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• NOU 2020:X «Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn»

• Offentliggjøres/Overleveres ca. 15.10.2020

• Dette er derfor verken konklusjoner eller forslag til tiltak i NOU-en 

• Dette er en tematisk presentasjon som beskriver perspektiver og sammenhenger i 
utvalgsarbeidet som jeg personlig har vært opptatt av.

Rammer for innlegget



• Opprinnelig dansk bydame, bodd i Sørfjorden-Hardanger og på fjellet Bjorli-Innlandet

• Utdannet lærer fra Hamar Lærerhøyskole, dansk sykepleieskole

• Mangeårig selvstendig næringsdrivende – reiseliv, bygg og anlegg

• Lokal- og fylkespolitiker fra 2007, sentralstyremedlem i Høyre (4.periode)

• Deltatt i flere regjeringsoppnevnte utvalg ifm. Forenkling av utmarksforvaltningen

• Medlem av verneområdestyrer, styreverv i Norsk Fjellmuseum, Fjell-Forsk-Nett, nestleder Norges 
Nasjonalparkkommuner, Norges Fjellstyresamband

• Leder av Utmarkskommunenes Sammenslutning USS – tidligere nestleder

• Styremedlem i Naturressurskommunene (LVK, USS, Industrikommunene og Norges 
Petroleumskommuner)

Hanne Alstrup Velure



• Demografiutvalget med Victor Normann som leder - leverer en NOU 1.12.2020
Formålet er:
‒ få mer kunnskap om hvordan utviklingen mot økt andel eldre og færre i yrkesaktiv alder vil påvirke de 

mindre sentrale områdene av landet

‒ få identifisert konsekvenser og utfordringer, særlig mht å opprettholde bærekraften i samfunnene

‒ få forslag til hvordan utfordringene kan bli møtt av myndigheter og private (løsninger).

• Ungdommens distriktspanel
− 10 ungdommer (en fra hvert fylke) skal våren 2021 gi 

Regjeringen råd til fremtidens distriktspolitikk

Kontekst for utvalgsarbeidet

https://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-som-skal-utrede-konsekvensene-av-demografiutfordringer-i-distriktene/id2673478/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/disse-skal-gi-rad-til-fremtidens-distriktspolitikk/id2686227/


• Regjeringen ønsker levende lokalsamfunn og vekst i hele landet.

• Det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og skaper nye 
lønnsomme arbeidsplasser.

• Norge er i omstilling. Teknologiutvikling og klimautfordringer påvirker hele samfunnet. 

• Norges naturressurser gir grunnlag for aktivitet, innovasjon og næringsutvikling over hele landet. Ressursene må tas i 
bruk på en bærekraftig måte og gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser.

• Bedriftene er viktige for lokal samfunnsutvikling og en del av løsningen på mange utfordringer i Distrikts-Norge. 

• Næringslivet er avhengig av lokale faktorer som kompetanse, infrastruktur, velferdstilbud, skoler og arealer og av 
faktorer utenfor lokalsamfunnene som tilgang til kapital og samarbeidspartnere. 

• En utredning kan bidra til å identifisere hvilken verdi og betydning privat næringsliv har for å oppnå målsettingen om 
levende lokalsamfunn og bærekraftige regioner - og synliggjøre muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom og 
bærekraftig næringsvirksomhet i distriktene.

• Norske bedrifter er i økende grad del av nasjonale og internasjonale verdikjeder.

Bakgrunnen



• Utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål

• Beskrive hva god lokal og regional næringspolitikk er 

• Synliggjøre hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene.

− Beskrive næringslivets utvikling i ulike deler av landet (bl.a. verdiskaping, sysselsetting og skatteinntekter).
− Beskrive hvilke næringer som er viktige for ulike deler av Distrikts-Norge, og på hvilken måte de er viktige.
− Kartlegge betydningen for næringslivet i distriktene av å være del av nasjonale og internasjonale verdikjeder.
− Vurdere hva som fremmer eller hemmer lønnsom næringsvirksomhet i distriktene på lokalt, regionalt og 

nasjonalt nivå. 
− Vurdere hvordan det best kan legges til rette for lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i distriktene.
− Hvordan legge best mulig til rette for at bærekraftig utnytting av naturressursene også gir positive virkninger for 

lokalsamfunnene?

• Utvalget avgjør selv hva som er hensiktsmessig definisjon av distrikt og geografisk inndeling for analysene.

Mandatet



Tema

• Grunnleggende forutsetning – forståelse av målet

• Fakta – hvilken virkelighet lever vi i?

• Jobb til folket – og folk til jobbene!

• Hvor skal vi sette inn tiltak – hvem og hvorfor?

• Finnes det politikk som virker?



Grunnleggende forutsetning

• «REGJERINGEN ØNSKER LEVENDE LOKALSAMFUNN OG VEKST I HELE LANDET»!

• «Det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende og 
skaper nye lønnsomme arbeidsplasser» - er det en udelt sannhet?

• «En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige 
ressurser og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å 
holde på hovedtrekkene i bosettingsmønsteret». 



Folketallet – forskning er viktig men ikke entydig 

• Faglig uenighet om SSB sine framskrivinger
• SSB framskriver at folketallet i 

distriktskommunene bare vil reduseres med 
1 prosent i år 2050.

• Telemarksforsking tror at nedgangen blir på 
hele 18 prosent.

• SSB: Aldersfordelingen - Unge har flyttet 
allerede – eldre lever lengre og er mer 
bofaste – flere kommuner vil få mer vekst 
(naturressurser)

https://forskning.no/demografi-innvandring/ssb-avlyser-avfolkingen-i-mange-distriktskommuner/1737744


Jobb til folket – og folk til jobbene!

Human-
kapital

Politikk og 
Forvaltning

Natur-
kapital

• Naturkapital: 
Kraft- og energi, Landbruk, Fiskeri, Havbruk, Reiseliv, 
Turisme, Hytter, Mineraler, Ulik arealbruk (industri, 
transport etc.)

• Humankapital:
«Arbeidsstokken»
Frivilligheten
Hyttefolket?

Interesseorganisasjoner med lite lokal forankring

• Politikk og forvaltning:
Kommuner – Regionråd – Fylkeskommuner 
Fylkesmannen – Staten (departement og direktorat)



Naturkapital

https://www.aftenposten.no/norge/i/Jx4bb/faar-ikke-ta-del-i-rikdommen


Naturkapital

• Norge er naturressurslandet fremfor noen!

• «Naturressursenes forbannelse»: 
Ingen automatikk i at et land rikt på naturressurser er et rikt land – tvert imot!

• Norske suksessfaktorer - Institusjonelle ordninger på bruk og foredling av naturressurser
- Naturressursene som ikke uttrykkelig er privat eiendom tilhører fellesskapet (hvilket?)
- Statlig – Regional - Lokal forvaltning
- Beskatning – lovfestede direkteinntekter (ikke systematisk gjennomført)

- balansert, næringsvennlig
- fordeling stat - kommune → rammeoverføringer - frie inntekter



Humankapital • I distriktene er humankapitalen mye mer 
enn antall innbyggere i arbeidsdyktig alder, 
eldre og frivillighet.

• I Norge er det ca. 500.000 hytter (2019)– ca. 
200.000 eies av Oslo-folk

• Årlig nasjonal tilvekst 5-6000, fortrinnsvis 
høystandard.

• Ligger i gjennomsnitt 1-4 timer unna 
primærboligen

• Det er ingen politikk som fanger opp de 
muligheter – og utfordringer - dette gir i 
store deler av distrikts-Norge.

Kilde: ØF-rapport 14/2018
«Fritidsboliger og friluftsliv i fjellområdene»



Humankapital • Et særnorsk fenomen – stadig flere familier lever i 
”flerhus- hjemmet” – (lang)helger, ferier, 
pensjonistlivet leves på hytta; flere jobber også fra 
hytta. 

• «Deltidsinnbyggere» i «deltidsbolig» 

• Arbeidskraft, engasjement, nettverk, økonomi, 
kunnskap – ingen formell innflytelse og involveres for 
lite i lokalt plan- og utviklingsarbeid. 

• et mer bærekraftig inntektssystem der lokalisering, 
dimensjonering og finansiering av offentlig 
infrastruktur, beredskap og annen offentlig 
tjenesteproduksjon må baseres på brukertall fremfor 
innbyggertall.

Kilde: «Fjellbygd eller feriefjell», Kjell Overvåg & Terje Skjeggedal, 
Østlandsforskning (2015)



Humankapital

Nationen 23.juni 2020



Politikk og Forvaltning

• Vekst må skje nedenfra – i lokalsamfunnene 

• Distriktskommuner har en viktigere rolle som samfunnsutvikler enn sentralt beliggende kommuner

• Lokalpolitikere – og kommuneadministrasjon – må tenke vekst og «butikk» - kulturendring. Alle krefter –
all tilgjengelig humankapital må få virke sammen med naturkapitalen i samme retning!

• Fylkeskommunen – må være på lag med kommunene, fødselshjelpere for interkommunalt arbeid med 
utvikling av sterke regionsentre for utvikling av bostedsattraktivitet! 

• Statlig styring må begrenses til kontrollvirksomhet – lokal avmakt er destruktivt!

• Plan- og forvaltningssystemet er for omfattende og komplekst – det trengs forenkling!   



Politikk og Forvaltning



Bærekraftige distrikter = Levende distrikter!

Human-
kapital

Politikk og 
Forvaltning

Natur-
kapital



Tusen takk for meg!
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