Høringsuttalelse fra Værnesregionen ang.
“NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet”
Gjennom “NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet” pekes det på
en rekke sentrale utfordringer og muligheter for distriktene. Innledningsvis vil vi understreke
viktigheten av at de store strukturelle endringene i arbeidsmarkedet blir drøftet og vurdert så
grundig som det er gjort i denne NOU. For å kunne oppnå vekst i hele landet er det en nødvendighet
at det finnes og etableres utfordrende og attraktive arbeidsplasser, også i andre regioner enn de
tettest befolkede og de hurtigst voksende.
“NOU 2011: 3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet” synliggjør og drøfter
utfordringene på en meget grundig måte, og de foreslåtte tiltakene vurderes totalt sett fra vår side
som meget fornuftige.
Vi vil bare kommentere noen av tiltakene ytterligere, for å understreke det som fra våre kommuner
oppfattes som viktigst av mange viktige tiltak:
Bygging og utvikling av infrastruktur, både den tradisjonelle og den digitale, er framholdt som ett av
tiltakene i utredningen. Dette vil vi poengtere som ett av de aller viktigste virkemidlene for å oppnå
vekst i hele landet.
Framtidsrettet utbygging av veier, jernbane og flyforbindelser er nødvendig. Det er da vesentlig at
det planlegges og gjennomføres utbygginger som kan legge til rette for vekst i regioner/distrikter på
lang sikt. Infrastrukturen må være dimensjonert og utbygd på en slik måte at regioner over hele
landet framstår som attraktive for kompetansearbeidsplasser i dag og i framtiden. Derfor registrerer
vi med tilfredshet at utvalget mener at samferdselsinvesteringer som bidrar til regionforstørring er
viktig for å utvikle robuste arbeidsmarkeder. Å innta et etappemål knyttet til dette i Nasjonal
Transportplan 2014-2023 stiller vi oss bak.
Antakelig minst like viktig for arbeidsplasser i hele landet, og i særlig grad kompetansearbeidsplasser,
er den digitale infrastrukturen. Vi stiller oss fullt og helt bak utvalgets forslag om å prioritere og øke
satsingen på utbygging av høyhastighets bredbånd over hele landet. Vi mener alle steder i landet bør
ha tilgang til høyhastighets bredbånd, og at det bør være en offentlig oppgave å sørge for god og
stabil utbygging av dette. I dag kan det oppleves at utbygging ikke gjennomføres i det som kan være
bedriftsøkonomisk ulønnsomme områder. Dette kan dog være utbygginger som i et helhetlig
samfunnsøkonomisk perspektiv vil vise seg lønnsomme. Gjennom på denne måten å legge til rette
for fjernarbeid, vil flere av de som ønsker det kunne velge både å etablere og bosette seg utenfor de
tettest befolkede områdene.
Vi ønsker også å understreke argumentasjonen i utredningen rundt det å legge offentlige
arbeidsplasser til distriktene. Etablering av statlige arbeidsplasser har utvilsomt en positiv utvikling
for arbeidsmarkedet generelt sett. Et styrket mangfold av arbeidsplasser vil gjøre regionen som
sådan langt mer interessant for arbeidstakere i både offentlig og privat sektor. Forslagene til tiltak
som gjelder utflytting/etablering av offentlige arbeidsplasser framholder vi som særskilt viktig for å
skape vekst i hele landet. Offentlig sektor er en drivkraft i arbeidsmarkedene og vil gjennom
definerte tiltak kunne bidra til både utvikling av arbeidsmarkedene og opprettholdelse av
tjenestetilbud og aktiviteter i distriktene.
Det er gjennomgående i utredningen pekt på viktigheten av robuste arbeidsmarkeder i et regionalt
perspektiv. Regionforstørring er flere ganger gjentatt som et viktig moment, og det å knytte tiltak og
virkemidler opp til dette er sett på som viktig fra vår region. Et sterkt regionalt senter vil gjøre både
bo- og arbeidsmarkedet i regionen som helhet mer robust. Sterke regionale sentra vil gjøre regionen

som helhet mer attraktiv, og ikke minst vil det bidra til å gjøre omkringliggende, mindre kommuner
sterkere og mer attraktive, både som bo- og arbeidskommune.
Avslutningsvis vil vi stille oss bak tiltakene som fremmes som forslag fra utvalget, og understreke
noen av mange fordeler med å skape vekst i hele landet. I et hardt presset eiendomsmarked kan
distriktskommunene ofte by på rimeligere bomuligheter for høyt utdannede arbeidstakere. Vi tar
også med oss momentet om trygge og gode oppvekstvilkår for barn og ungdom som et argument for
at det å kunne skape vekst i hele landet med etablering av kompetansearbeidsplasser utenfor de
mest sentrale strøk vil være attraktivt for arbeidstakere.
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