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Mulighetenes tid i Distrikts-Norge

• Hvorfor: 
• «den nye olja» ligger i Distrikts-Norge: 

Bioøkonomi, grønt skifte, reiseliv, 
produksjon av høyteknologi
• Brunvoll AS, Rolls-Royce Marine, Ulstein 

Design & Solutions, Nofence

• Grunnlaget: 
• Ressurser og nærhet til ressursene og 

ressursutnyttelsen

• Utfordringen: 
• Ressursene er der, men vil folka være 

der?



Mulighetenes tid i Distrikts-Norge

• Moderniseringens skarpe egg:
• Fantastisk effektivisering i primærnæringene

• Utdanningsrevolusjon 

• Færre dør i ung alder, flere blir gamle og 
familieplanlegging

• Urbanisering og mikro-urbanisering

• IKT og digitalisering  all verdens muligheter fra sofaen 
(geografiens død?)

• Konsekvenser som sprer seg ulikt i Distrikts-Norge



Et mangfoldig samfunnsoppdrag

• To viktige akser
• Fire arketyper av 

bygdesituasjoner
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Et mangfoldig samfunnsoppdrag



Et mangfoldig samfunnsoppdrag

• Ulike situasjoner hva  gjelder 
kapasitet

• Kapasitet forstås som: 
• Arbeidskraft og institusjonell ork

• Overskudd til mer enn dag til dag drift

• Rett kompetanse til å håndtere 
utfordringer og gripe muligheter

• Adgang til nettverk og ressurser som 
kan mobiliseres her



Stortingets bestilling til fylkeskommunene

• Ta en mer kraftfull samfunnsutviklerrolle!
• Politisk lederskap
• Administrativ veiledning (av kommunene)
• Fylle rollen som regional planmyndighet

 Oppgjør med «frykten for overkommunen»

• Håndtere økt kompleksitet:
• Regional røre består
• Økt kommunalt mangfold etter kommunereformen
• Overnasjonal finansiering av regional utvikling (INTERREG og H2020)
• Regional utvikling organisert som forskning (FORREGION, FORKOMMUNE, 

offentlig sektor-PHD, Innovasjonspartnerskap)



Når kapasiteten mangler – noe å tygge på?

• I hvilken grad kan samordning på tvers av sektorer motvirke små 
kommuners manglende kapasitet i utviklingsarbeid? 

• På hvilke måter kan fylkeskommunen arbeide sammen med kommunene 
om samfunnsutvikling som samtidig ikke forutsetter lokal kapasitet til å ta 
lederskap og utøvelse? 

• Hvordan bør fylkeskommunen arbeide for å best mulig få oversikt over 
lokal kapasitetssvikt, næringslivets lokale utfordringer og muligheter og 
ikke minst mangfoldet mellom disse situasjonene internt i eget fylke? 

• På hvilke måter kan fylkeskommunen bruke partnerskap, 
«bygdeutviklingsavtaler», smart spesialiserings innovasjonsverksteder o.l. 
til å kople kommuner med manglende kapasitets til å det mangfoldige 
virkemiddelapparatets muligheter?  



www.ruralis.no – meld deg på vårt nyhetsbrev!

Følg oss på Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram

http://www.ruralis.no/
http://www.twitter.com/bygdeforskning
http://www.facebook.com/bygdeforskning
http://www.linkedin.com/company/norsk-senter-for-bygdeforskning
http://www.instagram.com/bygdeforskning

