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Sammendrag 
Nordland fylke er et typisk distriktsfylke. NOU 2020: 15 «Det handler om Norge» har 
derfor stor relevans til de utfordringer mange av våre kommuner opplever. 
Utredningen reiser viktige spørsmål som det krever gode politiske løsninger, og 
peker på behovet for en ny distriktspolitikk for Norge dersom de beskrevne 
utfordringer skal kunne løses. Her har Nordland mange erfaringer som kan bidra til å 
finne gode strategier for å demme opp for befolkningsnedgangen i distriktene.  

Bakgrunn 
Distriktspolitikken i Norge har tradisjonelt hatt som mål å opprettholde distriktenes 
andel av befolkningen i landet, og å stabilisere regionenes vekstpotensial på et så 
lavt regionalt nivå som mulig for å bevare bosettingsstrukturen. Virkemidlene har stort 
sett vært knyttet til tiltak for å styrke næringsutviklingen i distriktene med noen unntak 
som for eksempel nedskriving av studielån i tiltakssonen i Troms/Finnmark for å øke 
rekrutteringen av utdannet arbeidskraft. 

Samtidig har distriktene «levert ungdom» til tettsteder og byer i hele landet, mange 
har reist sørover. Tiltak har derfor vært rettet mot å bremse flyttestrømmen og mot 
innvandring for å opprettholde befolkningen. Man har nå kommet til et punkt hvor 
fødselsoverskuddet i distriktene er for lavt til å reprodusere befolkningen, samtidig 
som det skjer en stor forskyvning i alderssammensetningen. I perioden etter 2015 har 
også innvandringen til distriktene blitt redusert, selv om det i perioder er relativt stor 
arbeidsinnvandring til sesongarbeid. 

Utviklingen har vist, dokumentert blant annet gjennom Distriktsnæringsutvalgets 
rapport NOU 2020:12, at næringsrettede tiltak alene ikke er nok til å stanse 
nedgangen i distriktene. Rapporten antyder at distriktspolitikken som har vært ført de 
siste 20 årene har spilt fallitt siden befolkningsnedgangen kan komme til å bli enda 
større enn det SSBs prognoser tilsier dersom dagens utvikling på næringssiden 
fortsetter. (NOU 2020: 12 s. 170). Demografiutvalget peker derfor på en rekke tiltak 
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av en annen art enn de næringspolitiske som vesentlig for å stabilisere 
lokalsamfunnene og styrke attraktivitet og tjenesteutvikling. Begge rapporter har 
mange sammenfallende forslag. 

Problemstilling 
Utvalget har lagt tre hovedutfordringer til grunn for sitt arbeid: 

· Befolkningsnedgang 
· Aldring 
· Spredt bosetting 

Utvalget bygger sine analyser på framskrivinger fra SSB. De definerer drivkreftene 
for en fortsatt sentralisering som: 

1. Den økonomiske utviklingen med vekst i kompetanseintensiv og tjenesteytende 
sektor vil i stor grad finne sted i byene. 

2. Selv om det skapes arbeidsplasser i distriktene er det mange som likevel velger å 
bosette seg sentralt. 

3. En større andel av de unge voksne vokser opp i sentrale strøk og har begrenset 
erfaring eller familietilknytning til distriktskommuner. 

4. Mange innvandrere ser ut til å velge å bo i sentrale strøk. 

Dette vil bety at befolkningsnedgangen i distriktene vil fortsette dersom det ikke 
utvikles nye virkemidler som over tid kan snu trenden. 

Demografisk sett er aldringen en viktig faktor for en relativ stabilisering av folketallet i 
distriktene fordi antallet eldre over 80 år vil omtrent doble seg. Distriktene får derfor 
en eldrebølge på toppen av en allerede skjev aldersstruktur. Dette gjør at 
etterspørselen etter tjenester og i hvilken form de skal leveres de neste 20 årene vil 
endre seg mye. Finansieringen av velferdsgodene vil derfor bli satt under press, noe 
som igjen krever nasjonale løsninger med tanke på inntektsutviklingen i kommunene. 

Aldringen i kombinasjon med den spredte bosettingen vil medføre utfordringer for 
mobilitet i distriktene. Det er i praksis ikke mulig å opprettholde et godt kollektivt 
transporttilbud med den eksisterende bosettingsstrukturen når også endringene i 
befolkningen over tid vil endre etterspørselsstrukturen. Færre vil bl.a. kjøre egen bil, 
og i kystområdene vil redusert passasjergrunnlag legge press på etablerte ferge- og 
båtruter. Utvalget peker særlig på prisene på fergetilbudet som en hemmende faktor 
og tar til orde for en reduksjon av takstene som et virkemiddel uten at finansieringen 
drøftes spesielt. 

Utvalget drøfter flere tema som kan danne grunnlag for en ny distriktspolitikk og har 
følgende fokusområder: 

· Tjenesteorganisering (offentlig og privat) 
· Distriktspolitikken må gi grunnlag for økt rekruttering til distriktene 
· Velfungerende boligmarkeder 
· Infrastrukturens betydning, inkl. bredbånd 
· Tilgang på kompetanse og utdanning 
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· Utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken 

Utvalget peker også på at kommunenes egen politikk på feltet må endres fra å være 
en tradisjonell tjenesteleverandør til å skape utviklingsstrategier i nært samarbeide 
med egen befolkning og der fokuset må være stabilisering og bolyst/attraktivitet. 

Kort oppsummert peker utvalget på følgende utfordringer for distriktskommunene: 

· Alderssammensetningen gir en stabiliserende effekt fram mot 2040, men legger 
press på kommunenes tjenesteproduksjon. 

· Arbeidsplasser i distriktene er ikke nok, det er også snakk om hva slags type 
arbeidsplasser og rekrutteringsgrunnlaget. 

· Arbeidsplassutviklingen i distriktene forskyves mot offentlig sektor. 
· Distriktenes attraktivitet er forskjellig for menn og kvinner, kvinner søker i større 

grad mot sentrale strøk, noe som også vrir kjønnssammensetningen i distriktene. 
· Fallende fødselstall er et resultat av forskjeller i attraktivitet (færre kvinner enn menn 

og kvinner føder senere), høyere fødselsrate i sentrale strøk. 
· Ny distriktspolitikk må kombinere jobbskaping og personrettede tiltak, kombinert 

med innovasjon i offentlig sektor. 
· Tjenesteproduksjonen må ha fokus på å ta i bruk nye teknologiske løsninger for å 

sikre evnen til å levere kvalitetsmessige tjenester til en «overkommelig pris» - 
stikkord økt bruk av digitale løsninger. 

· Statens rasjonaliserende politikk i egne sektorer bidrar til å svekke distriktene 
økonomisk og kompetansemessig. For mye sektorintern rasjonalisering uten at 
digitaliseringens potensialer for desentralisering utprøves. 

· Boligmarkedet eller mangel på et velfungerende boligmarked hemmer 
investeringsvilje og gjør det vanskelig for unge familier å ta del i samfunnets 
formuesutvikling. Husbankens rolle må utfordres. 

· Tilgangen på høyhastighets bredbånd som grunnlag for jobbskaping og 
tjenesteutvikling er en hemsko for distriktene, staten må sikre befolkningen 
likeverdige tilbud og øke finansiell deltakelse i utbygging av bredbånd i distriktene. 

· Infrastrukturinvesteringer må foretas der det kan ha betydning for forstørring av 
arbeidsmarkedsregioner. Bompengefinansiering og billettpriser er en hemsko for 
distriktene og bør reduseres for å senke de personrettede kostnadene. 

· Tilgangen på utdanningskapasitet i distriktene ut over videregående må forbedres, i 
dag øker den mobiliteten mot sentrale strøk. Dette må være en del av 
kunnskapsinstitusjonenes samfunnsansvar og være en del av oppdragsbrevene fra 
departementet. 

Utvalget tar til orde for en distriktspolitisk dugnad i høringsrunden for å komme opp 
med nye forslag som kan supplere/endre eksiterende politikk. 

Drøfting 
Nordland fylkesting er glad for at disse problemstillingene reises i den offentlige 
debatten. Utfordringene er i fullt monn til stede i Nordland. Fylket har 28 kommuner i 
sentralitetsklasse 6 og 7 kommuner i sentralitetsklasse 5. Samlet sett er derfor 35 av 
fylkets 41 kommuner i de minst sentrale kommunene. KMD definerer alle kommuner i 
klassene 4,5 og 6 som distrikter, noe som betyr at det kun er Bodø som faller utenom 
definisjonen. 

Samtidig har Nordland en geografi og avstander som gjør regionforstørrende tiltak 
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vanskelig. Reiseavstandene mellom kystområdene og byene blir for store til at det er 
mulig å skape velfungerende regioner rundt byområdene. Det er eksempelvis 
vanskelig å bo i Steigen og arbeide i Bodø dersom en skal møte opp på 
arbeidsstedet hver dag. Likevel har situasjonen rundt Covid19 lært oss at det er rom 
for en langt større fleksibilitet i arbeidsorganisering, noe som muliggjør nye løsninger 
for distriktene. 

Nordland fylkeskommune er enig i at distriktspolitikken må legge til grunn at det må 
skapes nye arbeidsplasser i distriktene kombinert med flere personrettede tiltak som 
øker attraktivitet ved det å bo i distriktene. Store deler av næringsgrunnlaget for 
ressursfylket Nordland befinner seg i distriktene og det er grunnlag for å skape langt 
flere arbeidsplasser med basis i dette. Virkemiddelutformingen må dreie fra å ha et 
fokus på innovasjonshøyde til å få et fokus på verdiskaping, økt samarbeid mellom 
FoU-institusjoner og bedrifter for å øke ressursutnyttelsen for utvikling av nye 
helårlige arbeidsplasser. Dagens system favoriserer de sentrale områdene i landet. 
Utvalget peker på at institusjoner lokalisert i Oslo fikk mer enn 60 % av de store 
tildelingene de senere årene. Dette gir en sterk skjevfordeling i muligheter for å 
bygge opp regionale forskningsmiljøer. 

Det er også en utfordring at en sentralisering av virkemidler med svekkelse av 
fylkenes muligheter til å differensiere politikken for distriktsutvikling, skaper 
vanskeligheter for å utvikle hvert distrikts spesifikke konkurransefortrinn. 
Fylkeskommunene må få større direkte innflytelse over virkemidler for å sikre en mer 
fleksibel tilpasning til den aktuelle situasjonen den enkelte kommune/region/fylke står 
overfor. 

Samtidig er Nordland fylkesting enige i at kommunene selv har et ansvar for å bidra 
til å skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn der befolkningen engasjeres i å 
utvikle bomiljø og attraktivitet. Vi vil likevel peke på at det ikke er nok å sette i gang 
mindre pilotprosjekter, det må være en helhet i utformingen av nye arbeidsplasser, 
etablering av mer velfungerende lokale boligmarkeder, tilrettelegging for integrering 
av nye innbyggere, styrking av grunnlaget for kommunenes finansiering av 
tjenestetilbudet og den sosiale organiseringen lokalt.  

Trivsel og tilhørighet til en kommune er viktig for å ta vare på dem som bor der og 
eventuelt gjøre det attraktivt å komme tilbake. Et godt samarbeide mellom offentlig- 
og frivillig sektor kan bidra til å skape inkluderende og bærekraftig lokalsamfunn. 
Fylkeskommunene kan sammen med kommunene stimulere til samarbeide om tiltak 
ut fra lokale utfordringer og ressurser - eks: skole som nærmiljøarena. Slike tiltak kan 
bidra til økt trivsel, tilhørighet, stolthet, mangfold og god folkehelse. 

Både NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige samfunn 
og NOU 2020: 15 peker på at de statlige etatenes politikk har virket sterkt 
sentraliserende. Etatene har fått drive sin rasjonalisering uten at det politiske Norge 
har vurdert effektene av denne politikken. Konsekvensen har vært at digitaliseringen 
har vært brukt som argument for å skape større miljøer i sentrale områder i stedet for 
å bruke digitaliseringen som grunnlag for å opprettholde og utvikle livskraftige 
kompetansemiljøer i distriktene.  
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Regionreformen hadde som grunnleggende prinsipp at fylkene skulle få større 
innflytelse over den offentlige tjenesteproduksjonen basert på desentralisering av 
virkemidler og oppgaver. Statens egen sentraliseringspolitikk svekker muligheten for 
å utvikle mer livskraftige lokalsamfunn. Nordland fylkesting ber om at statens 
tjenesteproduksjon i større grad underlegges politisk kontroll for å unngå denne type 
sentraliserende effekter og at digitaliseringen tas i bruk som et desentraliserende 
verktøy. 

Denne svekkelsen av de lokale arbeidsmarkedene ved at staten trekker ut 
kompetansetunge tjenester fra distriktene bidrar sterkt til å svekke mulighetene for å 
rekruttere arbeidskraft ved at det er vanskelig å finne arbeid for 2 personer fordi de 
lokale arbeidsmarkedene blir for ensidige.  

Det vil komme til å bli et betydelig behov for flere arbeidsplasser innenfor helse og 
omsorg som følge av endringen i befolkningssammensetning med langt flere eldre, 
og dette må møtes med endringer i finansieringssystemet som setter kommunene i 
stand til å utvikle framtidsrettede tjenester og nye arbeidsplasser innenfor feltet. 

Økt utnytting av det regionale ressursgrunnlaget, bruk av digitaliseringen som 
grunnlag for offentlige arbeidsplasser/tjenester lokalisert i distriktene og flere 
tjenester innen helse og velferd vil skape grunnlag for å stabilisere distriktene. 
Direkte personrettede tiltak kombinert med en mer tilrettelagt boligpolitikk for 
distriktene kan dermed gi grunnlag for å øke distriktenes attraktivitet.  

Når distriktskommunene har nedgang i befolkningen, mens sentrale områder 
opplever vekstutfordringer og noen steder tendenser til et sentraliserende innenlands 
flyttemønster, mener vi de kommunene som har vist at de er flinke til å ta imot 
flyktninger, integrere dem og få dem ut i utdanning og arbeid, bør få bosette 
flyktninger om de selv ønsker det. Dette gir mangfold, flere innbyggere, arbeidskraft 
og arbeidsplasser i distriktene. Småbyene er utmerkede steder for bosetting av 
flyktninger. De er store nok til at de har ressurser, kompetanse og tilbud, og små nok 
til at innvandrerne blir sett. Det må derfor utvikles en mer fleksibel 
innvandringspolitikk der det også legges til rette med finansielle virkemidler. 

Endringene i finansieringssystemet for høyere utdanning har lagt et press på 
desentralisert utdanning. Skal man klare å rekruttere tilstrekkelig antall arbeidstakere 
med adekvat utdanning innenfor offentlig tjenesteproduksjon, må systemet legges 
om slik at dette også blir en del av utdanningsinstitusjonenes samfunnsoppdrag. 
Endret arbeidsorganisering, økt digitalisering og utvikling av nye tjenestetilbud vil 
kreve både nyrekruttering og oppgradering av eksisterende arbeidstakere. Dette må 
løses ved at vi utvikler en mer fleksibel organisering av utdanningstilbudene og at 
dette inngår som en del av institusjonenes oppdragsbrev, med tilhørende 
finansiering. 

Nordland fylkeskommune støtter utvalgets forslag om en gjennomgang av 
inntektssystemet for kommunene med tanke på en omfordeling for å sikre muligheten 
for å finansiere tjenester til mer ressurskrevende brukere som følge av 
aldringsprosessen. Samtidig deler vi oppfatningen om at en må se på endringer i 
finansieringssystemet som følge av at mange kommuner har en stor varierende 
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befolkning som følge av mange fritidsboliger. Dette bidrar på den ene siden til å 
opprettholde et større volum på privat handel og tjenesteproduksjon, men kan 
samtidig utgjøre en belastning på enkelte offentlige tjenester. 

Regionforstørring er et viktig virkemiddel for å skape livskraftige bysamfunn i balanse 
med sine omlandskommuner. I et fylke som Nordland er det imidlertid begrenset hva 
den samfunnsøkonomiske effekten av større investeringer i fysisk infrastruktur vil 
være omkring det enkelte bysamfunn. Dette har å gjøre med at byene i Nordland, 
med unntak av Bodø, er relativt små og reiseavstandene mellom dem er lange med 
en komplisert geografi. Vi støtter derfor utvalgets forslag fullt ut når det tas til orde for 
redusert bruk av bompenger og lavere fergetakster. Dette krever imidlertid at de 
statlige overføringene til samferdselssektoren økes for å sikre tilbud med en viss grad 
av frekvens og regularitet. Dagens system skaper et press på fylkeskommunens 
økonomi som ikke kan hentes inn uten endring i fordelingsnøkkelen mellom fylke og 
stat. 

For å sikre næringsliv og offentlig sektor muligheter til å utvikle framtidsrettede 
tjenester må utbyggingen av høyhastighets bredbånd styrkes. Nordland 
fylkeskommune deler fullt ut utvalgets forslag om leveringsplikt for alle husstander og 
bedrifter i hele landet. For mange bedrifter er fibertilknytning en forutsetning for å 
kunne utvikle konkurransedyktige tjenester og denne må derfor styrkes kraftig. Staten 
må ta et ansvar for å utvikle likeverdige tilbud over hele landet. Beregningene som er 
gjort i utredningen viser at alle husstander og virksomheter i landet kan sikres 
fibertilknytning med gigahastighet innenfor en kostnad til 12-15,5 mrd. kr. Dette er 30 
% av økningen i Samferdselsbudsjettene mellom 2013 og 2020, og viser at en slik 
utbygging er fullt mulig i løpet av perioden mot 2030. Fylkeskommunene må ha en 
viktig rolle i prioriteringen av en slik oppgradering. 

Fylkeskommunen deler også utvalgets forslag om en økning av tilskuddet til 
subsidiering av flyreiser. I et fylke som Nordland er flyreiser med god frekvens helt 
avgjørende for både næringsliv og offentlig virksomhet. Fylket har i dag 12 operative 
lufthavner, og disse er helt nødvendige for å opprettholde et godt tilbud i hele fylket. 

Det er ikke et fungerende boligmarked i mange distrikter i dag. I praksis er 
annenhåndsverdien av en bolig langt under byggeprisen. Dette bidrar til at det er 
vanskelig for unge familier å etablere seg i distriktene med egen bolig og det hemmer 
mobiliteten fordi det er vanskelig å selge bolig uten tap. Samtidig er det mange ledige 
boliger ute i de mer grisgrendte strøkene i kommunene. Disse er imidlertid ofte ikke 
tilgjengelige fordi det anvendes som feriehus eller er i en slik forfatning at unge i 
etableringsfase ikke ønsker å bo der. For å sikre tilgang på utleieboliger og rimelige 
boliger må Husbanken få en tydeligere oppgave som distriktspolitisk virkemiddel, og 
vi støtter derfor utvalgets forslag til slike endringer. 

Samtidig har flere kommuner forsøksordninger med gratis boligtomter til unge som 
ønsker å etablere seg i kommunene. Denne type forsøk må utvides, også gjennom 
ulike ordninger med risikolån der også Husbanken kan ha en rolle. Et virkemiddel kan 
også være kommunale låneordninger med en avskriving av lånet over tid, noe som 
vil motvirke verdireduksjonen av boligen. Slik forsøk bør testes ut i et samarbeid 
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mellom kommunene og Husbanken. 

Nordland fylkeskommune mener også at ordningen som har vært praktisert i 
tiltakssonen i Nord-Troms og Finnmark med avskriving av studielån må utvides til 
kommunene i sentralitetsklasse 6 innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. Dette 
har vist seg å være et viktig virkemiddel for å rekruttere nyutdannede til stillinger i 
distriktene. Erfaringene viser at det likevel blir en flytting videre etter noen år, men 
dersom tiltaket ses i sammenheng med øvrige forslag, bl.a. på det boligpolitiske og 
tilgangen på gode tjenester innenfor barnehage og skole, mener vi dette kan være et 
viktig tiltak. Det vil kunne bidra til økt stabilitet. 

Erfaringene fra 2020 med tanke på fleksibilitet i arbeidsorganisering på grunn av 
smittesituasjonen for Covid19, gir også grunnlag for å tenke mer fleksibelt på 
kombinasjoner av hjemmekontor og pendling. En større bruk av hjemmekontor vil 
kunne øke pendlingsomlandet rundt byene betydelig. Med gode 
bredbåndstilknytninger og tilstedeværelse på arbeidssted for eksempel 2 dager pr 
uke, vil dette bety at man i langt større grad kan bo desentralt og arbeide i byen. 
Dette har samtidig muligheter for å opprettholde et godt familieliv samtidig som man 
kan pendle over lengre distanser. 

Utvalget foreslår at det etableres regionalt samarbeid for å dele kunnskap om 
tjenesteutvikling og kunnskap. Nordland fylkeskommune har gode erfaringer med 
regionale samarbeidsstrukturer og mener disse kan videreutvikles med større grad 
av deling på tjenesteutvikling. I denne sammenheng bør også kunnskapsutvikling om 
etablering av planprosesser som sikrer medvirkning i det å skape godt lokalmiljø og 
lokal attraktivitet inkluderes gjennom for eksempel interkommunale plankontor som 
kan se kommunenes planarbeid under ett.  

Vi støtter utvalgets forslag om at Statsforvalterens skjønnsmidler til fornyings- og 
innovasjonsprosjekter forbeholdes samarbeid mellom kommuner. Disse midlene bør 
også ses i sammenheng med fylkeskommunale midler til samarbeidsprosjekter og 
forvaltes av fylkeskommunene som en pott. 

Fylkeskommunen støtter også utvalgets forslag om større grad av forsøksvirksomhet 
for å finne nye og mer fleksible ordninger som kan bidra til å stabilisere arbeids- og 
boligmarkedene i distriktene. Vi vil imidlertid påpeke at det må settes søkelys på 
helhet der man tester ut kombinasjoner av virkemidler, og ikke enkeltforsøk.  

Utvalgets forslag om at staten i større grad legger opp til fleksible ordninger for å 
desentralisere egen virksomhet, er positivt. I denne sammenheng vil vi også peke på 
at denne type forsøk med stor fordel kan kombineres med å legge til rette for 
personer som utvikler sin egen arbeidsplass og som ønsker kontorfellesskap med 
flere. Den gamle ideen med næringshagene som samling av nyetablerere bør 
videreutvikles i samarbeid med offentlige etater slik at det blir mulig å etablere en 
type næringshager også i mindre kommuner. 

Utvalget dokumenterer godt at mange utfordringer i de mindre kommunene skyldes 
statens egen politikk. Samtidig legges det mye ansvar for utviklingen på kommuner 
med ulike forutsetninger for samskaping og entreprenørskap lokalt. Når 
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fylkeskommunenes muligheter for å støtte opp om slike prosjekter med lokal 
forankring i kommunene reduseres gjennom at regionale utviklingsmidler kuttes så 
sterkt, legges det et betydelig ansvar på staten for å sørge for at kommunene faktisk 
blir i stand til å lykkes med denne type utviklingstiltak. 

Medvirkning 
På grunn av tidsfaktoren har det ikke vært mulig å kjøre en bred prosess med 
medvirkningsrådene. 

Fylkesrådets vurdering 
Fylkesrådet anser drøftingen som dekkende for Nordland fylkeskommunes syn på de 
problemstillinger som reises i NOU 2020: 15 Det handler om Norge. 

Konsekvenser for Nordland fylkeskommune 
Saken har ingen økonomiske og personellmessige konsekvenser for Nordland 
fylkeskommune. 

Andre konsekvenser 
Saken har ingen øvrige konsekvenser for Nordland fylkeskommune.  

 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Fylkestinget vedtar den vedlagte utredningen som Nordland fylkeskommunes 
høringssvar på NOU 2020: 15 Det handler om Norge. Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene. 

Bodø den 29.01.2021  

Tomas Norvoll Linda Helen Haukland 

fylkesrådsleder fylkesråd for plan og næring 

sign sign 
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Votering i Fylkesrådet 

Enstemmig 
 

Innstilling fra Fylkesrådet 

Fylkesrådets innstilling enstemmig vedtatt 
 

Vedlegg 

Tittel DokID 
NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i hele landet 22302 
Til høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge - Bærekraft i 
hele landet - Utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene - høringsfrist 26.03.2021 
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