvinger og sørover, mens resten vil gå solnedgangen i
møte, advarer han.” (Intervju med Gunnar Gundersen, Vekst& Virke, november 2003)
Tor Ø. Fjeld analyserer dagens situasjon slik: “Sånn jeg ser det, mangler distriktet
kreative fora som diskuterer konstruktive løsninger før de legges fram for mer formelle
organer. Naturligvis har vi et nært og svært viktig nettverk innenfor bedriftene og
bransjene vi selv tilhører, men så langt jeg vet har vi ingen slike allianser mellom finans,
politikk og næringsliv. Det er sikkert flere grunner til dette, men den viktigste er nok at
kommunens status har forandret seg kraftig. I dag er det ikke noe finansmiljø igjen i byen.
Beslutningene tas på Hamar eller i Oslo, og det vi sitter tilbake med er noen forbannede
automater. Politikerne virker heller ikke modige nok, og KOBBL har knapt spikret opp en
bolig de siste 20 årene.” (Intevju i Verk og Virke juni 2002. Tor Ø. Fjeld leder selskapet
Ø.M.Fjeld som hans far etablerte, og som var sentral i utbyggingen på 1960- og 1970tallet.)
Mens Kongsvingers suksess ble relativt kortvarig, har vi lengst øst i vårt område en
suksesshistorie som fortsatt lever, etter en forsiktig start på midten av 1960-tallet. Det er
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omdanningen av Trysil fra en ensidig jord- og skogbrukskommune til Norges største
vinterdestinasjon.
7.2.3 Vintereventyret Trysil
Trysil kommune har et areal på 3.000 kvadratkilometer, og halvparten av dette er
produktiv skog. Skogen var i generasjoner den viktigste arbeidsplassen i bygda. Men som
i andre skogbygder førte mekaniseringen til at det tradisjonelle skogsarbeideryrket ble
borte. Hogstmaskiner og lassbærere har overtatt, og sysselsettingen knyttet til
primærskogbruket er redusert til noen få årsverk. Fra rundt 1950 begynte folketallet i
Trysil å gå nedover, og er i dag på vel 7.000, mot nesten 8.500 i 1950. For å trygge
bosettingen og gi grunnlag for nye arbeidsplasser, ble det fra kommunens side jobbet
aktivt for bygging av jernbane til Trysil. I 1960 sa Stortinget endelig nei til bygging av
Trysilbanen, men vedtaket ga Trysil erstatningsveg som knyttet Trysil sammen både med
Sverige i øst det sentrale Østlandet i vest. I dag er det mange i Trysil som ser Stortingets
nei til jernbane som startskuddet til nytenkning og grobunn for annerledes satsing.
For å forstå utviklinga i Trysil må en gå enda lenger tilbake enn 1960. Etter den store
skogdelingen i 1776 hadde Trysil få, om noen, store skogeiere. På slutten av 1800-tallet
ble skogeiendommer at spekulasjonsobjekt. For å hindre at skogene i Trysil ble kjøpt opp
av folk utenfra, besluttet kommunestyret i Trysil i 1891 at kommunen skulle kjøpe skog.
Gjennom skogkjøpene ble Trysil kommune Norges 5. største skogeier, og har i dag
650.000 dekar skog/utmark, hvorav 380.000 dekar er produktiv skog. Sammen med staten
(Statskog) eier kommunen nesten 40 prosent av alt areal i Trysil. Gjennom skogkjøpene
fikk Trysil kommune hånd om de mest sentrale arealene i Trysilfjellet, der Turistsenteret i
dag ligger. Gjennom skogkjøpene fikk kommunen også innsikt i forretningsdrift, f.eks
ved de årlige tømmerforhandlingene i Karlstad. Trysil kommune etablerte til og med et
sagbruk i Skårer ved Karlstad.
I 1916 dannet de private skogeierne i Trysil en felles organisasjon, Trysilvassdragets
Skogeierforening (TVS). Allerede året etter, i 1917, gikk også Trysil kommune inn i
foreningen, og ble med sine store skogeiendommer et dominerende medlem i TVS. Det
var TVS som etter initiativ fra Trysil kommune stod i spissen for å etablere det som
senere ble den strategiske aktøren i reiselivsutviklingen i Trysil, Trysilfjell Utmarkslag.
I 1961 kom Trysil Kommunale Sag & Høvleri inn i en svært vanskelig økonomisk
situasjon og arbeidsstokken måtte halveres. I et forsøk på å finne alternativ sysselsetting
satte kommunen i gang planlegging av et stort hytteområde med 200 tomter i Bittermarka
lengst nord i kommunen. Det var landets først hytteområde planlagt av arkitekter. Planen
og utbyggingen vakte oppmerksomhet utenfor kommunen og var god reklame for Trysil.
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Parallelt med dette, og uavhengig av kommunen og TVS, begynte reiselivsutviklingen på
nordsiden av Trysilfjellet, i Fageråsen. To brødre, en av dem med lang arbeidserfaring og
mange ideer og impulser fra Sverige, bygget skiheiser og høystandard hytter med
helårsveg og innlagt vann og avløp.
I 1967 vedtok Trysil formannskap å utarbeide en disposisjonsplan for Trysilfjellet.
Området bestod av mange små eiendommer med uklare eiendomsgrenser. Det ble ryddet
opp i eiendomsgrensene, og denne oppryddingen var et viktig grunnlag for stiftelsen av
Trysilfjellet Utmarkslag i 1971. Fra starten av hadde Utmarkslaget 13 medlemmer, hvorav
kommunen var en de tre store, og eier av de mest sentrale arealene. Trysil Utmarkslag ble
raskt den sentrale og dominerende aktøren i utvikling av Trysilfjellet som
vinterdestinasjon. I 1974 engasjerte Trysilfjellet Utmarkslag TVS til å utarbeide
detaljplaner for utbygging i Trysilfjellet, og kommunen vedtok at det kunne legges ut 350
hyttetomter (med strøm og vann og avløp). Det skulle også bygges veg, parkering og
skitrekk. Utbyggingen ble finansiert ved lån og tilskudd fra DU, lån fra grunneierne og
lån med sikkerhet fra TVS.
I dag er Trysil Norges største alpinanlegg, med en årlig heisomsetning på over 100 mill.
kroner, over 1 million gjestedøgn ved kommersielle og private boformer og med en
toppbelastning på nær 30.000 besøkende pr. dag. Omregnet til dagskort, selges det ca.
700.000 heiskort pr. år. Trysil har 30-35.000 senger i private og kommersielle
overnattingsanlegg, derav 6.000 kommersielle senger i Trysilfjellet. Det er beregnet at
den turistrelaterte omsetning i kommunen har et omfang på anslagsvis 650 mill. kroner pr.
år, en omsetning som genererer ca. 600 årsverk (Horwath Consulting, 2001)
Hva er så grunnlaget for denne utviklingen i Trysil? Det er selvsagt mange forklaringer,
men for alle som har vært i Trysil er det neppe ressursene alene i form av fjell, bakker og
natur som er grunnlaget for veksten. Det kan heller ikke være tradisjoner eller
erfaringsbasert kunnskap knyttet spesielt til reiselivsnæringen eller alpinaktiviteter. Trysil
har riktignok lange skitradisjoner, men det er innen langrenn, ikke alpint.
Forklaringen må heller være en god kombinasjon av private og kollektive entreprenører,
og en heldig timing både i forhold til utviklingen i hytte- og alpinmarkedet og i forhold til
mulighetene for å skaffe statlig støtte og medfinansiering. I tiltakslitteraturen bli
kommunens rolle ofte redusert til å være en mellommann som kobler den lokale bedriften
opp mot myndigheter og virkemiddelapparat. Men i Trysil har kommunen spilt en langt
mer aktiv rolle som medeier i private bedrifter, som etablerer av bedrifter, som eier av
arealer og bygninger, mm. Kommunen har også vært aktiv i forhold til kollektive aktører
som Trysilvassdragets Skogeierforening og Trysil Utmarkslag. Og som i Kongsvinger satt
de samme personene i sentrale posisjoner i mange ulike organisasjoner. Som eksempel
kan nevnes at i en periode var direktøren i Trysil Skog samtidig styreleder i Trysil
Utmarkslag og styremedlem i Trysilvassdragets Skogeierforening. I Trysil som i
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Kongsvinger var ordføreren i mange år krumtappen i utvikling av næringslivet i
kommunen. Andre felles trekk var at det ofte kunne gå litt raskt i forhold til formell
saksbehandling, og at det var tette politiske kontakter mellom ordføreren og sentrale
politikere i Arbeiderpartiet, jf. følgende utdrag fra intervju med Arvid Nyberg som var
ordfører i Trysil i 28 år: "-Fra tid til annen gikk det nok litt fort i svingene, sier Nyberg i
dag, - alle beslutninger som ble tatt var nok ikke like godt forankret i politiske vedtak,
legger han til og sikter til perioden på 1970- og 1980-tallet hvor daværende rådmann
sammen med Nyberg gjorde et og annet C-moment for at reiselivssatsingen skulle få
muligheten til å utvikle seg videre." (Vintereventyret. Tillegg til Østlendingen 21.11.01)
I følge Nyberg kunne utbyggingen av Trysilfjellet aldri skjedd uten offentlig hjelp. Trysil
kommune var de første årene motor i utviklingen av Trysilfjellet, og ordføreren hadde tett
kontakt med statsråder i flere departementer. "- I perioder ble jeg beskyldt for å oppholde
meg mer i departementskorridorene enn på ordførerkontoret, sier han (Nyberg) smilende.
Tiden ble brukt til samtaler med statsråder og Nyberg overbeviste dem om at Trysil var
verdt å satse på. Det var i Distriktenes Utbyggingsfond (DU) det var penger å hente. …. I
motsetning til SND var DU et politisk organ, noe som absolutt er å foretrekke. Og jeg
opplevde at tidligere statsråd Kjell Borgen en gang gikk inn og overprøvde et avslag til
fordel for utbyggingen i Trysilfjellet. Det var slik en måtte jobbe, vise engasjement,
presentere realistiske planer og få sentrale politikere til å tro på dem. På den tiden var
det mange møter og mange befaringer, sier han." (Vintereventyret. Tillegg til
Østlendingen 21.11.01)
I en tidlig fase av den nye satsingen i Trysil var kommunen, Trysilvassdragets
Skogeierforening og Trysil Utmarkslag de sentrale aktørene. Trysil kommune spilte en
viktig trippelrolle: Som stor grunneier, og gjennom dette et aktivt og innflytelsesrikt
medlem i Utmarkslaget og i TVS, som saksbehandler og godkjenningsinstans for alle
plansaker og sist som lobbyist i forhold til statlige myndigheter og DU/SND.
Kommunens sentrale rolle bør likevel ikke overskygge de private aktørenes rolle i Trysil.
De som først satset på alpinanlegg og hyttebygging i Trysilfjellet var brødrene Søgård i
Fageråsen, og i Utmarkslaget var kommunen, gjennom Trysil Skog, bare en av tretten
grunneiere fra starten. Senere er flere private grunneiere kommet til.
De lokale aktørene i Trysil så tidlig betydningen av å få inn eksterne private investorer for
å vedlikeholde veksttakten i Trysilfjellet. Dette ble særlig viktig på overnattingssida,
ettersom SND la seg på en politikk der de bare vil bidra til å utvikle attraksjonstilbudene,
ikke overnattingskapasiteten. Fra midten av 1980-tallet har store private investorer spilt
en avgjørende rolle i utvikling av Trysilfjellet. Den viktigste av disse er Vikinggruppen
som i en periode eide over 2.600 senger i Trysilfjellet. Men også mange andre investorer,
både lokale og eksterne har bygget utleiehytter og har bidratt til at Trysil i dag har rundt
regnet 15.000 kommersielle senger.
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Gjennom årene har Trysil Utmarkslag og andre lokale investorer og drivere i Trysilfjellet
utviklet sin kompetanse for å bygge ut og drive en vinterdestinasjon. Eierne i
Utmarkslaget har hele tiden stilt krav til administrasjonen, både når det gjelder
økonomiske resultater og videreutvikling av Trysilfjellet. Eierskapet er likevel spesielt,
ved at det er knyttet til grunneiendommene, ikke til personer eller selskaper. Med dagens
konsesjonsregler for landbrukseiendommer betyr dette at Trysilfjellet ikke kan bli solgt til
eksterne selskaper, slik det for eksempel har skjedd i Hemsedal. På tross av lokalt
eierskap, er Utmarkslaget og Trysilfjellet bevisste på å innhente ekstern kunnskap og
kompetanse. Utmarkslaget har rekruttert eksterne ledere i adminstrasjonen, og senere også
eksterne, profesjonelle styreledere i laget. Utmarkslaget bruker internasjonalt anerkjente
konsulenter (særlig fra Canada), og både ansatte og styret har vært opptatt av å skaffe seg
kunnskap om hvordan vinterdestinasjoner drives i andre land. Derfor har det vært mange
besøk på liknende steder i Europa, USA og Canada. Lokal kompetanseutvikling, bevisst
rekruttering og innhenting av erfaringer fra andre destinasjoner har gjort at
Trysilfjellet/Trysil Utmarkslag i dag har en svært profesjonell organisasjon til å drive og
utvikle en vinterdestinasjon.
Selvsagt har det vært uenighet mellom interessentene også i Trysil. Det har vært uenighet
mellom store og små grunneiere, og det har vært uenighet mellom eksterne investorer og
de sterke lokale aktørene, dvs. Utmarkslaget og kommunen. Slik mange private investorer
ser det, har Utmarkslaget blitt for dominerende og fått for stor makt i Trysilfjellet. Den
største investoren i Trysil, Svein Bakke som tidligere eide Vikinggruppen, har derfor
trukket seg ut av Trysil og satser nå i Hemsedal. Dette illustrerer at sterke lokale eiere har
en vanskelig balansegang. På den ene siden vil de gjerne ha lokal kontroll over
utviklingen, på den annen side er videre ekspansjon helt avhengig av eksterne investorer.
På tross av noe intern uenighet, og på tross av noen vanskelige år i alpinmarkedet, har
Trysil vokst jevnt og trutt gjennom mer enn tre tiår. Utmarkslaget har fortsatt full kontroll
i ”fjellet”, både heiskapasitet og overnattingskapasitet bygges ut, og det investeres mye i
utvikling av nye sommerprodukter, for eksempel golf.
7.2.4 Hva skjedde videre og hvorfor?
Hva er så bakgrunnen for at veksten i regionsenteret Kongsvinger stagnerte, mens
virksomheten i Trysilfjellet, i en avsidesliggende skogkommune, fortsatt er i utvikling?
Det er selvsagt ingen enkel forklaring på dette, mange faktorer har spilt inn. Felles for de
to kommunene er at de hadde sterke ordførere med gode politiske kontakter på sentralt
nivå. Dette bidro til at begge kommunene i en periode hadde relativt lett tilgang til statlige
lån og tilskudd. Trysils ordfører, Arvid Nyberg, som satt i 28 år, og sikret kontinuitet
arbeidet, mens mye av dynamikken i Kongsvinger ble borte da Norvald Strand sluttet som
ordfører. Like viktig var det kanskje at den raske utbyggingen i Kongsvinger hadde stilt
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kommunen i en vanskelig finansiell situasjon. Det ble, av økonomiske grunner, nødvendig
med en konsolideringsperiode.
En annen forskjell mellom de to kommunene er at Kongsvinger i langt sterkere grad enn
Trysil var koblet opp mot en statlig politikk som var tidsavgrenset; industriutbygging,
utflytting av statlige arbeidsplasser og vekstsenterpolitikk. Veksten i Kongsvinger var i
større grad basert på eksterne aktører, først og fremst statlige. I Trysil var en langt flinkere
til å trekke inn private investorer og involvere mange lokale aktører. Selv om det også i
Trysil var noen relativt få personer som drev fram utviklingen i Trysilfjellet, ble de aldri
en "mafia" slik mange så på de fire-fem sentrale personene i Kongsvinger. Trysil var slik
sett langt bedre rustet til å videreutvikle næringslivet i kommunen, også etter at de store
statlige midlene ble vanskeligere å få tak i. Kongsvinger strategi var svært sårbar overfor
politiske endringer, og i langt større grad basert på tett personlige kontakter mellom lokale
politikere og sentrale personer i regjering, departement og andre statlige organer. I
Kongsvinger var visjonene knyttet til vekst i folketallet, stedet skulle bli en by. Ser vi bort
fra boligbyggingen, der kommunen var sentral, var veksten i Kongsvinger mer
fordelingsbasert enn utviklingsorientert. Trysil har i større grad hatt ett prosjekt,
Trysilfjellet. Gjennom en godt planlagt utbygging, bindende avtaler mellom involverte
grunneiere, lokal kontroll og utvikling av lokal kompetanse skulle aktiviteten i ”fjellet”
være lokomotivet i langsiktig omstilling fra jord- og skogbruk til reiseliv.
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8

SIVA Kongsvinger – fra eiendomsforvalter til
utviklingsaktør?

8.1

Innledning

13. mai 1962 kom artikkelen ”Plass for år 2000” forfattet av Erik Brofoss, på trykk i
Arbeiderbladet. I artikkelen ble fortetting i Oslo og uttynning i distriktene løftet fram som
politiske utfordringer og Brofoss hevdet disse problemene måtte sees i sammenheng og
løses med samordnede virkemidler. Teoridimensjonen i Brofossløsningen var
vekstsenteret slik England hadde utviklet de såkalte ”industrial estates”. Den praktiske
dimensjonen uttrykte Brofoss som en storby i Solør. En ny by mellom Elverum og
Kongsvinger skulle planlegges for 50.000 innbyggere, stoppe flyttestrømmene mot Oslo
og samtidig sysselsette Glåmdalens befolkning som var rammet av dramatisk
sysselsettingssvikt i skog- og jordbruk. Sysselsettingstallene for skogbruket viser en
nedgang fra 32.700 sysselsatte i 1950 til 14.600 i 1965, på nasjonalt nivå (St.m.30 (196970)).
I Glåmdalen delte mange Brofoss sin virkelighetsbeskrivelse hva angikk
problemdefinisjon; området var rammet av sysselsettingssvikt som følge av mekanisering
i primærnæringene og hadde behov for næringsmessig omlegging. Løsningen, storby i
Solør falt derimot ikke i god jord og en lokal delegasjon fra Kongsvinger klarte i juni
1962 å snu Brofoss på dette punktet. Konsentrasjonen av virkemidler i Glåmdalen skulle
de neste tjue årene komme til å skje i Kongsvinger, som allerede var et handelssentrum
langs jernbanen mot Stockholm.
De neste tjue årene, en periode som benevnes ”vekstsenterperioden”, skulle Kongsvinger
oppleve en befolkningsvekst av historiske dimensjoner. I perioden 1964 til 1974 var
veksten i befolkning og sysselsetting den høyeste i Hedmark og et sett virkemidler ble
etter hvert stilt til rådighet for vekstsenter-entreprenørene.
Et av virkemidlene var SIVA (Selskapet for industrivekstanlegg) som ble vedtatt opprettet
i 1969. Oppføring av industribygg startet i Kongsvinger i 1970 og i 1980 hadde
Kongsvinger nesten 44.000 kvm SIVA-bygg av en total eiendomsmasse i Norge på
183.000 kvm21.

21

Dette er det klart største engasjementet, se St.meld. nr. 108 (1980-81)
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8.2

En studie av SIVAs rolle gjennom to endringssykluser på
Kongsvinger

SIVA -satsingen i Kongsvinger var, som i Norge for øvrig, en satsing på
industriproduksjon mens næringsstrukturen i vestlige økonomier etter hvert dreiet i
retning overtall for tertiærnæringene. SIVA reflekterte denne næringsstrukturelle
dreiningen ved å, fra ca 1987, engasjere seg med kapital og kompetanse i kunnskaps- og
innovasjonsmiljøer. SIVA sies å ha gått fra å være eiendomsforvalter til å bli
utviklingsaktør. Dette er en påstand som framføres i STEP-gruppens evaluering av SIVA i
2000 (Aslesen Wiig, m.fl., 2000) og fungerer også som arbeidshypotese for min
undersøkelse.
Jeg vil forsøke å belyse om SIVA-forandringen det henvises til har gitt seg utslag i SIVA
sine prioriteringer på Kongsvinger. Eller formulert som forskningsspørsmål: Har SIVA
Kongsvinger utviklet seg fra å være eiendomsforvalter til å bli utviklingsaktør i regionen?
Svaret på dette, og forståelsen av de regionale prosessene SIVA har vært del av, vil jeg
nærme meg ved å se på ”vekstsenterperioden” med dens faser, aktører og
samhandlingsmønstre. I tillegg vil jeg se på en ”ny periode” som Glåmdalens
utviklingsaktører er inne i; ”omstillingsperioden”, et offentlig finansiert program for
omstilling av regionens næringsliv, med oppstart i 1997.
Etter vekstsenterperiodens avslutning på midten av 80-tallet ble det fra slutten av tiåret
igangsatt forsøk på å starte en ny regional utviklingsprosess (Jakobsen m.fl., 2001: 297)
med basis i problematisering av næringsstruktur, demografi og sysselsetting. Denne
”nyproblematiseringen” hadde andre definisjoner på problemer og løsninger enn 60-tallets
vekstsenterstrategi og har resultert i omstillingsprogrammet Gla i Glåmdalen med 60
millioner til rådighet for regional omstilling.

8.3

Teori og metode

Undersøkelsen baseres i stor grad på primærdata. Behandlede data om emnet finnes det
lite av, men Arvid Hallèns informerte og grundige magisteravhandling fra 1977, ”Senter
for en utkant”, har vært uvurderlig som datagrunnlag og metodisk inspirasjon. I tillegg har
Egil Torengs bok til KOBBL sitt 50-årsjubileum i 1995 forsynt rapporten med gode
betraktninger.
Drøftingen hviler delvis på Hallèns sosiologiske begrepsbruk og søker å vurdere
Kongsvinger utover åtti og nittitallet langs de tolkningsbaner Hallèn benyttet i 1977.
Utover denne sosiologiske innfallsvinkelen benyttes teori om entreprenørskap for å forstå
aktørenes rolle i periodenes livssyklus.
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Intervjuer med sentrale informanter er basisempirien for undersøkelsen.
Stortingsmeldinger om distriktspolitikken (som også omhandler SIVA) og andre
primærkilder er benyttet for å belyse SIVAs utvikling lokalt og nasjonalt.
Analytisk innfallsvinkel er komparasjon ved at vekstsenterperioden fra 1965 holdes opp
mot det jeg definerer som omstillingsperioden fra slutten av 80-tallet.
Analytiske begreper er hentet fra økonomisk teori ved at livssyklusmodellen for produkter
er anvendt på fenomenene ”vekstsenterperiode” og ”omstillingsperiode”. Ut av denne
modellen springer begreper som oppfinnelse, innovasjon, entreprenørskap, modning og
stagnasjon. Disse begrepene er benyttet for å beskrive faser i et økonomisk fenomens
livsløp og tjener som teoretisk innfall til å forstå handlinger, aktører, posisjoner og
institusjoner.
Fig. 8.1: Faseinndeling av endringssykluser. Omarbeidet etter Johannisson, 1995.

Oppfinnelse

Entreprise

Modning

Stagnasjon

Figur 8.1 viser endring, beskrevet i faser.
•
”Oppfinnelsesfasen” skal her forstås som utvikling av nye ideer og tanker rettet
inn mot samfunnsoppgaver. Hallèn benytter begrepet ”definisjonsfase” om en fase der
problem og løsning defineres. Hallèns definisjonsfase er analog til ”oppfinnelsesfasen” i
figur 8.1.
•
Entreprisen er den fasen hvor oppfinnelsen realiseres og gis praktiske uttrykk.
•
Modningsfasen er mest av alt en administrativ fase.
•
Stagnasjonsfasen er endringssyklusens avslutningsfase.
Innovasjonbegrepet er utelatt i modellen men vil i fortsettelsen dekke oppfinnelsesfasen
og entreprisen, sett under ett.
Problemstillingen kunne for så vidt vært undersøkt ut fra reinvesteringslogikk, ved å se på
bruken av de enkelte anleggenes avkastning. SIVAs nye rolle er ikke finansiert gjennom
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avkastning fra anleggene, men gjennom tilskudd (Aslesen Wiig, m.fl., 2000: 141) slik at
dette perspektivet ikke er funnet hensiktsmessig.

8.4

”Plass for år 2000”

Brofossartikkelen ble skrevet i en periode med et grunnleggende optimistisk syn på
framtiden. Industrireising var tidens løsningsord og det nye politikkområdet
distriktsutbygging ble i grunnen forstått som politikk for industrireising (Furre, 2000:
191).
Brofoss drøftet utkant og sentrum i lys av økonomisk og sosial vekst; landet som helhet
måtte utnyttes for å sikre nasjonens samlede vekst og sentrum-utkant problematikken
kunne løses ved de samme ressursrasjonelle grep. Brofoss lanserte disse sammenhengene,
som etter hvert skulle gå under betegnelsen vekstsenter, for Arbeiderpartiets landsmøte i
1963 (Hallén 1977).
Artikkelen, og de foredrag Brofoss holdt rundt emnet, satte spor og Norvald Strand,
kontorsjef i Brandval Kommune, senere ordfører i Kongsvinger og kanskje den viktigste
politiske kraft gjennom vekstsenterperioden i Kongsvinger, fikk ved hjelp av Egil Toreng,
ansatt i og senere redaktør i Glåmdalen, avtale om et møte med Brofoss. Toreng og Strand
”sank ned i skinnstolene” på Brofoss sitt kontor og la fram sitt ærende: ’Hvorfor bygge by
på jomfruelig mark i Solør når Kongsvinger allerede var etablert som by’ var de lokale
delegatenes budskap. Brofoss sitt motargument om Kongsvinger som trangt og uegnet for
bygging av infrastruktur ble ikke utslagsgivende og møtet skulle snarere bli startskuddet
for et entreprenørielt fellesskap mellom stat og kommune. ”Oppfinneren” Brofoss møtte
lokale entreprenører med evne til å realisere den sosioøkonomiske oppfinnelsen mens
Strand og Toreng møtte en representant for staten med en oppfinnelse i behov av en
entreprenør.
Men, som tilfellet er for mange oppfinnelser ble veien fram mot realisering lang og langt
fra rettlinjet. Først i 1965 ble ”vekstsenteret” som begrep med politiske implikasjoner
etablert og såkalte prøvevekssentra ble av Stortinget vedtatt opprettet. Vedtaket ble fattet
under tidspress i forkant av valget samme år. Det ble 18. juni samme år vedtatt ved lov,
med knapt flertall, at DU skulle medvirke til oppretting av vekstsentra (St.meld. 90 (196566)). Fylkene ble anmodet om å komme med forslag og i Hedmark ble Kongsvinger
foreslått. Utover Kongsvinger ble Førde og Skjervøy utpekt til prøvevekstsentra mens det
ytterligere forelå forslag om Alta, Lyngdal, Egersund, Knarvik, Skei og Namsos
(St.meld. 90 (1965-66)).
Første fase i den sosioøkonomiske innovasjonen etablerte ”vekstsenteret” som løsning på
nasjonens behov for ressurssamordning mellom by og land og samtidig det lokale behov
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for å bøte på de sosiale utfordringer nedgangen i primærnæringer medførte. ” …hva blir
igjen av velstandsutvikling når en stor del av distriktets befolkning må leve brakkeliv i
hovedstaden,…” kan stå som en retorisk illustrasjon av dilemmaet mellom
velstandsutvikling og regional ubalanse (Hallen, 1977).
Et vesentlig moment i oppløpet mot etablering av prøvevekstsentra var forøvrig den
utstrakte kommunikasjon som var etablert fra 1962 mellom stat (Brofoss) og det
kommunale nivå. Stortingets vedtak om opprettelse av prøvevekstsentra ”formaliserte det
som var i gang”22 på Kongsvinger. Det vi i dag kaller kommunikativ planlegging
forbindes gjerne ikke med 60-tallet men ser ut til å kunne være beskrivende for
prosessene før etablering av prøvevekstsentrene.
Når definisjonene også fikk bred tilslutning i nabokommunene kan det tilskrives den
alminnelige enighet om at pendling til Kongsvinger var bedre enn ukependling til Oslo,
eller alternativt arbeidsledighet (Toreng, 1995:44).
8.4.1 Vekstsenterperioden – de lokale entreprenørene
Etterhvert hadde også Scheikomiteens lange arbeid med kommunesammenslåinger gitt
resultater i Glåmdalen ved at Kongsvinger fra 1964 ble slått sammen med
nabokommunene Brandval og Vinger. Samarbeid var for så vidt i gang før 1964 bl.a. ved
at Kongsvingers byingeniør også utførte tekniske tjenester for Vinger kommune23 og
Arbeiderpartilagene i de tre kommunene var også delvis ”fusjonert” før
kommunesammenslåingen24. I tillegg var det i 1959 opprettet en interkommunal
industrikomite med formål å fokusere på industriutvikling i Glåmdalen. Leder av
komiteen var Norvald Strand.
I og med stortingets beslutning om prøvevekstsentra burde forholdene ligge til rette for
samordnet satsing men det skulle gå ytterligere tid før den nyvunne statusen skulle gi
resultater. ”Ingen visste hva dette innebar”25 og mye tyder på at nasjonale strateger, som
Brofoss, ikke alene kunne sikre vekst i senteret. De lokale strateger (eller regionale alt
etter som) måtte utnytte det nye handlingsrommet som nettverksbyggingen gjennom flere
år hadde skapt, det måtte et lokalt entreprenørskap til for å implementere oppfinnelsen
”vekstsenter”.
Kongsvinger var på eget initiativ allerede i gang med reising av industribygg, bl.a. på
Langeland, utenfor sentrum26 .

22

Intervju 6.februar 2003med Toreng . Toreng, 1995: 40
Intervju 12. mars 2003med Svendheim, Konsvingers byingeniør fra 1961 til 1996
24
Intervju 6. februar 2003med Toreng, ansatt i Glåmdalen fra 1945 til 1996, redaktør fra 1968
25
Intervju 12. mars 2003med Svendheim
26
Ibid.
23
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Den tunge starten for vekstsenteret kan illustreres ved nedgangen i konfeksjonsindustrien
på midten av 60-tallet. Sysselsettingen i denne næringen opplevde i Kongsvinger en
nedgang fra 206 sysselsatte i 1964 til 68 i 1966 (Hallèn,1977).
Markedsføring av innovasjonen måtte til og Kongsvinger satte i gang i diverse
publikasjoner, arrangerte bedriftsbesøk og hadde personlig kontakt mot offentlige
institusjoner og næringslivet (Toreng, 1995:45). Et vendepunkt var det når Standard
Telefon og Kabel etablerte seg på Kongsvinger i 1968 (Hallen,1977).
De lokale entreprenører følte det verste var gjort og når det nyopprettede SIVA (etablert i
1968) i 1969 vedtar å bygge industrilokaler for utleie på Kongsvinger, er den
næringsmessige komponenten i vekstsenteret vel utviklet. Svenske bedrifters
knoppskyting i både kommunens industribygg og i SIVA-anlegget (Hallén, 1977:206)
bidrar også til at entreprenørfasen bærer frukter.
Bygging av boliger var den andre komponenten i vekstsenterstrategien og ble ivaretatt av
Kongsvinger og Omegns Boligbyggelag (KOBBL), en medlemsbasert organisasjon
etablert i 1945 (Toreng, 1996:8). Den tidligere sjømannen Reidar Martin Olsen,
etterhvert ansatt i Tollvesenet på Kongsvinger, ledet KOBBL i den ekspansive perioden
fra slutten av 60-tallet. På midten av 60-tallet var igangsatte bygg rundt hundre pr. år
mens i 1970 var tallet over 40027.
Kommunen sørget for tomteerverv og var i tillegg integrert i KOBBL og SIVA sine
aktiviteter; KOBBL var lokalisert i kommunens lokaler (og ble ansett å være en del av
kommunen28) og SIVA benyttet kommunen som akkvisitør og operativ leder for
byggeprosjektene i industriområdet29. Kongsvingers tidligere byingeniør sier det slik:
”Kommunen ble et underbruk av SIVA…kommunen gjorde jobben…når det gjelder
oppfølging, kommunen tok seg av interessenter…kommunen var ikke kontaktperson men
kontaktorgan for SIVA”30.
Kommunens og KOBBL sin faste entreprenør, Ø.M.Fjeld AS, førte opp alle byggene på
området mens kommunen tok seg av infrastrukturen. Ettertiden tilskriver dette unike
partnerskapet å være bygd på tillit og ordføreren gis en spesiell rolle i den sammenheng.
Ordfører Strand ble for øvrig etter hvert varamann i styret for SIVA31.
Det entreprenørielle fellesskap samordnet seg i tillegg med DnC og lokalavisa i såkalte
”samråingsmøter”32 som av ettertidens kommentatorer er blitt kalt en lokal mafia, i beste
27

Intervju 12. mars 2003 med Svendheim
Intervju 20. februar 2003 med Kongsvinger kommunes informasjonssjef.
29
Intervju 12. mars 2003 med Svendheim
30
ibid.
31
ibid.
32
ibid.
28
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betydning av ordet. Så samstemte var de sentrale miljøene at lokalavisa, Glåmdalen,
valgte å legge journalistiske objektivitetskrav til side ut fra ønske om å bidra til veksten
og selvsagt å øke i antall abbonenter. ”Glåmdalen var Oslos største lokalavis”33, noe som
sier litt om avisens rasjonale og om pendlermønsteret som lå til grunn for
vekstsenterstrategiens problemdefinisjon.
Arbeiderpartiets omfattende grep om politisk, sosialt og økonomisk liv er også et element
i forståelsen av vekstsenterstrategien. Likevel, entreprenørfasen med implementering
lokalt skjedde under en borgerlig samlingsregjering.
Bortens regjeringsovertakelse i 1965 skapte naturlig nok bekymring for
vekstsenterstrategiens framtid men denne frykten viste seg ubegrunnet og etter hvert som
komponentene faller på plass etableres mer hensiktsmessige administrative ordninger
lokalt; KOBBL får lønnet administrasjon (!) og byggeoppdragene skilles ut i egen
organisasjon fra 1969 (Toreng, 1995: 50). SIVA ble aldri etablert med stedlig
administrasjon, kommunen fungerte som SIVAs forlengede arm hva angikk utleie og
forvaltning av bygningsmassen34.
Kommunens befolkning øker fra 13.839 i 1970 til 17.229 i 1980, boligbyggevirksomheten
”eksploderer” på starten av 70-tallet og SIVA øker også sitt engasjement gjennom tiåret. I
1980 sysselsettes 433 personer i anlegget, total bygningsmasse er på 43.793 kvm og 3.300
kvm. er under oppføring dette året (St.meld.108 (1980-81)). Dette er for øvrig det første
året SIVA (nasjonalt) går med overskudd noe som tilskrives opphevelse av prisstopp
samme år med anledning for leieforhøyelse (ibid).
Samtidig som Kongsvinger øker i antall innbyggere går det nedover i nabokommunene
(Hallèn, 1977: 228). Den regionale konsentrasjonen, som for så vidt var tilsiktet, skaper
politiske konflikter og Reidar Martin Olsen ble allerede i 1967 stemt ut ved lokalvalget
som følge av å bli identifisert med den gryende regionale konsentrasjonen35.
Som de fleste økonomiske fenomener opplever vekstsenteret også stagnasjon og når
kommunen utover 80-tallet bl.a. endrer sin tomtepolitikk til også å ”akseptere” private
utbyggere36, avsluttes den ekstraordinære offentlige innnsatsen og vekstsenterperioden
fases ut.
Strand, den sentrale entreprenøren trekker seg fra vervet som ordfører i 1974 og fortsetter
som rådmann, med et noe anstrengt forhold til sin etterfølger i ordførerstolen, uten at dette
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antas å påvirke politiske prioriteringer eller Kongsvingers utvikling i ytterste forstand37.
Av større betydning var sannsynligvis den finansielle siden, kommunen hadde i 1975
dobbelt så høye utgifter pr. innbygger til dekning av eksterne lån som gjennomsnittet i
Hedmark. Etter hvert som krisedefinisjonene fra 60-tallet mistet gyldighet økte fokuset på
konsolidering av den økonomiske situasjonen (Hallèn, 1977: 250).
Rundt midten av 70-tallet er det flere tegn på endringer i styringen av vekstsenteret, vekst
mister sitt hegemoni som styringspreferanse, administrative preferanser (kontroll) blir
viktigere og disse nye betingelsene skaper endrede institusjonelle betingelser inn mot
avrundingen av vekstsenter-prosjektet38.
8.4.2 Vekstsenterperiodens faser
Oppsummert kan vekstsenterperioden inndeles i faser, slik:
Tabell 8.1. Faser i vekstsenterperioden.
FASE
TID
1
Oppfinnelsen 1962 – 1965
2
Entreprisen
1965 – 1970
3
Modning
1970 – 1980
4

Utfasing

1980 – 1985

AKTØRER
Stat (E.Brofoss)
Kommune
Kommune
KOBBL
Kommune

KJENNETGN
Definisjon (og diffusjon)
Akkvisisjon
Administrasjon
Stagnasjon

Det kan knapt være tvil om kommunens sentrale rolle gjennom hele prosjektet og det
betydelige handlingsrommet som særlig ble skapt av ordfører og tiltakssjef Strand viser
hvor avgjørende de lokale strateger er i det som kanskje mest omtales som nasjonale
strategier. Hallèn omtaler relasjonen stat – kommune nærmest som et skjebnefellesskap
knyttet til vekstsenterpolitikken i og med Kongsvingers framskutte rolle i dette arbeidet.
SIVA kan ikke betraktes som en sentral aktør i denne perioden. SIVA bør snarere ses som
et vekstinstrument tatt i bruk av kommunen. SIVA endret ikke spillereglene, kommunen
fortsatte som akvisitør til offentlig eide industribygg, men nå til statlig eide i tillegg til
egne kommunale anlegg39.

8.5

Omstillingsperioden fra 1991

Mot slutten av 1980–tallet mobiliseres det på ny i Glåmdalsregionen og en ny syklus
startes opp. Vekstsenterperioden er faset ut og det blir fra flere hold pekt på behovet for å
37

Intervju 12. mars 2003 med Svendheim.
Også Gerhardsen påpeker under et besøk i kommunen i 1975 behovet for å styre veksten i Kongsvinger.
Hallèn, 1977: 248.
39
Intervju 12. mars 2003 med Svendheim
38

148

utvikle regionens næringsliv men ut fra nye definisjoner på problem og løsning, som
naturlig må være.
8.5.1 Kompetanse og utdanning
Forrige periode, vekstsenterperioden, rettet inn mot industrireising, hadde i tillegg til
industri- og boligreising, også sosiale komponenter som utbygging av helse- og
utdanningsinstitusjoner. I 1970 etablerte kommunen, sammen med arbeidskontoret
voksenopplæringssenter i Kongsvinger som skulle forsyne de nye industrivirksomhetene
med kvalifisert arbeidskraft.
Kunnskapselementet i vekstsenterstrategien er i aristotelisk forstand et ”techne- begrep”,
d.v.s praktisk håndverkskunnskap . Aristoteteles ”episteme- form” for kunnskap,
kunnskap om sammenhenger – det vi forbinder med teoretisk kunnskap, var ikke en del
av vekstsenterstrategien40. Noen vesentlige initiativ for høyere utdanninger, for eksempel
under 70-tallets etableringer av distriktshøyskoler ble ikke tatt.
Etter hvert som den nye ”omstillingsperioden” tar form utover 90-tallet er det kompetanse
som defineres som regionens svakhet og problem. I tillegg vises den desentraliserte
konsentrasjonens ubalanser etter hvert i statistikkene. Fra 1980 til 1995 er det
Kongsvinger og SørOdal som kan vise til vekst i folketall (1,4 og 2,4%) mens de øvrige
kommuner opplever tilbakegang (Jakobsen m.fl, 2001:295). Denne ubalansen, delvis et
resultat av distriktspolitikken(…) hadde ligget som en politisk varm potet i hvert fall fra
1967. Den nye problemdefinisjonen til grunn for et nytt offentlig program kretser likevel
lite rundt geografisk ubalanse. Ubalanse knyttet til kompetanse blir den nye
problemorienteringen.
8.5.2 Omstillingsperioden
Stiftelsen Glåmdalsvekst var på begynnelsen av 90-tallet en sentral aktør innen
næringsutvikling i Glåmdalen. Høsten 1991 ble Glåmdalsvekst etablert som stiftelse med
5 kommuner som stiftere41. Daglig leder ble tilsatt, for øvrig samme person som i dag er
SIVAs ansvarlige person for Glåmdalen.(Vedkommende ble fra 1. januar 1997 innleid av
SIVA for å følge opp SIVA-prosjekter42).
Prosjekter ble igangsatt, finansiert av DU, Hedmark Fylkeskommune og kommunene med
tidsperspektiv på tre år43. I 1993 fikk Glåmdalsvekst en politisk overbygning i form av
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er den siste aristoteliske kunnskapstypen. Fronesis er også praktisk kunnskap, kunnskap om det gode liv,
om moral og hvordan bli en dugelig borger i samfunnet – polis.
41
Intervju 13. mars 2003 med tidl daglig leder i Glåmdalsvekst, nå konsulent i SIVA
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Intervju 13. mars 2003 med tidl daglig leder i Glåmdalsvekst, nå konsulent i SIVA
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Intervju 13. mars 2003 med tidl daglig leder i Glåmdalsvekst, nå konsulent i SIVA
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Glåmdal Regionråd. Høsten 1995 utarbeider fylkeskommunen delplan for Glåmdalen og
SIVA signaliserer ambisjoner om å gå tyngre inn i regionen.
SIVA i 1995 er ikke lenger eiendomsforvalteren fra 70-tallet. SIVA er i ferd med å
utvikle egen kompetanse og vilje i retning av en utviklerrolle og administrasjonen
kjennetegnes snart av å ligge i forkant av både styre og eiere44. I 1988 blir Harald
Kjeldstad ny direktør for selskapet og samme år utpekes to pilotområder; Narvik og Risør,
som lokaliteter for en nyorientering av SIVA. I et arbeidsnotat samme år trekkes bl.a.
”innovasjonssenter” opp som strategi (SIVA. 26.09.88) og i Stortingsmelding 44 (199091) gis det tilslutning til SIVAs nyorienterende prosjekter (St..meld.nr 44 (1990-91).
Tidligere er det i Stortingsmelding signalisert at tertiærnæringene må sidestilles med
sekundærnæringene i næringspolitikken (ibid). På dette tidspunktet er SIVAs totale
bygningsmasse på 241.546 kvm mens Kongsvingers andel av denne er 49.700 kvm med
1857 kvm under oppføring i 1989 (ibid). SIVA Kongsvinger bestod i 1980 av 43.793
kvm industrilokaler. For øvrig er avisa Glåmdalen blitt leietaker i SIVA-anlegget i 1981
men flytter ut igjen i 2000, som følge av sentralisering av avistrykkeriet i konsernet som
eier Glåmdalen45 .
Det er utviklingsdirektøren i det nye SIVA som i 1996 tilfeldig møter daglig leder i
Glåmdalsvekst og som i juni 1996 arrangerer 2 dagers seminar med Glåmdalens
ordførere og næringslivsledere. I september samme år samtaler daglig leder i
Glåmdalsvekst med representant for KAD (Kommunal og administrasjonsdept.) og
introduseres for muligheten til omstillingsstatus46. Hedmark Fylke engasjerer SINTEF for
en analyse som bakgrunn for senere søknad og i april 1997 søker regionrådet
omstillingsstatus og KAD innvilger 500 000,- til første fase i juni 1997 (Jakobsen m.fl,
2001:298). I april 1998 kommer det operative omstillingsarbeidet i gang, SIVA er statens
representant i arbeidet – i de andre omstillingsprogrammene i landet er dette en rolle som
dekkes av SND (Jakobsen m.fl., 2001: 299).
Omstillingsprosjektet får navnet ”Gla’ i Glåmdal” og regionrådet er formell
oppdragsgiver mens Glåmdalsvekst, fra september 1998 et aksjeselskap, er koordinator.
Omstillingsperioden fikk en tung start og det var SIVA som i 1998 sikret en viss
framdrift. Turbulensen har hatt preg av uenighet om roller og posisjoner; i SNF (Stiftelsen
for samfunns- og næringslivsforskning) sin evaluering av programmet i 2001 beskrives
konstitueringen av styret for omstillingsarbeidet som konflikt mellom politisk styring på
den ene siden og ambisjoner om fristilling på den andre. KRD støttet
fristillingsambisjonene, tuftet på antakelser om større beslutningsdyktighet og faglig
autonomi Jakobsen m.fl., 2001: 315.
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Omstillingsstyret fra 1998 reflekterte næringslivsinteresser mer enn politikk (Jakobsen
m.fl., 2001: 314) og omstillingsperioden sett under ett må anses som et prosjekt fristilt fra
direkte politiske beslutningsprosesser.
SIVA toner ned sitt engasjement i GiG etter 1998 men ble en viktig kompetanseaktør i
regionen etter hvert som det ble opprettet kunnskapspark og næringshager rundt i
Glåmdalen.
I Kongsvinger Kunnskapspark er SIVA inne med 1.250.000,- av en aksjekapital på
3.092.000,- og er 1/3 eier av Odal og Åsnes næringshager47. Næringshager i Grue
(Tretorget) og Tynset er opprettet som del av GiG-prosjektet ”Lærerike Glåmdalen”og er
også assosiert til SIVA.
Satsingen på kunnskapspark og næringshager gjør SIVA til en viktig aktør (Jakobsen
m.fl., 2001: 344); denne typen kunnskapsorganisasjoner er en del av det nye SIVAkonseptet og gir selskapet en langt på vei selvskreven plass i Glåmdalens
utviklingskompleks.
Omstillingsprogrammet Gla’ i Glåmdal er inne i sitt siste ordinære driftsår og har bl.a.
bidratt til å reetablere SIVA i Glåmdalen, med det nye utviklingskonseptet kunnskap- og
næringshager.
8.5.3 Faser i omstillingsperioden
Omstillingsperioden har vært orientert rundt problemdefinisjoner som kompetansesvakhet
og holdninger der vekstsenterperioden fokuserte arbeidsledighet og pendling som følge av
sysselsettingssvikt i primærnæringene. SNF-rapporten fra 2001 gjennomgår målsettinger
og strategier år for år fra 1998 og strategien får etter hvert en tydelig innretning mot
”holdningsendring gjennom kompetanseheving” (Ibid: 308). Et grunnleggende spørsmål
blir da: hva er kunnskap? I STEP-gruppens evaluering av SIVA i år 2000 drøftes dette og
viktige nyanser trekkes opp som en forsiktig kritikk av den teoretiske posisjonen SIVA
bygger sin nye identitet på (Aslesen Wiig m.fl, 2000: 60). Kunnskap i betydningen FoU er
etter forfatternes syn en for snever kategori ikke minst når FoU-fattige bedrifter og
miljøer vitterlig viser høy verdiskaping. Det nye SIVA-konseptet er sentrert rundt
episteme-varianten av kunnskap, noe som kan fordekke det forholdet at tilsynelatende
kunnskapsekstensive næringer gjerne har konkurransekraft som følge av akkumulert (og
gjerne taus) kunnskap basert på erfaring eller også benytter de FoU-intensive
innsatsfaktorer (som verktøy og maskiner i trelastindustrien). Nå skal ikke min rapport
drøfte det teoretiske grunnlaget for de nye SIVA-ordningene men refleksjonen tjener
likevel til å avdekke rasjonalet bak omstillingsprosjektet.
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Tabell 8.2. Faser i omstillingsperioden.
FASE
TID
AKTØRER
1
Oppfinnelsen 1991 – 1997 (Regionale og etterhvert…)
SIVA
2
Entreprisen
1996 – 1998 SIVA
3
Modning
1998 Regionale
SIVA
(4
Utfasing)

KJENNETEGN
Regionale prosesser
Kompetanseorientering

SIVA tar grep
Fristilling
Forsøk på organisatorisk innovering

Omstillingsperioden har en markant annerledes progresjon enn vekstsenterperioden og det
er for så vidt vanskelig å fange periodene med det samme modellapparatet. Likevel,
forstått som fenomener for produksjon av kollektive goder peker modellen på kritiske
elementer; hva er ”oppfinnelsen”- innovasjonen som gir konkurransekraft og hvem er
entreprenørene.
Omstillingsinnovasjonen, fra definering til praktiske implikasjoner peker ut SIVA som
nøkkelaktør. SIVA har fått gjennomslag for sin problemdefinisjon; Glåmdalens største
problem ligger i holdningene (Jakobsen m.fl., 2001: 306) og løsningen ligger i kunnskap,
praktisk uttrykt som kunnskap- og næringshager. SIVA forsøkte seg i fase 3 (se tabell 8.2)
på en organisatorisk innovering ved å introdusere Glåmdal Innovasjon AS48. Selskapet
var et SIVA-initiativ som ble presentert av regionrådet for et knippe intetanende
næringslivsfolk 18. februar 2002. Det nye selskapet skulle etter planen fusjonere
Kongsvinger Kunnskapspark og Glåmdalsvekst og bli den nye nøkkelaktøren innen
næringsutvikling i Glåmdalen. Ideen ble lagt på is49. For øvrig har SND nå overtatt SIVAs
rolle i omstillingsprogrammet i Glåmdalen50.

8.6

Konklusjon

Forskningsspørsmålet var: Har SIVA Kongsvinger utviklet seg fra å være
eiendomsforvalter til å bli utviklingsaktør? To perioder er holdt opp mot hverandre og en
periodisering av arbeidshypotesen skulle gi at SIVA var eiendomsforvalter i
vekstsenterperioden og utviklingsaktør i omstillingsperioden. Ut fra denne rapportens
funn er det presist å omtale SIVA som en utviklingsaktør i omstillingsperioden.
Det upresise gjelder vekstsenterperioden; det var nok kommunen som var
eiendomsforvalteren og ikke i så stor grad SIVA. Den omformulerte forståelsen blir da at
48
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SIVA Kongsvinger har gått fra å være en relativt passiv eiendomsbesitter til å bli en
utviklingsaktør. Dog er ikke transformasjonen på Kongsvinger en lokal organisasjons
utvikling. Det nye SIVA springer ikke ut av behov i industrianleggene51 men fra
strategisk arbeid ved hovedkontoret i Trondheim. Bedriftene i industrivekstanleggene har
i grunnen hatt lite med SIVA å gjøre og synergieffektene som vekstsentertanken
opprinnelig bygde på mangler et apparat for realisering (Aslesen Wiig m.fl, 2000: 110).
Ut fra kunnskapsforståelsen det nye SIVA er tuftet på har de gamle industrianleggene
liten rolle i det nye kunnskapssystemet.
Dette er også den teoretisk funderte kritikkens siktepunkt i STEP-rapporten fra 2000
(Aslesen Wiig, m.fl, 2000:181). Min reformulerte arbeidshypotese faller for så vidt inn i
det samme mønsteret; hadde SIVA vært en eiendomsforvalter i utgangspunktet, og ikke
en passiv besitter, hadde kanskje utviklerrollen vært forankret i de opprinnelige
anleggene. Forvaltning har jo i seg et utviklingselement.
Dette drar i retning filologisk analyse mer enn tenkt var, men gir likevel en mulig
forståelse av den episteme-orienteringen SIVA bygger sine strategier på. Igjen, hadde
SIVA vært en forvalter i utgangspunktet måtte man kunne anta at det nye SIVA ville hatt
som formål å løse problemer for bedrifter i de anleggene man forvaltet for derved i større
grad å ta utgangspunkt i anleggenes akkumulerte kunnskap og utfordringer.
Nå skal det likevel sies at STEP-rapporten gir SIVA gode skussmål som utleier ved at det
holdes en høy utleiegrad (Aslesen Wiig m.fl, 2000: 181). Skussmålet over SIVA som
utviklingsaktør er vel enda ikke forfattet men det ligger en potensiell utviklingssvikt i å
frikoble de nye kunnskapssystemene fra de tradisjonelle. Noe som kanskje kan forstås ut
fra at SIVA ikke har vært en eiendomsforvalter, kun en besitter, i hvert fall på
Kongsvinger.
(SIVA er for øvrig ikke lenger en forkortelse for ”selskapet for industrivekstanlegg”, nå heter selskapet ”selskapet for industrivekst”.
Se. www.siva.no)
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9

Østerdalene – Norges minst urbane område

9.1

En sentralt beliggende periferi

Østerdalene er landet med de uendelige barskogene, landet langs Glomma – som
strekker seg fra Os i nord, gjennom Østerdalen til Elverum, videre gjennom
Glåmdal via Kongsvinger til Glomma renner ut i Øyeren. Sidedalene Folldal,
Rendalen, Engerdal/Trysil og Odalen er også med. Området omfatter med andre
ord Hedmark fylke unntatt Hamarregionen. Til sammen bor vel 100.000 personer i
området.
Området er 40 mil langt. Den nordligste regionen ligger langt unna større sentra; fra
Nord-Østerdalen til Trondheim tar det minst tre timer med bil eller tog. De største
sentrene i denne regionen er bygdebyene Tynset og Røros (sistnevnte utenfor
studieområdet) med henholdsvis om lag 2350 og 3500 innbyggere. De sørligste
regionene, Sør-Østerdalen og Glåmdal, har bygdebyene Elverum (ca 12.000 innb.)
og Kongsvinger (ca 11.000 innb.) som regionsentre. Hamar (utenfor området)
fungerer også som senter for området. Mesteparten av disse to regionene ligger
innenfor tre timers reiseavstand til Oslo. Store deler av området, særlig Glåmdal og
Elverum, har såpass gode kommunikasjonslinjer inn til hovedstadsregionen, at
daglige arbeidsreiser er mulig. Etter at transportnettet ble forbedret i forbindelse
med utbygging av hovedflyplassen på Gardermoen, har arbeidspendlingen ut av
Østerdalene økt betydelig (Ørbeck og Hagen 2001).
Til tross for en relativt sentral beliggenhet, har Østerdalene flere typiske
utkantkjennetegn både når det gjelder befolkningsutvikling og når det gjelder
sysselsettings- og næringsutvikling (jf. kapittel 2 og 5). Når man sammenlikner
landsdeler er det lett å glemme dette. Når Østerdalene blir en del av Østlandet, og
satt opp mot Nord-Norge, skjules det faktum at området har flere likhetstrekk med
Nord-Norge enn med resten av Østlandet.

9.2

Et spredtbygd område

Et annet utkantkjennetegn som er karakteristisk for området, er spredtbygdheten.
Bare halvparten av Østerdalenes befolkningen bor i tettsteder - mot 77 prosent på
landsbasis. Dette er i sannhet Norges minst urbane område! Om vi går 50 år tilbake
i tid, og tar plass hos sosialøkonomene ved ”Kontoret for områdeplanlegging av
Hedmark og Oppland”, finner vi at det er mangelen på urbanisering som oppfattes
som det fremste hinder for vekst og velstand. I 1950 var det omtrent balanse
mellom tett og spredt bosetting i landet, men i Hedmark bodde fortsatt 77 % spredt.
I analysen av Hedmark gjennom første halvdel av 1900-tallet, fastslår Jacobsen at
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man er i bunnsjiktet: ”Bare i Sogn- og Fjordane bodde en større andel av
befolkningen spredt i 1950” (s. 13 Jacobsen: Hedmark. En statistisk-økonomisk
analyse).
Medisinen var imidlertid klar, området måtte industrialiseres og urbaniseres:
”Det synes fordelaktig å lokalisere industribedriftene på enkelte sentrale steder i
bygdene. Blant annet på denne bakgrunnen må en regne med fortsatt konsentrasjon
av bosettingen. Også av hensyn til gjennomføringen av sosiale og kulturelle tiltak
på landsbygda og som et mottiltak mot avfolkningen av bygdene er det ønskelig å
utvikle bygdesentra” (s. 124 i ”fylkesanalysen”).
Planen er en tidlig forløper for den tenkemåten (vekstsenterstrategien) som skulle
bli dominerende de neste 20 årene. Bosettingen måtte konsentreres, og den nye
drivkraften i denne prosessen er industrien. Først og fremst trengte distriktene en ny
type bygdebyer med industrielle basisnæringer og som demografiske demninger.
Gikk det slik planleggerne hadde tenkt?
Jeg tror områdeplanleggerne ville blitt skuffet over nyhetsoppslaget fra SSB
nedenfor. Her slås det fast at Hedmark er det minst urbane fylket i landet. Salt i
såret ville det nok vært å lese at Sogn og Fjordane har gått forbi Hedmark, og
dessuten er det fylket hvor tettstedsveksten nå er størst.
http://www.ssb.no/emner/02/01/10/beftett/arkiv/
Hedmark - det minst urbane fylket
I alt bodde 53,6 prosent av Hedmark fylke sin befolkning i tettsteder 1. januar 2002
mot 77,3 prosent for hele landet. I perioden 2000-2002 økte antall bosatte i
tettsteder i Hedmark med 1,9 prosent, mens tilsvarende tall for hele landet var 2,3
prosent.
I alt bodde 77,3 prosent av Norges befolkning i til sammen 929 tettsteder 1. januar
2002. Hedmark er det fylket som har lavest andel av befolkningen bosatt i tettsteder,
og det er også registrert beskjeden vekst i antall bosatte i tettsteder fra 2000 til
2002. Minst vekst i antall bosatte i tettsteder i denne perioden finnes imidlertid i
fylkene Telemark, Nordland og Finnmark med henholdsvis 0,9, 0,8 og -0,5 prosent.
Størst vekst i tettstedsbefolkningen, regnet fra 2000 til 2002, var det i Sogn og
Fjordane og Møre og Romsdal med henholdsvis 4,3 og 3,4 prosent.
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Hvorfor er ikke Østerdalene blitt mer urbant?
Jeg skal trekke fram fire forhold som jeg mener har hatt betydning:
•
Demografiske forutsetninger – det er grenser for hvor mange byer man kan
lage av 100.000 innbyggere
•
Næringsstruktur og utviklingen i denne
•
Utvidede pendlingsmuligheter
•
Velferds- og fordelingspolitikken

9.3

Demografiske forutsetninger

Et mål med vekstsenterpolitikken var at sentrene skulle fungere oppdemmende på
flyttere fra dalstrøkene.
Kongsvinger ble allerede i 1965 utpekt som prøvesenter for denne politikken, og
ble i den forbindelse bl.a. vertskap for en stor SIVA-satsning, og for utflyttede
statsbedrifter som SSB og Televerket. Gjennom 1970-tallet vokste Kongsvingers
befolkning med om lag 30 prosent. Dette er f eks mer enn det dobbelte av hva Oslo
har vokst med gjennom 1990-tallet. Om man skal måle suksessen med
befolkningsvekst, kan vi konkludere med at vekstsenterpolitikken virket fabelaktig
godt for Kongsvinger.
På denne tiden trakk Kongsvinger til seg mange som ikke var oppvokst i
Østerdalene. Spesielt kom det mange fra Oslo-området; mange av disse kom
antakeligvis fordi arbeidsplassene deres ble flyttet. Flytternes utdanningsnivå kan
tyde på at en stor andel av dem var spesialister og ledere i de utflyttede bedriftene.
Flytterne kom imidlertid ikke bare utenfra. Kongsvinger demte virkelig opp for
flyttere fra omlandet, nabokommunene ble nærmest støvsugd for unge kvinner uten
utdannelse. Mange av dem fikk jobb som punchedamer i SSB.
Men veksten tok brått slutt. I 1983 var det hele over. Én viktig årsak til dette var at
veksten i stor grad var basert på de tette forbindelser som fantes mellom
Arbeiderpartiet lokalt og Arbeiderpartiet sentralt, og på den relativt lette tilgangen
til midler fra statskassen (jf avsnittet 7.2). De tette forbindelsene gjorde at
Kongsvinger fikk en urimelig stor del av de økonomiske virkemidler og de
arbeidsplasser staten hadde ”til fordeling”. Når denne politikken ble avviklet,
sviktet også grunnlaget for videre vekst i Kongsvinger. Kongsvinger kom i 1998
innenfor det distriktspolitiske området.
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En annen grunn til at veksten opphørte, og som er like relevant for andre
regionsentre som for Kongsvinger, var at det demografiske potensialet for å demme
opp flyttere fra omlandet var uttømt. Folketallet i omlandet var redusert, ikke minst
var ungdomskullene blitt mindre som følge av nedgang i fruktbarheten fra midten
av 1970-tallet. Til det kom endring i mobiliteten, færre flyttet og flere forble
bofaste. Resultatet var at det ble færre flyttere å demme opp for enn tidligere. De
som flyttet, valgte dessuten i langt større grad enn foregående kull, å etablere seg i
Oslo-området på bekostning av Kongsvinger. Denne vridningen i flyttestrømmene
blant de yngste årskullene i favør av storbyene, gjelder også på landsbasis. For
Glåmdalsregionen henger vridningen tydelig sammen med at flere og flere fra
Kongsvingers omland har tatt høyere utdanning.
Skal bygdebyene vokse må de ha innflyttere utenfra. Ingen av bygdebyene i
Østerdalene har klart å erstatte de siste årskullene av fraflyttet ungdom gjennom
tilflytting. Elverum har likevel i lange perioder hatt netto innflytting. I denne
forbindelse er det igjen grunn til å trekke fram statens betydning: Elverum har
mange statlige arbeidsplasser. Statlige arbeidsplasser er den type arbeidsplasser
som i størst grad rekrutterer folk utenfra området. Et annet forhold som ser ut til å
rekruttere så vel tilbakeflyttere som nyinnflyttere til området, er de bedrede
mulighetene for pendling inn til Osloregionens arbeidsmarked. Dette gir innflytting
til store deler av Glåmdal og til Elverum. Fra Elverumsområdet er pendlingen inn
til Hamar også av betydning.
Det er innflyttere utenfra som mest bidrar til sentralisering innad i Østerdalene.
Flyttemønsteret til Østerdølene medvirker bare i beskjeden grad til dette. Unge
voksne fra Østerdalene, og fra regionsentrene spesielt, bidrar til nasjonal
konsentrasjon gjennom sin utflytting til og etablering i Osloområdet. De som flytter
internt i Østerdalene, og de som flytter tilbake til området, er ikke spesielt
regionsenterorientert i sine bostedsvalg. Tvert imot finnes det flere eksempler på
det motsatte. I Glåmdalsregionen er det relativt flere som flytter fra Kongsvinger til
omlandskommunene, enn det er fra omlandskommunene som flytter til
Kongsvinger. Samme tendens ser vi i Nord-Østerdalen, og der særlig for kvinner.
Kanskje teller ikke regionsentrene som byer?. Kanskje de ”urbane” dølene flytter til
Oslo?

9.4

Næringsstruktur

Noe som helt klart bidrar til den lave urbaniseringsgraden i området er de
tradisjonelle næringsveiene innen jord- og skogbruk. Selv om tapet av
arbeidsplasser i jordbruket har vært større i dette området enn på landsbasis de siste
10-15 år, så er denne sektoren fortsatt dobbelt så viktig som sysselsetter og
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inntektsskaper sammenliknet med landsgjennomsnittet. I sørlige deler av
Østerdalene er spesialiseringen korn og poteter. I de nordligere delene, hvor
jordbruket er relativt viktigere, har kanaliseringspolitikken støttet opp under
arbeidsintensiv husdyrproduksjon. De naturgitte forutsetningene for jordbruk ikke
er blant de beste i disse områdene, så sårbarheten overfor endringer i
jordbrukspolitikken og til dels i rovdyrpolitikken, er desto større. Dersom
kanaliseringspolitikken og mulighetene til å drive ulike former for skjerming,
endres vesentlig som følge av internasjonale avtaler med WTO og EU, er det all
grunn til å vente ytterligere tap av arbeidsplasser i jordbruket nordover i
Østerdalene.
I Nord-Østerdalen står næringsmiddelindustrien for en tredel av
industrisysselsettingen. Gjennom hele 1990-tallet har det faktisk vært vekst i denne
næringen i dette området. Det kommer av store satsninger innenfor
samvirkebedriftene, lokaliseringen av Synnøve Finden på Alvdal og vekst i lokal
småskalaproduksjon. Dette er arbeidsplasser som indirekte er avhengig av
jordbrukspolitikken. Det er liten grunn til å tro at disse bedriftene, som er lokalisert
langt unna de store markedene, kan klare seg uten tilgang på lokale råvarer. Dette er
med på å understreke den statlige avhengigheten i Østerdalene.
Skogen, skogbruket og skogsindustrien er viktig i dette området hvor 80 prosent av
arealet under 1000 meter er dekket av barskog. Det er skognæringen som regnes
som selve basisnæringen i området. I motsetning til jordbruket, har
skogbruksnæringene lang erfaring i å operere i et konkurranseutsatt marked.
Støttenivået har vært lavt. Verdiskapingen og sysselsettingen har falt i
skogbruksnæringene de siste 40 år. Treforedling (papirmasse og papir) har likevel
klart seg bra på grunn av at fallet i realpriser er blitt kompensert gjennom økt
produksjonsvolum og økt bearbeidsingsgrad. Denne industrien har imidlertid vært
gjennom en kraftig omstrukturering og har sentralisert seg bort fra vårt område.
”Kartongen” på Rena var det siste vi så.
Trelast og trevareindustrien har et helt annet lokaliseringsmønster. Den er spredd
over store deler av landet, men det er mer av den i Østerdalene enn i de fleste andre
områder. Derfor er det interessant å se at aktivitetsutviklingen i næringen er den
samme i distriktene som i sentrale strøk. Denne ”basisnæringen” har med andre ord
stått i mot sentraliseringen så langt.
Dette er litt overraskende fordi bortfall av transportstøtten og en del andre
markedsreguleringer, har ført til at tømmer fra områder som ligger langt unna
bearbeidingsindustrien, i realiteten er blitt mindre verdt. Vi kunne ventet lavere
lønnsomhet, redusert aktivitet og sysselsetting. I stedet finner vi sysselsettingsvekst
i Nord-Østerdalen – den minst sentrale regionen i området. Her har det skjedd en
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knoppskyting innenfor småskalaproduksjon, småsagbruk, lafting,
snekkerverksteder og håndverksbedrifter tuftet på lokale tradisjoner og
materialkunnskap. I Glåmdalsregionen - selve treklyngeområdet - er utviklingen en
annen. Der har sysselsettingen i den industrielle tresektoren falt, mens rollen som
råvareleverandør er styrket. Utviklingen nordover i Østerdalen kan tjene som
eksempel på at vekst kan skje ”in the shadows of the dominant cluster”.
Men fra denne mannsdominerte ”basisnæringen” i nedgang til den kvinnedominerte
tjenestesektoren i framgang. Veksten i tjenestenæringene har som kjent gitt økt
sysselsetting, spesielt for kvinner og for høyt utdannede, og har vært en av årsakene
til at den såkalte ”kvinneflukten” fra området har bremset noe opp.
Østerdalene har nemlig de siste to tiårene hatt en utvikling i de personrettede
tjenestene som er helt på linje med landsgjennomsnittet. Ikke bare har det vært
vekst i sysselsettingen, omsetningen i varehandelen har økt, og det har vært vekst i
antall servicefunksjoner. Små steder har fått høyere ordens funksjoner. Interessant
er det at utviklingen ikke slavisk har fulgt tettstedshierarkiet; sammenhengen
mellom sentralitet og vekst er ikke entydig.

9.5

Statlig velferds- og fordelingspolitikk

Omfanget og den positive utviklingen innenfor de personrettede tjenestenæringene, er
kanskje noe uventet når en tar i betraktning at området i samme periode har hatt en meget
svak nærings- og befolkningsutvikling. Forklaringen ligger naturligvis i at mesteparten av
disse tjenestene drives i offentlig regi, og at tjenestene i seg selv gir ringvirkninger.
Inntekstssystemets virkemåte gjør at kommunene kan tilby tjenester mer tilpasser
befolkningens behov, enn det som hadde vært mulig med utgangspunkt i den lokale
skatteinngangen alene. Kjøpekraften i Østerdalene er dessuten opprettholdt gjennom
omfattende overføringer, et utjevnende skattesystem og økende inntekter fra pendlere.
I 2002 kom mesteparten av inntektene i området utenfra: offentlige lønninger,
trygdeytelser, jordbruksoverføringer, pendlingsinntekter står for 60 prosent av
bruttoinntekten i Østerdalene, mot 40 prosent på landsbasis.
Selv om Østerdalene nyter godt av helt eller delvis distriktspolitisk begrunnede
overføringer, utgjør disse bare en liten andel av de totale overføringene. Av de 8,8
milliarder statlige kroner som gikk til området i 2002, var det bare 1 mrd. som gikk til
næringsoverføringer, redusert arbeidsgiveravgift, arbeidsmarkedstiltak av ulike slag. Den
største potten på 4,4 mrd. var personrettede overføringer. Dette er i all vesentlighet
alderstrygd til områdets mange pensjonister, og som de får helt uavhengig av bosted.
Videre gikk 2,5 mrd. gikk til kommunesektoren og 0,9 til statlige lønninger, - altså penger

160

kommuner og personer får som betaling for å utføre tjenester for staten.
Dimensjoneringen av disse overføringene bestemmes i stor grad ut fra demografiske
kriterier. Har en kommune relativt mange eldre, så får kommunen relativt større
overføringer for å imøtekomme deres tjenestebehov. Har kommunen mange småbarn, blir
overføringene rettet inn mot bygging og drift av barnehager og skole.
Dersom hovedtrekkene i de velferdspolitiske prioriteringene videreføres, er det grunn til å
tro at den personrettede tjenestesektoren bare blir viktigere som sysselsetter framover.
Dette området, som de fleste andre områder i landet, står nemlig overfor fortsatt vekst i
andelen eldre. Sårbarheten overfor omorganiseringer av ”den regionale stat”, endringer i
inntekstsystemet for kommunene, økt privatisering og/eller endringer i trygdesystemet, er
imidlertid tydelig til stede. Avhengigheten av statlig politikk gir trolig ikke vesentlig
større sårbarhet enn avhengighet av markedskrefter.

Vertskapskommuner?
Det er dermed god grunn til å hevde at den nye basisnæringen i området er å yte tjenester
overfor egne innbyggere. Kommunens rolle som vertskap for nasjonale tjenester bør
understrekes. Kanskje burde kommunene i området slutte å omtale seg som
jordbrukskommuner og skogbrukskommuner, og heller bruke benevnelsen
vertskapskommune – eller vertinnekommune om de vil understreke at det er kvinner som
i hovedsak utfører disse tjenestene.
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VEDLEGG I: Mobilitetsutviklingen.
Utflyttinger pr 1000 middelbefolkning, menn 1980-2002
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innbygger i perioden 1980-2003. Kilde: Panda.
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VEDLEGG II: Utdanningsinnslaget i 1960-64 kohorten
De fire figurene på neste side viser hvor stort utdanningsinnslaget er i den enkelte
kommune i Glåmdalsregionen og Sør-Østerdalen (inkl. Rendalen) sammenliknet med
landsgjennomsnittet. Landgjennomsnittet er satt til 100. Figurene viser
utdanningsinnslaget ”før” og ”etter” flytting for ulike utdanningsnivåer (høyeste fullførte
utdanning) for kvinner og menn. ”Før flytting” kan leses som den relative andelen
oppvokst i hver kommune som tok utdanning på et gitt nivå (i forhold til
landsgjennomsnittet). Mange av disse har imidlertid flyttet ut av kommunene og i
varierende grad blitt erstattet av nye innflyttere. ”Etter flytting” kan leses som den relative
andelen bosatt i hver kommune som har utdanning på et gitt nivåforhold (i forhold til
landsgjennomsnittet).
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VEDLEGG III: Sysselsettingsprosenter og pendlingsmønstre
Antall bosatte i alt, og antall bofaste, tilbakeflyttere og nyinnflyttere til kommuner i
Hedmark. De som hadde flyttet fordelt på om de hadde bodd i Oslo/Bærum eller
ikke. Sysselsettingsprosenter og pendlingsmønstre for hver gruppe. Årskull født
1965-69, fulgt fra de var 15 til 30/34 år.

På de neste fire sider følger en tabell for hver region. Hver regiontabell har fire bolker
som viser hvordan henholdsvis kvinner og menn bosatt i sentre og omland, fordeler seg på
bofaste, tilbakeflyttere og nyinnflyttere. For tilbakeflytterne og nyinnflytterne er det
spesifisert hvor mange som har bodd i Oslo/Bærum, og hvor mange som ikke har gjort
det. Første linje i hver bolk viser absolutte tall. Eksempel: Av de 587 mennene som bodde
i Kongsvinger og var i første halvdel av 30-årene, hadde 285 vært bofaste, 110 var
tilbakeflyttere – av disse hadde 19 vært i Oslo/Bærum, og 192 var nyinnflyttere - hvorav
32 hadde bodd i Oslo/Bærum.
På neste linje (andel sysselsatte) vises hvor mange som var i jobb ved utgangen av
aldersfasen. For alle grupper – totalt, bofaste og flyttegruppene – vises
pendlingsmønsteret i kolonnene (sysselsatte etter arbeidssted). Av alle de 587 mennene i
Kongsvinger var 85 prosent sysselsatt. Av de som var sysselsatt, jobbet 60 prosent i
Kongsvinger, 13 prosent i en annen kommune i Hedmark, 27 prosent i Oslo-regionen og
kun en prosent et sted utenfor fylket. Vi ser at bofaste menn i større grad enn både
tilbakeflyttere og nyinnflyttere, jobber i bostedskommunen (Kongsvinger. Det er størst
forskjell i pendlingsmønster mellom tilbakeflyttere og nyinnflyttere som har bodd i
Oslo/Bærum. Svært mange nyinnflyttere har jobb i Oslo-regionen (58 prosent). Av de
mennene som ikke har bodd i Oslo/Bærum, er det tilbakeflytterne som i størst grad
pendler til Oslo-regionen (31 prosent).
For omlandsregionene inneholder pendlingskolonnen en linje til, siden pendlingen til
regionsenteret også er skilt ut. Eksempel: Det er kun Kongsvinger-omlandet som har mer
pendling til Oslo-regionen enn til eget regionsenter. Av mennene jobber 15 prosent i
Kongsvinger og 26 prosent i Oslo-regionen. Nær halvparten (48 prosent) jobber i
hjemkommunen, 9 prosent i en annen kommune i fylket enn regionsenteret, og en prosent
utenfor fylket og ikke i Oslo-regionen.
Kilde: Statistisk sentralbyrås koblede flyttehistoriemateriale, hentet fra Grimsrud &
Sørlie 2004
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KONGSVINGER-REGIONEN
Kongsvinger, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

587
85

285
88

60
13
27
1

70
9
18
3

Kongsvinger, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

560
71

188
77

67
13
20
0

74
9
17
1

Kongsvingers omland, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

1068
85

602
90

48
15
9
26
1

55
12
9
23
1

Kongsvingers omland, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

946
68

349
72

58
17
8
16
1

70
10
6
13
0

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
19
91
32
160
84
75
75
86
62
6
31
0

62
4
31
3

38
4
58
0

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
47
83
64
178
74
76
62
65
60
11
29
0

76
10
14
0

53
7
40
0

72
15
13
0

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
39
126
47
254
90
83
70
79
14
31
6
46
3

47
19
6
28
0

33
15
3
45
3

39
19
13
27
1

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
73
128
76
320
70
73
55
64
51
18
12
20
0

55
25
8
13
0

43
24
5
29
0

Kilde: Statistisk sentralbyrås koblede flyttehistoriemateriale, hentet fra Grimsrud & Sørlie 2004
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64
14
21
1

50
21
11
18
1

HAMAR-REGIONEN
Hamar, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

852
85

223
84

57
29
11
3

62
27
9
2

Hamar, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

810
76

143
78

66
27
5
2

73
20
6
1

Hamars omland, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

1941
87

949
87

49
25
7
11
8

63
20
5
6
6

Hamars omland, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

1830
72

642
77

56
26
7
4
8

70
19
4
2
4

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
53
171
64
341
89
82
87
85
45
19
32
4

54
30
11
6

60
22
16
2

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
58
161
82
366
67
78
74
75
62
18
21
0

69
28
2
1

48
39
10
3

67
28
3
2

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
72
331
84
505
89
87
87
86
41
25
3
28
3

39
30
9
13
9

27
30
5
27
10

33
32
12
12
10

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
115
298
136
639
71
68
65
70
59
29
0
5
7

53
31
5
3
8

36
27
8
16
13

Kilde: Statistisk sentralbyrås koblede flyttehistoriemateriale, hentet fra Grimsrud & Sørlie 2004
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56
33
8
3

44
31
12
3
10

ELVERUMSREGIONEN
Elverum, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

633
82

305
84

68
18
11
3

73
18
7
2

Elverum, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

596
74

205
72

83
13
2
2

89
10
1
0

Elverums omland, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

709
81

335
79

73
9
6
10
1

77
9
5
8
1

Elverums omland, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

605
64

199
65

75
11
9
4
1

80
8
6
5
1

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
30
58
45
195
87
66
80
83
50
16
27
8

66
23
8
3

56
9
36
0

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
52
62
67
210
69
58
69
76
75
17
6
3

75
25
0
0

78
18
2
2

82
12
2
4

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
35
98
52
189
86
82
87
80
43
23
3
23
7

68
15
8
10
0

87
2
4
4
2

70
7
10
13
1

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
59
80
71
196
64
56
56
68
71
11
8
11
0

71
18
4
4
2

78
10
5
5
3

Kilde: Statistisk sentralbyrås koblede flyttehistoriemateriale, hentet fra Grimsrud & Sørlie 2004
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66
20
10
4

71
11
15
2
1

TYNSET-REGIONEN
Tynset, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

191
85

106
89

74
16
6
5

81
15
2
2

Tynset, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

152
86

42
86

84
11
2
3

86
11
3
0

Tynsets omland, menn

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

305
89

158
89

62
12
7
8
11

73
7
6
8
6

Tynsets omland, kvinner

Alle

Bofaste

Antall
Andel sysselsatte
Andel sysselsatte med arbeidssted i:
- bostedskommune
- eget regionsenter
- annen Hedmarkskommune
- Osloregionen
- landet ellers

283
78

71
86

69
14
7
1
9

74
8
7
2
10

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
10
22
7
46
90
95
57
76
67
11
0
22

62
29
10
0

75
0
25
0

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
4
25
15
66
100
92
93
82
100
0
0
0

91
4
4
0

93
0
0
7

76
17
2
5

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
17
43
7
80
88
86
100
87
40
7
33
13
7

51
14
8
3
24

57
29
0
0
14

51
20
4
10
14

Tilbakeflyttere
Nyinnflyttere
via Oslo ikke via Oslo via Oslo ikke via Oslo
20
45
10
137
75
69
90
76
80
13
7
0
0

61
16
10
0
13

56
11
11
0
22

Kilde: Statistisk sentralbyrås koblede flyttehistoriemateriale, hentet fra Grimsrud & Sørlie 2004
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66
14
3
17

68
16
7
2
7
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VEDLEGG IV: To ”oppdemmings”-tabeller
1 Andel flyttere fra omland til regionsenter og Oslo
Kvinner
Menn
Sør-Østerdalen
Glåmdal
Nord-ØsterdalenSør-Østerdalen
Glåmdal
Nord-Østerdalen
Fra:
Elverum
Kongsvinger Tynset
Elverum Kongsvinger
Tynset
Til:
7
13
7
8
8
7
1950-52
9
12
7
9
8
6
1953-55
7
14
11
11
7
5
1956-58
8
8
6
10
6
4
1958-61
9
10
9
6
1960-64
10
14
9
7
5
7
1965-69
Sør-Østerdalen
Glåmdal
Nord-ØsterdalenSør-Østerdalen Glåmdal Nord-Østerdalen
Fra:
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Til:
10
13
19
13
10
10
1950-52
13
12
15
13
8
16
1953-55
18
13
10
18
11
13
1956-58
17
19
17
16
11
20
1958-61
14
18
17
10
1960-64
20
24
14
17
11
17
1965-69
Andel av flyttere til regionsenter delt på andel flyttere til Oslo
Elverum
Kongsvinger Tynset
Elverum Kongsvinger
Tynset
71
102
37
58
75
70
1950-52
70
97
45
71
96
38
1953-55
38
102
110
60
68
38
1956-58
48
43
35
61
57
20
1959-61
62
57
52
63
1960-64*
48
58
64
39
43
41
1965-69**
* Delvis overlappende med foregående årskull
** Disse årskullene er ikke direkte sammenliknbare med de øvrige fordi de yngste ikke hadde fylt 35 år i
1999. Man kan derfor vente at andelen bosatt i Oslo vil gå noe ned.
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet SSB/NIBR
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2 Andel flyttere fra senterkommunene som bosetter seg i egen region eller Oslo.
Fra:
Til:
1950-52
1953-55
1956-58
1958-61
1960-64
1965-69
Fra:
Til:
1950-52
1953-55
1956-58
1958-61
1960-64
1965-69

Kvinner
Menn
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Sør-Østerdalen
Glåmdal
Nord-Østerdalen Sør-Østerdalen
Glåmdal
Nord-Østerdalen
3
18
8
3
16
3
6
17
7
4
13
9
3
21
13
2
20
10
4
21
18
2
20
7
3
20
2
14
2
16
12
3
14
5
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Elverum
Kongsvinger
Tynset
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
9
13
11
15
12
9
15
14
12
12
14
7
15
17
13
21
10
5
17
12
18
21
18
17
17
14
17
16
21
21
17
27
19
29

Omland/Oslo Omland/Oslo Omland/Oslo
29
138
73
1950-52
37
122
58
1953-55
21
121
100
1956-58
24
170
100
1958-61
15
140
1960-64
Kilde: Det koplede flyttehistoriematerialet SSB/NIBR
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Omland/Oslo
23
35
8
11
13

Omland/Oslo
136
89
190
113
90

Omland/Oslo
33
129
200
41

VEDLEGG V: Øvrige publikasjoner som helt eller delvis er
finansiert gjennom dette prosjektet.
A: Artikler i vitenskaplige tidsskrifter med referee
Størdal, S., Lein, K., Ørbeck, M., Hagen, S.E. 2004. Regional differences in harvesting
levels and wood-based employment in Norway. Small-scale forest economics,
management and policy 3(1): 35-47.
Størdal, S. (2004). Impacts of the European Economic Area Agreement on the structure
and concentration of roundwood sales in Norway. Forest Policy and Economics
6(1):49-62
Ørbeck, M. Finanspolitikk og regional utvikling i Norge. Artikkel innsendt til vurdering
for Økonomisk Forum
B: Artikler i andre vitenskapelige tidsskrifter og antologier
Bukve, O; Foss, O; Onsager, K; Selstad, T; og Morten Ørbeck, M.(2004):Historiske trekk
ved regionalutvikling og politikk i Norge. s 59-114 i Onsager, K. og Selstad, T. (red)
Regioner i utakt. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim
Grimsrud, G.M. og Sørlie, K. (2004) Flytting og bosetting, jobb og pendling. I: Berg,
N.G. m.fl. (red). Mennesker, steder og regionale endringer. s. 79-101. Tapir Akademisk
Forlag. Trondheim
Grimsrud, G.M.; S.E.Hagen og Ørbeck, M. (2004). Østerdalene - bortafor Ånestadkrysset.
I: Onsager og Selstad (red.) Regioner i utakt. s 197-222. Tapir Akademisk Forlag.
Trondheim
Størdal, S.; Hagen, S.E. & Ørbeck, M. (2001) Regional Structure and Future Prospects of
the Forest Industries in Norway. Skògræktatarritip 2001. 1 tbl. s 197-200. ISSN 02578336
Størdal, S. & Ørbeck, M. (2001) Struktur og konsentrasjon i norsk tømmeromsetning etter
ESA-vedtaket. Landbruksøkonomisk forum nr. 4/2001. Universitetsforlaget. Oslo. ISSN
0800-5974
Teigen, Håvard (2004).
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Områdeanalysen beskriver regionale utviklingsprosesser i samspill
med offentlig planlegging og politikk i 18 kommuner i Hedmark
fra midten av 1960-tallet fram til i dag.
Området har problemer og utfordringer knyttet til spredt bosetting
og uttynning av befolkningen, og til omstilling innenfor de tradisjonelle
jord- og skogbruksrelaterte næringer.
Offentlig sektor spiller en stor rolle for sysselsettingen i området,
og overføringene til kommuner, fylkeskommunen og enkeltpersoner
har hatt en konsoliderende virkning på bosettingsmønsteret.
Ikke bare har overføringene lagt grunnlaget for en god
tjenesteforsyning, de har også sikret sysselsetting for kvinner og for
en befolkning som i stadig økende grad har tatt høyere utdanning.
De statlige innsatsene i område har vært av vesentlig betydning
for bosetting og velferdsutvikling.
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