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Fokuset er endret til tilgang på kompetanse



Tre megatrender: Urbanisering, 
akademisering, individualisering…

 Storbyene er magneter
 Økende del av bosetting og verdiskaping
 Selvforsterkende prosesser

 Utdanning bestemmer 
kompasskursen for unge
 Lokalisering av høgskoler og universiteter 

avgjør bosettingsvalg og næringsstruktur
 Kunnskapsbaserte næringer konsentreres 

rundt UoH-miljøene

 Nye verdier
 Individualisering av arbeidsliv og næringsliv
 Fra klasse- og kvinnekamp til selvrealisering
 Fra å ”bygge landet” til å ”redde verden”

Nettoflytting: Alle

>2 år UoH

Utdanning = Mobilitet = Endret bosettingsmønster



Summen av fortrinn skaper vekst

• Næringsstruktur
• Infrastruktur og boliger
• Tilgang på kompetanse
• Omstillingsevne
• Kritisk masse og

mangfold
• Innvandring
• Befolkningsgrunnlag
• Attraktivitet

Attraktive steder

Attraktive 
kunnskapsmiljø

Mennesker med 
kunnskap og 

talent

Attraktive jobber



Kan det påvirkes?
Hva er handlingsrommet?



Hva vet vi

• Flytte- og bostedsvalg er sammensatte fenomen
…men karriere og bolig skiller seg likevel ut

• De unge voksne flytter mest

• Økt valgfrihet på arbeidsmarkedet gjør at vi kan 
vektlegge andre motiver sterkere, og vi 
vektlegger ulike ting i ulike faser av livet. 



Det er et handlingsrom for de lokale og 
regionale grep 

Ansvarliggjøring
Samarbeid

Utviklingskultur

Helhetlig, langsiktig og målrettet



Noen må ta ansvar 

Rekrutteringsprosjektet skal 
utvikle et overordnet 
samarbeid om rekruttering og 
omdømme på tvers av 
bedrifter og offentlige 
virksomheter. Det skal arbeides 
med å synliggjøre regionens 
karrieremuligheter og regionens 
attraktivitet. 

(Rekrutteringsprosjektet i Nord-
Trøndelag)



Vi blir mer mobile og mer 
stedsuavhengige



Kompetanse Haram har fokus på 
tilflytteren

(Foto: Arkivfoto Haramsnytt/Evy Skarvøy Lien) 



Evne til å utnytte vekstimpulser

Innvandrere bidrar til suksess

En aktiv holdning 
til å være en 

attraktiv bo -og 
arbeidskommune for 

utenlandsk 
arbeidskraft



Noe kan planlegges i konkrete tiltak 
Eksempler:
• Pendling – regionforstørring 
• Stedsuavhengige arbeidsplasser 
• Deltidsinnbyggere
• Integrering av utenlandsk arbeidskraft
• Styrke rekrutteringen
• Omstilling av jobber, mennesker og steder 
• Samarbeid på tvers av sektorer og kommuner 

kritisk. Hvem tar ansvar?



..men det handler like mye om utviklings-
og samarbeidskultur. Ikke tenk for smått

• Få eksempler på interkommunalt samarbeid om 
samfunnsdelen av kommuneplaner og om 
planstrategier

• Distriktskommuner samarbeider i mindre grad 
enn bykommuner om fungerende felles arbeids-, 
bolig- og serviceområder 

• Politikken er territoriell. Nytten må være klar



Helhetlig, langsiktig og målrettet

Attraktivitet

Bredbånd Rekruttering av 
kompetanse og bruke 

kompetansen som 
finnes

Regionforstørring

Aktiv boligpolitikk

Stedsutvikling og 
sentrumsutvikling

Stedsuavhengig arbeid

Klassisk 
næringsutvikling

Mobilisere ungdom

Omdømme



Planlegging som flytter grenser
kan for eksempel bety

• At kommunen må definere sin rolle og oppgaver for 
ønsket utvikling 

• At kommunene må samarbeide om felles bolig- og 
arbeidsmarkeder

• Å skape større og mer interessante fagmiljø for 
planleggere (flere kommuner sammen, bruke 
teknologien)

• Å gripe muligheter som ikke er definert i en plan



Ildsjeler med forandringskraft er gull verdt

Gi dem tillit og handlingsrom!  

Foto: www.kortreist.no

”Entusiastene er 
bærebjelker, men de er 

avhengige av å ha 
samarbeidspartnere rundt seg 
for å styrke utviklinga, og som 

kan ta vare på dem når de 
kommer med sine ideer.”



La de som er framtida være med å 
planlegge den

Foto: Kim Ramberghaug/Kysten er klar 



Menneskene, jobbene, stedene
www.distriktssenteret.no



Spredning av 
kompetansearbeidsplasser 

- ikke for å ”redde distriktene”, men 
for å utnytte landets ressurser mest 

effektivt



Folk skaper utvikling!

Lillian.Hatling@kdu.no

www.distriktssenteret.no



Inn i kunnskapssamfunnet

Andel med kort og 
mellomlang høyere 
utdanning (bachelor)

Andel med >4 år 
høyere utdanning 
(master)



Hva er det unike ved ditt samfunn? 

Kilder: TIBE PR og Børre Berglund  

?

Super-
breiband

Festival, 
kultur

Gode 
oppvekst-

vilkår

Mobil-
dekning

Attraktive 
sentra

Barnehage-
plass

Rent 
vann

Reno-
vasjon

Natur

Attraktive 
arbeids-
plasser

Attraktive 
boliger


