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Forord
Det treårige studiet Bachelor i Økonomi og Administrasjon er nå ved veis ende, og avsluttes
med denne 30-poengs bachelor oppgaven. Tiden har gått fort, og prosessen har til tider vært
utfordrende og krevende, men også lærerikt.
Jeg vil gi en stor takk til de som stilte villig opp til intervju, og til min veileder Ole Gustav
Narud, for god veiledning og tilrettelegging.
Jeg vil også takke min familie, samboer og venner for støtte og oppmuntring igjennom de tre
skoleårene som har gått.

Rena, 29. mai 2012

Jeanett Kristine Svenkerud
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Sammendrag
Folketallet på bygda går dystre tall i møte, med færre antall fødte og en økende andel eldre,
som også etter hvert blir borte. Selv om Regjeringen har ført en distriktspolitikk i 50 år,
fortsetter trenden om sentralisering.
Noen små samfunn i Norge har tatt egne grep for å snu denne trenden. Men selv om det er en
metode som fungerer for ei bygd, er det ikke dermed sagt den fungerer for en annen.
Her er det spørsmål om tilgjengelige ressurser, og om man er villig til å ta grep.
Målet med oppgaven var å finne ut, om ei bygd selv kunne ha påvirkning på
folketallsutviklingen. I denne oppgaven er det tatt med utgangspunkt i to av Åmot kommunes
små bygder, Deset og Osen.
Kvalitativ metode ble brukt, og tre personer fra Grendeutvalgene ble intervjuet.
Datainnsamlingen drøftes opp mot teorien som er fremstilt i del 3 og 4 av oppgaven.
Konklusjonen ble at ei bygd kan påvirke utviklingen i positiv retning. Men dette krever hardt
arbeid, og pågangsmot fra lokalbefolkningen.
Det er viktig med ildsjeler som har stor tro på bygda, og ser muligheter der andre ser
håpløshet. Ildsjeler kan skape engasjement i lokal samfunnet, og drive de positive kreftene
fremover.
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Abstract
The population in rural areas is declining, with fewer births and an increasing proportion of
elderly people, which eventually disappears. Although the government has pursued a regional
policy for 50 years, the trend of centralization is continuing.
Some small communities in Norway have taken their own steps to reverse this trend. But even
if it one method works for one village, it is not to say it works for another.
The question is available resources, and whether one is willing to take action.
The aim of this study was to determine if a village could have impact on population trends.
This task is taken on the basis of two of Åmot municipality small villages, Deset and Osen.
Qualitative methods were used, and three people from the local committees were interviewed.
Data collection is discussed against the theory that is presented in Section 3 and 4 of the task.

The conclusion was that a village can affect development in a positive direction. But this
requires hard work and enthusiasm from the locals. It is important with enthusiasts who have
great faith in the village, and see opportunities where others see hopelessness. Enthusiasts can
create community involvement, and drive the positive forces in the future.
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1. Innledning
Denne oppgaven er en bacheloroppgave i studiet Økonomi og Administrasjon ved Høgskolen
i Hedmark, avd. Rena. Temaet som skal skrives om er tilflytting til små samfunn, tatt med
utgangspunkt i de to smågrendene Deset og Osen i Åmot kommune.

1.1 Bakgrunn for oppgaven
Det er ingen hemmelighet at flere små samfunn i Norge og store deler av verdenen lider av
fraflytting, og dystre tall for fremtiden. Grunnen til at jeg valgte å ta utgangspunkt i Deset og
Osen i Åmot kommune, er fordi jeg selv har vokst opp på begge stedene. Jeg har sett
utviklingen både på godt og vondt i mine knappe 27 år.
I denne oppgaven kommer jeg til å bruke ordene små samfunn, bygda og grenda om
hverandre.

Framtiden hos steder som Deset og Osen er fullstendig avhengig av at folk utenfra velger å
flytte dit. Bygda lider i dag av for få fødselstall og spesielt ungdommer som velger å flytte inn
til de større stedene. Samtidig som man har den eldre generasjonen som blir borte.

På grunn av dette er jeg interessert i å finne ut hva som kan gjøres for å hindre at
innbyggertallet går ytterligere ned, men heller snu trenden så tallene vokser. Deset og Osen
har i de senere år hatt noe tilflytting av nederlendere. Dette er ikke nok til å stoppe den
negative utviklingen, men her kan man gjerne bruke uttrykket “alle monner drar”.

1.2 Problemstilling
Som nevnt ovenfor er jeg interessert i å vite hva som kan gjøres for å øke innflytting til små
samfunn. Som i alle andre situasjoner er det mange veier til samme mål, og man må velge ut
ifra det man mener er det beste på langsikt. Her vil jeg velge å ta en problemstilling sett ifra
bygdeperspektivet, som er utarbeidet sammen med veileder Ole Gustav Narud:

Er det mulig for små samfunn som Deset og Osen, og selv kunne påvirke folketallsutviklingen
i bygda?
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Jeg føler at med dette spørsmålet vil jeg kunne bruke teorien som jeg skal skrive om for å
belyse problemstillingen. Gjennom kvalitativ metode hvor jeg skal intervjue personer som er
i, eller har jobbet i de lokale Grendeutvalgene, vil jeg kunne belyse problemstillingen
ytterligere. Ettersom jeg har vokst opp på begge stedene, vil jeg også kunne bruke mine egne
erfaringer for å komme til en konklusjon basert på problemstillingen.

1.3 Oppgavens oppbygging
Jeg vil etter innledning og presentasjon av problemstilling, starte med metode. Dette er fordi
jeg mener det vil gi ett ryddigere inntrykk på hvordan man ønsker å komme fram til en
konklusjon. Så vil jeg presentere teori delen, hvor jeg skal komme med relevant teori knyttet
opp mot problemstillingen. I starten av teori delen vil jeg begynne med å presentere Deset og
Osen. Resten av teori delen vil ta for seg beskrivende teori og teori som virkemiddel.

Dette sammen med datainnsamling, vil danne grunnlag for analyse delen og senere
konklusjon. I konklusjonen vurderes resultatene fra datainnsamlingen opp mot teorien
beskrevet i teori delen. Til slutt vil jeg komme med forslag til tiltak til Deset og Osen.
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2. Metode
I denne delen av oppgaven, skal jeg redegjøre for hvilken forskningsmetode jeg har valgt i
denne oppgaven. Jeg skal gjøre rede for hypoteser som jeg senere i oppgaven skal gi svar på.
Studien som er gjennomført, skal forhåpentligvis kunne si noe om hva som kan gjøres for å
øke tilflyttingen til Deset og Osen.
2.1 Innledning
Når man skal undersøke ett bestemt tema, må man bestemme seg for hvilken forskningsdesign
man skal velge å bruke. I denne oppgaven har jeg valgt å ta i bruk en kvalitativ metode. Ved å
ta i bruk kvalitativ metode, kan man gå i dybden på ett tema, men ulempen er at man ikke får
undersøkt antallet (Sander, 2004).

Kvalitativ metode

Brukes når en ønsker å forstå et fenomen, i stedet
for å måle det. Metodene brukes for å etablere
hypoteser, og når man trenger
erstatningsobservasjoner.

Intervjuform:
Ustrukturelle
intervjuer

Gir data av typen:

Intervjuguide

 Hva
 Hvorfor
 Hvordan
Men ikke:
 Hvor mange
Figur 1. Kvalitative metodet, (Sander, 2004).
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Intervjuet gjennomføres som en dialog mellom intervjuer og respondent. Ifølge Sander (2004)
er det visse punkter som veier for en kvalitativ metode:

1. Basisinformasjon mangler, med tanke på en kvantitativ undersøkelse. Har vi ikke
oversikt over alle fenomener, enheter, variabler og verdier som kan påvirke
problemstillingen og resultatet er det ikke mulig å gjennomføre en kvantititativ
undersøkelse.
2. Vi er interessert i å studere kompliserte fenomener og hendelser som eksisterer eller
som allerede har skjedd. Ved å velge en kvalitativ metode kan vi skaffe oss en
helhetlig forståelse av spesifikke forhold.
3. Studie av fenomener og hendelser av privat karakter
4. Utvikling av nye produkter eller endre produktdesign. Dette krever "dybde"
informasjon, og slik informasjon skaffes best gjennom kvalitative undersøkelser.
5. Vi skal utvikle nye langsiktige mål og strategier for virksomheten eller produktene.
6. Vi ønsker å studere konkurranseforhold og bedriftsinterne forhold som f.eks. ledelse.
7. En komplisert problemstilling som gjør det umulig for oss å observere fenomenet selv,
og som vanskelig lar seg kartlegge og måle ved hjelp av de kvantitative metoder.
8. Vi ønsker å finne verdigrunnlaget til enhetene, ikke å måle enhetenes verdier og
variabler.
9. Vi har ingen klar hypotese og velger derfor en kvalitativ metode for å skaffe innsikt og
forståelse til hypoteseutformingen. Vi bruker kvalitativ metode i en
metodetriangulering.

Grunnen til at jeg valgte å bruke en kvalitativ metode, er fordi temaet rundt tilflytting til små
bygder, nettopp går igjen i mange av disse punktene. Blant annet er dette ett langsiktig mål, og
vil kunne kreve endringer i bygda, om ikke hele kommunen. Dette går også ut på konkurranse,
hvor man skal tiltrekke seg flest mulig, men også folk med høy kompetanse innenfor
forskjellige yrker. Dette handler også om enkeltmennesker, noe som kan gjøre det vanskelig å
komme med enkelte hypoteser rundt problemstillingen.
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I tillegg til kvalitativ metode har jeg også brukt litteraturstudie. I følge Jesson, Matheson and
Lacey (2011), er litteraturstudie følgende:
A literature review is a re-view of something that has already been written.(egen kursiv).
2.2 Utvalg av respondenter
Når det gjelder utvalget som ble gjort av respondenter, valgte jeg å intervjue personer som har
sittet i grendeutvalgene. Dette er personer som har jobbet rundt problemstillingen med å få
flere folk til bygda, samt å gjøre stedet til en bedre plass å bo. De utvalgte til intervjuet, stilte
gjerne opp, ettersom dette er en sak de er engasjert i, i sitt eget nærmiljø.
Grendeutvalgene sitt formål er å være samarbeidspartner og pådriver inn mot kommunen i
alle saker som grendeutvalget finner det riktig å ta tak i, som er samlende og til beste for
bygda. Alle grendeutvalgene har vedtekter som er noenlunde like.
Anne Irene Myhr, 2011 (egen kursiv)

På grunn av det lille miljøet som finnes på Deset og i Osen, var det vanskelig for meg og ikke
kjenne til intervju objektene ettersom jeg har vokst opp på begge stedene. Jeg kontaktet dem
via telefon og mail, og forklarte bakgrunnen for min undersøkelse. Ettersom det var ett fåtall
som svarte, blir de anonymisert.
Når det gjaldt selve intervjuet, foregikk det etter en intervjuguide.
2.3 Svakheter ved undersøkelsen
Ettersom utvalget av intervjuobjektene var lite, vil meningene og perspektivene bli mindre,
enn de hadde blitt om det hadde vært flere intervjuobjekter. Synspunktene til de som ble
intervjuet er stort sett det samme.
En annen svakhet kan jo også være at intervjueren ønsker ett spesifikt svar, og stiller spørsmål
som kan lede til det svare han/hun måtte ønske.
Intervjuers verdier, fordommer og forutsetninger, vil kunne påvirke den måten man møter sine
informanter på (Forskningsetiske komiteer, 2010). Intervju objektene på sin side, kan prøve å
tolke bakgrunnen for spørsmålene. Dermed kan deres svar være preget av de forventingene
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vedkommende måtte ha til intervjuer, som for eksempel yrke, kjønn og alder (ibid). Dette er
noe intervjuer må ha i bakhodet, slik at det ikke fører til feil i dataene (ibid).
En annen svakhet ved denne undersøkelsen er at jeg personlig kjenner intervjuobjektene.
Dette kan gjøre at svarene blir påvirket som nevnt ovenfor. Ettersom personene som ble
intervjuet skal holdes anonyme, har jeg valgt og kalle dem person A, B og C.
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3. Teori: Teoretisk tilnærming
For å kunne forklare temaet rundt akkurat dette med hvordan man skal få økt tilflytting til små
bygdene under kommunenivå, skal jeg i denne delen av oppgaven se nærmere på teorien.
Denne teorien skal hjelpe meg i analysen og for å komme frem til en konklusjon på
problemstillingen.

3.1 Kort om Åmot kommune
Åmot kommune ligger i Hedmark, og grenser mot Stor-Elvdal, Trysil,
løten, Elverum, Rendalen, Hamar og Ringsaker, og har ca. 4300
innbyggere. Fra tiden 1913 til 1998, kunne kommunen også reklamere
med å ha en av Østerdalens største bedrifter; Rena Kartongfabrikk A/S
(Åmot kommune, 2009).

Åmot kommune er stedet hvor Glomma møter Rena elva, og stedet som mange forbinder med
Forsvaret og Birkebeiner arrangementene. Forsvaret er per i dag, kommunens største
arbeidsgiver. Kommunen kan også skilte med å ha en svært viktig avdeling innen Høgskolen i
Hedmark (ibid). I forbindelse med opprettelsen av Regionfeltet Østlandet (RØ) i Åmot
kommune, ble det tildelt i alt 60 millioner kroner i avbøtende tiltak. Av dette ble det gitt 5
millioner til Deset Grendeutvalg og 10 millioner til Osen Grendeutvalg (se vedlegg).
Regionfeltet er på 193 kvm, altså på størrelse med Bærum kommune (Forsvarsbygg, s. a.).
Utbyggingen startet i 2002, og ble tatt i bruk i 2005. RØ er et av de mest moderne
øvingsfeltene i Nord-Europa, og er en viktig del av Østerdal Garnison (ibid).

3.1.1 Deset
Deset er en liten bygd nord for Rena som grenser mot Rendalen. Deset er såpass lite, at det
finnes veldig lite informasjon om denne lille grenda. Etter en samtale med kommune, var det
heller ikke noe innbyggertall tilgjengelig. Dette ble forklart ved at Deset og Osen måles
statistisk hos SSB, som en enhet sammen med Rena, i Åmot kommune (privat
kommunikasjon, 29. mai 2012).
Deset ble i forbindelse med Forsvarets etablering i Åmot kommune, tildelt 5 millioner i
avbøtende tiltak, for å jobbe med utvikling og bosetting. Deset opprettet grendeutvalg, hvor de
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satser på å gi bostøtte til familier som bosetter seg på Deset. Forutsetningen er at man blir
boende i minst 5 år.

Tavle utenfor Søgarden på Deset. Søker familie, helst med 10 barn.

3.1.2 Osen
Osen ligger øst for Rena, og grenser mot Trysil kommune. Her var det heller ikke tall å få fra
kommunen på antall innbyggere.
I likhet med Deset ble det også her opprettet grendeutvalg i forbindelse med Forsvarets
etablering. Men i motsetning til Deset, har Osen valgt å satse på utvikling av næringsliv og
infrastruktur. Blant annet er det lagt store ressurser i turistområdet Furutangen Hytteområdet.

Furutangen Hytteområdet ble første gang regulert for utbygging av tomter i 2005 (Furutangen,
s. a.). Det ble først regulert for 99 tomter, men har i dag vokst til ca. 460 hyttetomter, hvor ca.
400 er ferdigstilt (privat kommunikasjon, 20. mai 2012). I tillegg til hyttetomter, har det blitt
opprettet alpinanlegg og restaurant i sentrum av hytteområdet.
Furutangen har ikke bare ført med seg turister, men også banet vei for arbeidsplasser. Blant
annet har den lokale butikken Joker Osen måtte bygge ett helt nytt lokalet på 400 kvm, for å
kunne gi både fastboende og turister bedre utvalg i varer.
Andre lokale bedrifter har også nyttet godt av denne enorme utviklingen som har vært i
Furutangen. Totalt har det blitt investert for hele 1 milliard norske kroner, og dette er mye
takket være lokale ildsjeler som ønsker å utvikle noe som gir verdi for hele lokalsamfunnet
(privat kommunikasjon, 20. mai 2012).
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Osmundsand, Osen

3.2 Sentralisering
I perioden fra 1905 til 1940, skjedde det mye på industrifronten i Norge. Industrien økte, og
dermed behovet for arbeidskraft (Regjeringen, s. a.). Før i tiden var sysselsettingen på
landsbygda i stor grad knyttet til jordbruk, skogbruk og fiske. Dette var en tid da
befolkningsveksten var stor, og dette bidro til stort overskudd av arbeidskraft.

Videre i perioden fra 1945-1970, bodde halve Norges befolkning fremdeles på landsbygda.
Men allikevel var det flere og flere som ble lokket inn til byene. Men det var allikevel ikke
bare i byene de så forandringer. På landsbygda ble det stimulert til effektivisering av
landbruket blant annet ved bruk av traktorer.

Figur 2.

Dermed var behovet for arbeidskraft på bygdene gått ned. Til tross for dette, er det her viktig å
understreke at de også på bygda opplevde vekst i industrien, hvor lokale råvarer ble brukt
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(ibid). Ett eksempel på dette fra Åmot kommune, er Rena Kartongfabrikk. Men etter hvert
som tiden gikk, og flere og flere fant veien inn til byene, var det heller ingen igjen til å ta over
småbrukene når de eldre ga seg. Mange av disse småbrukene ble da lagt inn til de større
gårdene (Regjeringen, s. a.).

Ifølge en artikkel av Audun Langørgen (2007), går antallet innbyggere og tilflyttere til
distriktene ned til tross for Regjeringens distriktspolitikk. Her beskriver Langørgen (2007) en
sterk sentralisering som har foregått i de siste årene her i Norge. Og det er spesielt blant de
unge at denne trenden er sterkest.

Men hva menes med begrepet sentralisering?
Med sentralisering menes en kommunes geografiske beliggenhet i forhold til tettsteder av
ulike størrelser (Forskning.no, 2009). Her beskrives det fire nivåer av sentralitet (ibid,
sidekolonne):
1. Sentralitet 3: Når kommunen har funksjonen som ett landsdelssenter
2. Sentralitet 2: Betyr at kommunen omfatter ett tettsted med minimum 15 000
innbyggere, eller ligger innenfor en radius på 60 minutters reisetid
3. Sentralitet 1: Kommunen har folketall mellom 5000-15 000 innbyggere, eller ligger
innenfor en radius på 45 minutters reisetid
4. Sentralitet 0: Når kommunen ikke oppfyller noe av kravene ovenfor

I følge Langørgen (2007), skyldes mye av
sentraliseringen, ikke bare mangel på jobb i
distriktene, men også unges søken etter nye
erfaringer og livsstil. I distriktene er avstander
lengre, man har “alle kjenner alle”-fenomenet
og arbeidsmarkedet er som sagt begrenset.

Figur 3.

Samtidig som det har foregått en sterk vekst i sentraliseringen, har det også skjedd en negativ
utvikling i fødselstallene her i Norge. Tall fra SSB (2009), viser at perioden fra 2005-2009, er
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fødselsoverskuddet for hele landet på 17 027. Men for Åmot kommune, er
fødselsoverskuddet i samme periode på -13. For å sammenligne med nabokommunene, ligger
Elverum på -27, Trysil på -24, Rendalen på -10 og Stor-Elvdalen på -24.
Ved første øyekast kan det se ut til at Åmot kommune kommer ganske bra ut, sett opp mot
nabokommunene, men sett i forhold til innbyggertallene, ser det ikke like bra ut.
I figur 7, kan man se at i Hedmark,
er det Elverum, Ringsaker, Hamar,
Stange, Nord-Odal, Sør-Odal og
Kongsvinger, som har hatt en liten
vekst i kommunens folketall, mens
de andre kommunene i samme fylke
har enten stått stille, eller gått ned.

Figur 4.

3.3. Flyttemotiv
For å undersøke problematikken rundt hvordan man kan få økt tilflytting til distriktene, må
man kunne vite hvilke motiv folk har for å bo der de bor, eller hvilke motiv de har for å flytte.
Hva er det som får dem til å velge bosted og kunne de ha valgt annerledes om de virkelig
hadde mulighet?

For å kunne markedsføre sin distriktskommune som ett attraktivt sted å bosette seg på, må
man kunne vite hva som skulle få folk til å flytte og deres motiv rundt akkurat dette. I en slik
problemstilling finnes det både fordeler og ulemper, og dette er noe mange overveier når de
flytter, enten om det er mot byene eller inn i distriktene.
I de fleste undersøkelser som er blitt gjort med tanke på folk som har flyttet til byene, har
arbeid komme høyest på lista. Dette var også mye av grunnen til emigrasjonen for ca. 100 år
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siden. Men i en undersøkelse som ble gjort av SSB (2008), er det nettopp arbeid en av
grunnene som er minst brukt for flyttemotivasjonen. I denne undersøkelsen står det at i 1972,
var hele 37 prosent av flyttemotivene relatert til arbeidsforhold. I 2008 var dette gått ned til 20
prosent. Flere oppga i 2008 familieforhold som flyttemotiv, hvor tallene her var økt fra 13 til
27 prosent (ibid). Det som antageligvis er noe av det mest interessante ved denne
undersøkelsen, er at over dobbelt så mange oppga sted og miljø som årsak.
Menn var i større grad opptatt av arbeid som motiv enn kvinnene, men kvinnene på sin side
var mer opptatt av familie som motiv enn mennene. Dette kan vise til typiske
kjønnsforskjeller også i slike tilfeller.

I spørsmål om motiver for å ha flyttet i løpet av siste syvårsperiode, fordelt på fylkesgrupper,
kommer Hedmark og Oppland bra ut på familie og sted/miljø. Dette er sett opp mot de
fylkesgruppene med større byer. Dette kan tyde på at folk verdsetter trygghet for sine barn mer
enn arbeid.
Videre står det at grunnen til at det er mindre flytting på grunn av arbeid, grunnes økte
pendlingsmuligheter. Sterkere fokus mot stedsaktivitet og miljøforhold blir også nevnt,
samtidig som valgmulighetene i arbeidsmarkedet har økt (ibid).

Figur 5.
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Figur 6.

Figur 7.

3.3.1 Identitet
Men selv om man måtte ha ett motiv for å flytte, så betyr det mye for mange, å ha en type
tilknytning til stedet man bor. Vårt bosted har mye å si for vår identitet, på samme måte som
dialekten vår. Stedet vi bor på er en del av den vi er, og den kan fortelle noe om oss (Skålholt
og Bjerke Batt-Rawden, 2008, s. 29). Hvis stedet ikke samsvarer med selvbildet, er det mer
naturlig å flytte (ibid, s. 29).
Per Gunnar Røe (2009), beskrev sted som noe sosiokulturelt, som blant annet er noe som gir
forankring og identifikasjon, erfart gjennom praksis, og som det knyttes minner til. Dette er
noe som handler om sosiale nettverk og bakgrunn.
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Figur 8.

Med sosiokulturelt mener Røe (2009), at det handler om sosiale prosesser, som f. eks sosial
bakgrunn, sosiale nettverk og relasjoner. Det handler også om kultur som f. eks levemåter i
ulike samfunn og på ulike steder. Røe (2009) skriver videre at det til enhver tid finnes mange
ulike versjoner av ett sted, men at noen av disse versjonene dominerer. Det vil hele tiden være
gjenstand for maktkamp, konflikter og eksklusjon. Ett viktig punkt som Røe (2009) kommer
med, er at bildet som blir skapt kommer til via kommunikasjon mellom mennesker.

Det interessante er at Røe (2009), mener at sted har blitt en vare, og identitet har blitt ett
livsstils valg. Han mener at ved å foreta en sosiokulturell stedsanalyse kan man blant annet:
 Kartlegge ulike praksiser på og representasjoner av stedet
 Avdekke ulike interesser og konflikter knyttet til stedet, og ulike former for eksklusjon
 Få en bedre forståelse av de sosiokulturelle drivkreftene bak og konsekvensene av byog stedsutviklingen
 Få et bedre kunnskapsgrunnlag for planlegging, stedsutvikling, omdømmebygging og
medvirkning

3.4. Regjeringen distriktspolitikk
I november i 2011 kunne Regjeringen feire 50 år med distriktspolitikk. Konferansen som ble
holdt i denne anledningen, markerte at det var 50 år siden Stortinget vedtok å etablere
Distriktenes Utbyggingsfond DU (Kommunal- og regionaldepartementet, 2011).
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Eg er overtydd om at ei god framtid for Noreg heng nøye saman med at med framleis kan
sikre god balanse mellom landsdelane og evne å hauste av naturlege og menneskelege
ressursar over alt (egen kursiv).
Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

DU ble opprettet i 1961, men ble i 1993 slått sammen med blant annet Industribanken og
Småbedriftsfondet til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond SND (Kommunal- og
regionaldepartementet, s. a.).
Fondets formål er som følger (ibid):
Lov 3. juli 1992 nr. 97 om SND § 1 (…):
«Statens nærings- og distriktsutviklingsfond har til formål å fremme en bedrifts- og
samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling både i distriktene og i landet for øvrig ved å:
a. medvirke til utbygging, modernisering og omstilling av, samt produktutvikling og
nyetablering i norsk næringsliv i hele landet og
b. fremme tiltak som vil gi varig og lønnsom sysselsetting i distrikter med særlige
sysselsettingsvansker eller svakt utbygd næringsgrunnlag.»
Videre kommer det frem av deres virksomhet: ” (…)Distriktsutviklingstilskudd kan gis til å
fremme et konkurransedyktig og lønnsomt næringsliv i distriktene, til investeringer samt til
bedriftsutviklingstiltak knyttet til nyetablering, nyskaping, omstilling og kompetanseheving.”

Men til tross for 50 år med distriktspolitikk, går antallet innbyggere og innflyttere i distriktene
ned.
Ifølge Langørgen (2007) er det i de mest sentrale kommuner at man finner vekst. Videre
skriver han at enten kan sentraliseringen bety at distriktspolitikken som har vært ført, har vært
ineffektiv, eller så er det så sterke drivkrefter bak sentraliseringen at den er krevende å stoppe
(ibid).
Her kan man komme med hypoteser om at mye av grunnen til sentraliseringen ligger i en form
for “smitteeffekt”. At mange av de unge ønsker å oppleve den urbane livsstilen, ta utdanning
som tilbys i de større byene og arbeidssituasjonen kan være blant noen få, av mange grunner,
til at sentraliseringen skjer på tross av Regjeringens første distriktspolitikk.
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Det at så mange ønsker å flytte ut på bygda, viser at denne livsformen har kvaliteter som
mange søker. Vi vet også at ethvert gardsbruk har betydelige ressurser som kan danne
grunnlag for næringsutvikling. Jeg ønsker å være med og legge til rette for dette (egen
kursiv).
Landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

I en nylig undersøkelse gjort av Sentio for Nationen, kom det frem at om nordmenn kunne
velge fritt, ville hele 800 000 gjerne bodd på ett småbruk (Harstad, 2012). Riktignok bodde
flesteparten av disse på bygda, men av Oslos befolkning på 600 000, var det altså 70 000, altså
11,4 prosent, som kunne tenke seg å flytte til ett småbruk (ibid).
Tilbake i 2008, ble det foretatt samme undersøkelse. Der kom det frem at “kun” 400 000
ønsket å bo på småbruk (Wiker, 2008).
33 prosent av de spurte svarte at de kunne tenke seg å bosette seg i distriktene. I 2005 var
tilsvarende tall 31 prosent. 26 prosent av de spurte svarte at de allerede bodde der. Så ifølge
denne artikkelen, betydde det at hele 45 prosent av de som ikke bor i Distrikts-Norge, kunne
tenke seg å bo der (ibid).
Ifølge SSB (2006), var det ca. 21 prosent av landets 161 300 landbrukseiendommer med
boligbygning, uten fast bosetting.
Antallet ubebodde landbrukseiendommer, varierte stort etter hvor i landet de lå. Det er først
og fremst eiendommer hvor jorda enten er ute av drift eller leid bort til andre, som står
ubebodd (ibid).
Dermed kommer utfordringen i å få eierne til og enten bosette seg der, eller å selge.
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Figur 9.

3.4.1 Bo- og driveplikt
Landbruks- og matdepartementet (2008-2009), sier følgende om bo- og driveplikt:
“(…) Krav om personlig boplikt på odlingsjord der eiendommen løses på odel i forarbeidene
begrunnet slik:
«Kravet om buplikt tek i første rekkje sikte på å halde ute ein odelsløysar som ikkje har nokon
aktuell tilknyting til jordbruksnæringa, og som heller ikkje ved løysinga tek sikte på å få det.
Kravet er meint å skulle hindre slikt som at ein aktiv næringsdrivande bonde skal måtte vike
for ein som vil bruke eigedomen til feriestad og som har betre odelsrett. Men ein kan ikkje i
alle høve krevje at løysingsmannen buset seg på sjølve eigedomen. Det kan til dømes vere at
husa er gamle og dårlege, og løysingsmannen har bygd seg eit nytt og tidhøveleg hus på ein
annan stad i grannelaget. Etter tilhøva må då bukravet kunne reknast for oppfylt utan at
odelsløysaren flytter frå det huset han har.»” (ibid).
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“(…) Departementet mente at det fortsatt var hensiktsmessig å se bo- og driveplikt i
sammenheng, og ga uttrykk for at tilpassingen av driveplikten ikke tok sikte på å svekke de
formålene som reglene om bo- og driveplikt skulle ivareta. Samtidig ga departementet uttrykk
for at de faktiske forholdene i landbruket gjorde det nødvendig å skille mer mellom bo- og
driveplikt. Departementet uttalte i tilknytning til dette:
«Målet for landbrukspolitikken er i dag m.a. å skape eit robust og sjølvstendig landbruk. Eit
ledd i dette er å styrke driftsgrunnlaget på dei landbrukseigedomane som er i drift, jf. referata
frå St.prp.nr. 8 (1992-93) og Innst. S. nr. 92 (1992-93) som er lagt inn under kapittel 3. Det
må leggjast til rette for å få gode stabile driftseiningar, og ein må freiste å redusere
unødvendige kostnader. Omsynet til å oppretthalde rasjonelle driftseiningar og få til betre
utnytting av driftsapparatet må speglast i reglane om bruken av landbruksressursane. Med den
bruksstrukturen som finst i Norge, med mange og små bruk, slik ein har vist det i kapittel
4.1.3 tabell 6-12, må omsynet til å sikre aktive brukarar jord ut frå dette tilleggjast meir vekt
enn tidlegare, og utan at ein gjer bruk av inngripande verkemiddel som forkjøp eller
oreigning. Framlegget om at driveplikta er oppfylt ved bortleige ved kontraktar av ei viss
lengd, er eit konkret framlegg som kan byggje opp om ei slik utvikling. Ordninga er såleis eit
verkemiddel som supplerer dei langsiktige måla for landbrukspolitikken som ein har lagt til
grunn for framlegget til ny jordlov, jf. utkastet § 1.»” (ibid).

Departementet har ved flere anledninger gitt uttrykk for hva som er formålet med boplikten. I
St.prp. nr. 8 (1992-93) Landbruk i utvikling sa departementet bl.a. at boplikt er et
grunnleggende prinsipp for sikring av bosetting som generelt bør styrkes. I St.meld. nr. 19
(1999-2000) Om norsk landbruk og matproduksjon er det framholdt at bofunksjonen er
viktigere enn landbruksdriften på små eiendommer både for eieren og samfunnet. Det ble vist
til at boplikten etter odelsloven er forankret i grunntanken i odelsinstituttet som er å verne om
bøndenes eiendomsrett til den jorda de dyrker og driver og som både hjem og yrke er knyttet
til. Boplikt etter konsesjonsloven er imidlertid også begrunnet ut fra en vurdering av at lokalt
eierskap til naturressursene fører til bedre utnyttelse av eiendommens ressurser til beste for
lokalsamfunnet. Det ble dessuten pekt på at boplikt er begrunnet ut fra hensynet til
bosettingen. Under forutsetning av at eiendommene ligger i distriktene og at den
næringsmessige aktiviteten knyttet til mat- og virkeproduksjon har et visst omfang, ble alle
begrunnelsene ansett for å være relevante. Bosettingshensynet svekkes imidlertid nær
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tettsteder. (…)Ved endring i 2001 ble det lagt større vekt på rene bosettingshensyn for å
begrunne boplikten. I forarbeidene ble det også lagt en viss vekt på uttalelser fra en rekke
høringsinstanser som viste til at bosettingshensynet måtte kombineres med hensynet til
kulturlandskapet. Det ble samtidig vist til at avveiningen mellom samfunnsinteresser og den
enkelte i stor grad måtte skje gjennom en fornuftig praksis.
Hensynet til bosetting er bl.a. nevnt i konsesjonslovens formål. Hensynet til bosetting kan tilsi
bosetting på eiendommen saken gjelder, eller tilsi bosetting i området for øvrig. Bosettingen
kan styrkes enten ved at ressursgrunnlaget på nabobruk styrkes, eller ved at den aktuelle
eiendommen opprettholdes som selvstendig enhet. I noen tilfeller vil begge alternativene
kunne føre til en styrking av bosettingen. Oppstår det et valg mellom de to mulighetene, må
det tas stilling til hvilket alternativ som må påregnes å føre til en styrking av bosettingen på
lang sikt.

Bo- og driveplikt oppstår etter konsesjonsloven § 5 annet ledd ved erverv av jord- og
skogbrukseiendom hvor totalarealet enten overstiger 100 dekar, eller hvor mer enn 20 dekar er
fulldyrket mark.
Sivilombudsmannen har i en uttalelse om bestemmelsene om fritak fra bo- og driveplikt i
årsmeldingen for 2006 forutsatt at også de jord- og skogbrukseiendommene som utløser
boplikt etter konsesjonsloven § 5, ut fra en helhetsvurdering må oppfylle kravet om å kunne
«nyttast til landbruksdrift»1. Synspunktet bygger på at det ikke er arealstørrelsene alene, men
vurderingen av om det dreier seg om en landbrukseiendom som i praksis er avgjørende for om
det oppstår boplikt, og at denne nedre grensen er lik etter de to regelsettene. Departementet
har sluttet seg til denne tolkingen.
Dette er altså ett virkemiddel staten bruker for å øke bosetting på steder som er truet med
fraflytting. I stedet for at folk bare eier, skal de også bo der.

4. Helhetlig bygdeutvikling
Med helhetlig bygdeutvikling, menes alt som har betydning for bygdas utvikling sett i
sammenheng (Daugstad, Almås, S. Haugen og Rye, 2003, s. 1.). I følge Almås (1995), blir
modernisering og utvikling av bygda, assosiert med landbruket. Derfor blir uttrykket helhetlig
eller integrert bygdeutvikling, uttrykt at alle næringer tas med. Daugstad et al. (2003, s. 1.)
foreslår en definisjon på helhetlig bygdeforskning:
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 Omfatter hele næringslivet, mer enn landbruk og industri
 Omfatter sosio-kulturelle forhold
 Utvikling innenfra eller endogen utvikling: utvikling og nyskapning skjer med
utgangspunkt i bygdesamfunnet og bygdesamfunnets ressurser
 Deltakende utvikling: utviklingsprosesser og ideer er forankret i bygdesamfunnet og
aktører fra bygda er mobilisert til å delta i alle ledd i en utviklingsprosess.
Rett og slett betyr helhetlig bygdeutvikling, at man tar vare på alle faktorer som har betydning
for folks livsgrunnlag (Daugstad et al., 2004).
I følge Daugstad et al. (2003, s. 2-3.) finnes det flere innfallsvinkler som vurderes som en god
bygdeutvikling. Her har de tatt med to perspektiver:
 All utvikling må knyttes til økonomisk lønnsomhet og avkastning. Utbytte i form av
økt engasjement, “ny giv” eller fellesskapsfølelse faller utenfor
 Økt deltakelse, mobilisering, idéskaping og fellesskapsfølelse er en del av utviklingen.
Dette sees gjerne også som et nødvendig grunnlag for næringsutvikling og etablering
av arbeidsplasser.
Her ser man to ulike perspektiver på hva som er en god bygdeutvikling. Som sagt er det
forskjeller på kommuner rundt omkring i Norge, og en strategi som fungerer for ett sted,
trenger nødvendigvis ikke å fungere for ett annet sted.
Videre i kommer Daugstad et al. (2003, s. 3.), med eksempler på dette. Det første eksempelet
kommer ifra Glosvik (2002), som samlet erfaringer med Bygdeutviklingsprogrammet i Sogn
og Fjordane. Kommunene har her gitt få føringer på hva midlene skulle brukes til og bygdene
har selv fått prioritere tiltak og ressursbruk. Her ble det valgt å bruke midlene i stor fra på
nærmiljø og lokalsamfunnsutvikling. Her har det lyktes å mobilisere konkurransefortrinn som
er knyttet til identitet, oversikt og medvirkning (ibid).
Men i det andre eksempelet av Aanesland og Labugt (2002), hvor de har sett på erfaringer på
landsbasis, og sett på om dette har styrket næringslivet i distriktene. Her kommer det frem at
denne ordningen ikke har lyktes, og at midlene har blitt både feil fordelt og at midlene har blitt
brukt på arbeidskraft i sekundær- og tertiærnæringene, noe som jobber i mot sin hensikt til å
utvikle disse næringene (ibid, 2004).
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Daugstad et al. (2003, s. 3.) skriver videre at de fleste vil her være enige i at disse to
perspektivene, nettopp at både økonomisk utvikling og lokal mobilisering henger sammen, og
at det ikke kan sees som to atskilte alternativer (ibid, 2004). Dette illustreres med at lokal
medvirkning, gode prosesser og innflytelse er en forutsetning for økonomisk vekst, og likeså
motsatt vei.

4.1. Lokal deltakelse
En ting er å få økonomiske midler til ett prosjekt, men noe som kan vise seg å være
vanskeligere er deltakelsen fra de lokale innbyggerne. Hvordan kan man få dem med på ett
prosjekt, som kanskje mange tenker er umulig? Hvorfor skulle folk velge å flytte hit til oss?
Hva er det som gjør at vårt sted skiller seg ut fra resten?
Å finne lokale engasjerte ildsjeler som står på, og klarer å få med seg, om ikke hele bygda, så
store deler av den, er ikke noe som “vokser på trær”. Like viktig som økonomiske midler, er
engasjement og ett målrettet bygdefolk. I følge Daugstad et al. (2003, s. 4.), er forholdet
mellom deltakelse og innflytelse er gjensidig. Gjennom deltakelse får man innflytelse, noe
som vil føre til at man føler ett visst ansvar for å oppnå resultatet (ibid, 2003, s. 4.). Ett viktig
punkt som rapporten drar frem her, er at lokal deltakelse er ett mål i seg selv.
Med lokal deltakelse er det viktig at deltakerne tar ansvar for sine handlinger, noe som ikke
alltid skjer. Bygdeutvikling krever at det er gode samarbeidsrelasjoner, relevante nettverk og
strategiske partnere. Her er som sagt også en felles forståelse av målet en viktig del (ibid,
2003, s. 4.).
Ifølge Borch og Førde (2010, s. 15.), er nyskapning, innovasjon og entrepenørskap blitt
sentrale begreper i debatten om samfunnsutvikling. Idealet er fleksible mennesker og steder
(ibid, s. 15.). Borch og Førde (2010, s. 15.) hevder dette er nødvendig for å hevde seg i
kampen om arbeidskraft og arbeidsplasser.
Vider skriver de (Borch og førde, 2010, s. 28.), at ildsjeler eller samfunnsentrepenører er
personer som utfører entreprenøriell aktivitet for å dekke samfunnsmessige behov eller oppnå
samfunnsmessige mål. Med entrepenøriell aktivitet mener de de som ser muligheter, og
utnytter dette for å skape verdier (ibid, s. 28.).
Men allikevel er bygdeutvikling i likhet med mange andre prosjekter, ofte preget av svake og
diffuse målsettinger, som f. eks “å skape flere arbeidsplasser i reiseliv og utmarksnæring”
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(Almås, 1995). Dette blir ett veldig bredt spekter å gape over, samtidig som at det ikke
forteller noe om hvilke vei man skal ta for å nå målet (ibid, 1995).

4.2 Næringsutvikling
Det er argumenter både for og imot, rundt det å skulle bo i distriktene. Ett av argumentene
imot har vært at det ikke finnes nok arbeid. I en svensk-norsk rapport om utviklingsprosjektet
i distriktene, skrevet av Kristian Aasbrenn, nevnes det at det ikke er nok bare å skaffe jobber
til folkene. Det må også skaffes folk til jobbene (Aasbrenn og Forsèn, 2010, s. 11). Dette er en
problemstilling som da går “begge veier”. For å beholde folk boende i distriktene, er det
viktigste å ha arbeid tilgjengelig. Likeså er det like viktig å ha arbeid å tilby potensielle
tilflyttere.
Regjeringen ønsker å legge til rette for økt næringsutvikling i distriktene. Det ble før 2008
forslått å øke bevilgningen for særskilte distrikts- og regionalpolitiske virkemidler med 115
millioner. Regjeringen innførte fra 2008, en støtteordning, for små nyetablerte bedrifter i
distriktene. I tillegg ville Regjeringen blant annet styrke satsingen på kvinnelig
entreprenørskap, og kulturbasert næring.
Ettersom det i denne delen av oppgaven, er fokus på næringsutvikling, er det verdt å nevne at i
2010 kom det fram i en rapport, at Norge lå på toppen i de fleste målinger over vekst og
sysselsetting i Europa (Dagens næringsliv, 2010). Rapporten viste også at Norge lå på toppen
når det gjelder verdiskapning, sysselsetting, fattigdomsbekjempelse og produktivitet. Det
rapporten ikke forteller er hvorfor Norge gjør det så bra (ibid, 2010). En av forskerne bak
rapporten, Leo Grünfeld mener på generelt grunnlag at dette har med organiseringen av
arbeidslivet å gjøre (ibid, 2010).
Samtidig kommer det frem i en annen rapport, laget av Østlandsforskning, at den sterke
sysselsettingsveksten i Norge henger sammen med høyere netto innvandring og flere sysselsatt
på korttidsopphold (Taralrud, 2008, s. 4.). Korttidsopphold vil si, folk som har opphold under
seks måneder, slik at vedkommende ikke blir registrert i det sentrale folkeregisteret (ibid, s.
4.). Innlandet har fulgt samme utvikling som Norge, hvor på landsbasis veksten var
sysselsettingen i perioden 2000-2007, på nesten 10 %. For Hedmark og Oppland var veksten
på 6,3 % (ibid, s. 4.).
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Dette er noe som lover godt for mange av de små bygdene rundt omkring i Hedmark og
Oppland.
Men for å få til ett næringsliv som er velfungerende, er det ikke nok med kun å ha en god
politikk. Holm og Villa (2010), nevner hva som hemmer og fremmer prosjektarbeid i
Småsamfunnssatsing. Ut ifra en undersøkelse som ble gjort i 2007 (Holm og Villa, 2010), har
de indentifisert hva som virker hemmende og hva som virker fremmende. Dette ble delt inn i
fire hovedgrupper:
1. Ressursrelaterte: Knyttet til mangel på lokal mobilisering, ildsjeler og engasjement
2. Moralske: Negative holdninger til det som er ukjent og lite kultur for nytenkning
3. Kunnskapsrelaterte: Mangel på kompetanse, nettverk, samhandling, kommunikasjon,
læring, veiledning og erfaringsoverføring
4. Byråkratiske: Lang saksbehandling, mangel på forankring og oppfølging, mangel på
politisk dristighet og lite fleksibilitet i kommune og fylkeskommune
Når det kommer til det som fremmer prosjektarbeid, skriver Holm og Villa (2010), er dette
naturligvis ofte er det motsatte av det som hemmer, og her nevner de en rekke med
fremmende punkter:
1. Nettverk, ildsjeler, engasjement og forankring
2. Samarbeid mellom departementer/etater, helhetlig satsinger og samarbeid innad og
mellom ledere og prosjekter
3. Positiv oppmerksom fra omverdenen, erfaringsutveksling, informasjon og kunnskap
4. Gode mål, forutsigbarhet i aktiviteter og økonomi, klare rutiner, enighet, fokus på
konkrete tiltak, tydelig oppfølging, støtte fra kommunens ledelse
5. Tillit og langsiktighet, lokal kunnskap og god prosjektledelse
Dette viser viktigheten av det å få med flere til å “dra lasset”. Med god samarbeid mellom
medmennesker, om det går i den ene eller den andre retningen.
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Figur 10. Næringer fordelt på landsdeler
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4.3 Distriktenes markedsføring
For å få økt tilflytting til de små bygdene, må det være noe som lokker folk til de enkelte
stedene. Noen små bygder i Norge har klart å lokke til seg tilflyttere med forskjellige
strategier. For å diskutere hvordan man kan få økt tilflyting er ett av de viktigste spørsmål
hvilke tiltak man kan sette i gang. Man kan lære av andre små bygder som har satt i gang
tiltak med suksess. Men samtidig er det viktig å se på sine potensialer som sitt lokalmiljø bør
utnytte.
Spesielt små distrikter har ett enormt behov for innflyttere. Og aller helst burde dette være
unge i etableringsfasen, og da er det optimale familier med barn som vil være med på å øke
innbyggertallet. Markedsføring for å øke tilflytting, er ikke noe kun distriktene tyr til.
Også på nasjonalt nivå foregår det markedsføring. På mange områder er det mangel på
arbeidskraft med en spesiell kompetanse, og Norge må derfor se seg utenfor landegrensene
etter den type kompetanse de måtte ha mangel på. Men samtidig kan en nasjon ta i bruk
virkemidler som en liten distriktskommune ikke kan. Men en metode som staten har brukt,
som også distriktene kan bruke er omdømmebygging. Dette skal styrke distriktenes omdømme
for å lokke til seg innbyggere (Kommunal- og regionaldepartementet, s. a.). Det er ønskelig å
styrke kommuners og regioners konkurransekraft for å tiltrekke seg unge i etableringsfasen.
Omdømme er ingen eksakt vitenskap, men handler om identitet, verdier, inntrykk og atferd
Distriktsnettsidene
Omdømme betyr ikke nødvendigvis hva VI mener eller hevder å være, men hvordan
omverdenen oppfatter oss.
En studie (Berglund, s. a) viser at det må ligge visse forutsetninger til, for å bygge opp ett godt
omdømme:
1. Godt omdømme kommer av motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte
jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra staten
2. Ett godt omdømme må forankres i kommunens toppledelse. Disse er ofte offentlige
frontpersoner
3. Å skape ett godt omdømme krever at kommunen “finner seg selv”. For å fortelle om
seg selv, må man vite sin identitet
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4. Man må ha realistiske forventinger
5. For å skape ett godt omdømme, er man avhengig av at det skapes en sterkere lenke i
innbyggerens bevissthet mellom de gode tjenestene som produseres og
kommunenavnet
Omdømme handler nettopp om hvilket bilde omverdenen har av kommunen, og hva de
forbinder med denne kommunen. Kommunen omdømme er ikke kun noe politikerne skaper,
men heller ett samlet omdømme om politikerne, lokale bedrifter, kultur, idrett og i enkelte
tilfeller “betydningsfulle” enkeltpersoner (ibid).
Men ett godt omdømme handler ikke kun om kommunens “ansikt” utad. Ett godt omdømme
bidrar til trivsel innad (ibid). Dette igjen bidrar til å styrke det gode omdømme. Her vil blant
annet en arbeidsgiver være en viktig bidragsyter, enten om dette er kommunen selv eller
annen lokal arbeidsgiver. Omdømmebygging i kommunen kan knyttes lett opp mot en bedrift
eller organisasjon. Ett godt miljø innad i en organisasjon eller bedrift vil styrke lærings- og
innovasjon blant de ansatte. Det vil gi dem motivasjon til å yte “det lille ekstra”.

4.3.1 Hvordan bygge opp ett godt omdømme?
Kommune sektorens interesse- og arbeidsorganisasjon KS, gjennomførte i 2010 prosjektet
“Omdømmeprosjekt- Attraktive arbeidsgivere”. De skriver at for å få ett godt omdømme
finnes det ingen snarveier (KS, 2010). Ett godt omdømme må bygges innenfra og fundamentet
er den gode organisasjon, hvor også kommunikasjon er viktig (ibid). Men selv om det ikke
finnes snarveier til godt omdømme, finnes det allikevel ikke en bestemt vei for å nå målet.
Når det snakkes om kommunen som organisasjon, gjelder ikke dette kun kommunen som
arbeidsgiver og politikere. Det gjelder også private, ansatte, samarbeidspartnere og private
organisasjoner (ibid). Kort sagt kommunen som helhet. Derfor krever omdømmebygging nøye
planlegging, og det er en langsiktig og en helhetlig prosess.
KS (2010) lister opp en fire trinns modell, som bør brukes i en omdømmebygging:
1. Finne omdømmegapet: Definere gapet mellom andres oppfatning av kommunens rykte
og det de fortjener.
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2. Definere målgruppe: Kommunen bør bestemme seg for hvilke målgrupper som de vil
sikte seg inn mot. Ved å gjøre dette kan de skreddersy hvilken kommunikasjon som
skal sendes ut og hvordan.
3. Definere budskapet-hvordan vil vi oppfattes?: Fokusere på hvilket budskap
kommunen vil sende ut og å forbedre kommunikasjonen.
4. Hvilke tiltak skal settes i verk-hvilke kanaler skal vi bruke?: Her skal det velges tiltak
som fremmer trivsel, kvalitet, kapasitet og opplevelser. Det er den virkelige verdenen
som skaper omdømme på godt og vondt. Samtidig er det viktig å tenke på hvordan
man skal kommunisere med målgruppene og bygge relasjoner.

Som sagt er kommunikasjon veldig viktig for å skape ett godt omdømme. Som mange private
bedrifter, har også mange kommuner skaffet seg ett slagord. Ett slagord er ett
kommunikasjonsmiddel, men det kan også være ett førsteinntrykk. Ett knipe utvalg av
slagord, kan være (Kommunikasjonsforeningen, 2008):
 Trøgstad kommune- Trivelige Trøgstad
 Gjerdrum kommune- Nærmere enn du tror
 Fredrikstad kommune- Det årnær sæ
 Leka kommune- Vill og vakker
 Grue kommune- Den vesle kjempen
 Våler kommune- Et gir ekstra
 Berlevåg kommune- heftig og begeistret

Men som sagt er det veldig viktig å være klar over hvem man ønsker å rette oppmerksomheten
mot. De må også være tydelig over hva budskapet skal være, og hele denne fire trinns
prosessen er forklart ovenfor. Dette er en langsommelig prosess, og krever mye arbeid. Men
samtidig er det viktig å se på helheten av “produktet”.
Når det gjelder førsteinntrykket, må man også tenke på hvordan websiden blir framstilt, dette
gjelder web bruket, språket, info osv. Det er viktig at innbyggerne kjenner seg igjen i
slagordet, og at de føler eierskap til det (ibid, 2008).
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Men om en kommune lykkes med en strategi, behøver den ikke å lykkes for en annen. Som
nevnt over, er det ingen bestemt vei frem til ett godt omdømme. Hver kommune bør få frem
sine konkurransefortrinn, og bruke disse i markedsføringen.
Derfor er det viktig å fokusere på hva man bør fremheve for å tiltrekke seg folk. Man må altså
gå inn i en fase der man analyserer seg selv.

4.4 SWOT-modellen
For å kunne satse på sin egen bygd, må man kunne sette fingeren på hva som er de svake sider
og hva som er de sterke sider. Mange bedrifter bruker
SWOT-analysen for å kunne finne sine sterke og svake
sider, samt finne muligheter og trusler.
SWOT står for Strenght (styrke), Weaknesses
(svakheter), Oppertunities (muligheter) og Threats
(trusler).

Figur 11. SWOT-modellen

Dette gir ett godt utgangspunkt for å kunne finne ut hvor man står i forhold til målet. Med en
SWOT-analyse kan man evaluere bedriften ut i fra hvor man står i dag ved å se på:
 Styrke - Hva gjør vi bra?
- Hva er våre erfaringer?
- Hva kan vi tilby, som konkurrenten ikke kan?
- Hva er det som er det mest økonomiske?
 Svakheter – Hva kan vi gjøre bedre?
- Hva er det vi mangler av ressurser?
- Har vi tapt penger før, og hvorfor gjorde vi det?
 Muligheter – Hva kan vi gjøre potensielle kunder og nåværende kunder?
- Hvilke muligheter har vi rundt oss?
- Er det en potensiell kundegruppe vi burde sikte oss inn på?
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 Trusler – Hvilke hindringer finnes?
- Hva gjør konkurrentene som vi ikke gjør?
- Hva foregår i økonomien
Når man foretar en SWOT-analyse må man huske på å være realistisk og ærlig om sine egne
styrker og svakheter (Gregory, 2010. Egen oversettelse). Man bør også foreta en “feedback”
fra folk utenfor organisasjonen. Her kan man innhente mye nyttig informasjon som kan brukes
videre mot målet. Folk utenfor organisasjonen vil ofte se ting fra ett annet perspektiv,
samtidig som at de kan komme med nye ideer og forslag (ibid).
Når man spør utenforstående, må man også ha ett åpent sinn og være mottakelig for kritikk.
Det er her man kan ha store sjanser for å bli enda bedre.
Etter man har foretatt en SWOT-analyse, kan man endelig begynne å se fremover. På dette
stadiet kan man sette (nye) mål og finne riktig strategi for å møte dette målet.
4.4.1 SWOT-analysen tilnærming på distriktene
Mange småkommuner, om ikke de fleste, står ofte fast når det gjelder å få økt tilflytting. Ved
hjelp av SWOT-analysen kan de komme seg videre.
Å bygge opp ett godt omdømme krever tid og i mange tilfeller store endringer. Her vil
kommer naturligvis kommunens ansatte inn, men også beboerne ellers. En vanlig holdning
som mange av oss sitter med er “slik gjør vi det her oss” og “ slik har det alltid vært her”. Men
for å få til en endring, må disse holdningene endres, og det er snarere sagt enn gjort. Men for å
få en utvikling, er endring både av prosesser og våre egne holdninger en del av veien til målet.
Folk kan ofte være redd for endringer, redd for det ukjente, og mange kan tenke at det kjente
er ofte det beste. Man ser rett og slett ikke mulighetene som finnes, i tillegg kan det også være
mangel på kunnskap rundt temaet.
Men som nevnt tidligere, er det ikke kun interne faktorer som kan virke inn på situasjonen.
Politiske og lovmessige rammer og betingelser, kan legge en stopper for eventuelle planer.
Samtidig er økonomi alltid ett spørsmål. Men når det gjelder tilflytning til distriktene, vil også
arbeidsmarkedet spille en stor rolle. I slike situasjoner vil også spørsmålet være hva
potensielle tilflyttere vil etterspør. Dette kan være sosiale tilbud og skole- og barnehagetilbud.
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Ved å bruke en SWOT-analyse vil små kommuner kunne få ett konkurranse fortrinn, ved å
avdekke sine styrker, svakheter, muligheter og trusler.

4.5 Suksesshistorier
På Finnøy, ei lita bygd i Rogaland, har de klart med suksess å tiltrekke seg tilflyttere. Dette
har igjennom en årrekke vært ett felles mål for innbyggerne (Lønning, Barstad og Evans,
2012, s. 8.). Suksessen skyldes i dette tilfellet forvaltningen av humankapital, og om praksiser
og holdninger som må utvikles over tid (ibid, s. 8). Ett viktig poeng som trekkes fram her, er
at i stede for og kun å være ett tall i statistikken, skal man fokusere på hva tilflyttere kan gjøre
for bygda, og at disse kommer med nye ideer, perspektiver, aktiviteter og arbeidsplasser.
Samtidig vil dette være noe som vil gi tilflyttere tilbake.
Det som med hovedfokus trekkes frem er den kreative allmenningen. Dette er arenaer hvor
mennesket er både ett individ med full frihet, men samtidig medlem av ett lokalt fellesskap
(ibid, s 27).
Men dette krever altså at så å si alle i bygda er innstilt på dette, at de har felles mål om flere
innbyggere. Man kan stille spørsmål om dette er en realistisk tankegang. Dette kan være noe
som har fungert spesielt i Finnøy kommune, men som ikke vil fungere for andre bygder.
“ein kvar tilresande skal behandlast som om ho er ein av oss”
(ibid, egen kursiv)
Også i likhet med andre samfunnsprosesser, vil slike prosjekter som dette involvere flere og
ulike personer (ibid, s. 43). Så i slike sammenhenger som her, vil dette handle om de ulike
aktørene involvert. Det er viktig at de har en felles forståelse for både utfordringer og
muligheter, for å lykkes i veien mot målet (ibid, s. 43.).
En ting som nevnes her som er interessant, er at Finnøy har fra 2001 til i dag, har hatt ett
fungerende grendeutvalg. Her har lokalbefolkningen vært samlet, for å drøfte tiltak, aktiviteter
og egne satsinger. Aktørene har også gjennom en uformell dialog, kommet med en rekke
strategier for å kunne møte utfordringene;
 Man arbeider direkte. Menneske til menneske, en til en
 Ta nytte av muligheter så fort man kommer over dem
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 Utvikle en positiv dialog med kommunen og andre viktig aktører
 Trivsel er strategi
 Praktisk tilrettelegging. F. eks prøve å få avtaler om langsiktig leie eller kjøp av hus
som står tomme
 Bred og inkluderende fokus på hva som regnes som positive ressurser for bygda.
Hytteturister sees på som en stor og aktiv ressurs
 Samarbeid med lokale lag og organisasjoner

Bygda Finnøy har brukt en enkel dugnadsmodell i sitt arbeid. Men rapporten understreker at
denne modellen var ingen forklaringsmodell for vellykkede prosjekter, men heller en modell
som skiller vesentlige sider fra hverandre (ibid, s. 38). Modellen er bygd opp av fem punkter:
 Mobilisering: Styrke felles oppfatninger, og hvordan man kan nå felles mål. Dette
krever fokus på viktige strukturer og prosesser, og på sammenhengen mellom lokalog storsamfunn, og hvordan dette blir påvirket. Allikevel kan det ta lang til før
mobiliseringen har nok kraft til og gjøre store endringer.
 Organisering: Danning og endring av varige strukturer som kan fremme interesser og
stå ansvarlig for produksjon av varer og tjenester. Dette er ofte en vanskelig del av
mobiliseringsprosessen.
 Gjennomføring: Organisasjonen har makt i form av ressurser, kapasitet og virkemidler
til å sette i gang tiltak, for at dette skal være i mest mulig samsvar med visjoner og
strategi. Ofte er det flere aktører involvert, og dermed trengs det forhandlinger.
 Læring og evaluering: Med læring menes her endring i holdninger og handlinger som
preger aktørene. Får frem kunnskap, og bidra til å legge grunnlag for nye handlinger.
Her kan man samle sammen erfaringer og vurdere om de gamle strategiene er noe å
beholde, eller om man skal tenke nytt. Dette er en viktig del av prosessen, hvor man
har muligheten til å bli enda bedre på det man gjør.
 Konteksten: Punktene ovenfor kan virke positivt på hver andre, eller virke negativt.
Det er her hvor samspillet mellom eksterne og interne krefter foregår. Det som skjer på
landsbasis, kan ha stor påvirkning lokalt. Derfor er det viktig å kunne se på
sammenhenger, og hva som kan ha betydning for prosjektet.
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Det viktige som kom frem i rapporten, var det er opp til hver enkelt bygd å legge opp til de
viktigste prioriteringene. Noen satser på å styrke de svake sidene, mens andre satser på å
styrke sine sterke sider ytterligere.
I Tolga og Os satser de på den kommende generasjon på grunnskolen. Prosjektet heter
“Rekruttering til landbruket”, og dette er i samarbeid med gårdbrukerne, hvor elevene i 8 og 9
klasse får innføring i det praktiske arbeidet knyttet til landbruk (Daugstad, Almås, Haugen og
Rye, 2004). I læringen inngår også blant annet jakt, sauesanking, tilberedning av tradisjonsmat
og foredling av kjøtt. I tillegg lærer de også om sin egen lokalhistorie. Målet er å få
ungdommen til å føle tilhørighet til bygda, samtidig som dette skal stimulere til
entreprenørskap (ibid).
Haram i Sunnmøre, har med suksess, satt opp ett samarbeid mellom kommunen, næringslivet
og kommunen (ibid). Blant annet har de utviklet “Næringslivet i skolen”, hvor enkeltbedrifter
og skoleklasser samarbeider. Dermed blir ungdommene bedre kjent med hvilke
jobbmuligheter som finnes i bygda. I tillegg har de utviklet “Haram-permen”, som gis ut til
alle som kommer flyttende, for bedre å kunne vite hvordan man blir kjent (ibid)
Bare dette viser hvor enkelt en liten bygd kan satse på den kommende generasjonen, og
hvordan man kan få lokalt engasjement og deltakelse.

4.6 Livskvaliteten på bygda
En felles definisjon for hva som kjennetegner en god livskvalitet finnes nok ikke. Dette er noe
som vil være opp til hver enkelt å definere, etter enkeltes behov og ønsker. Her kan man ta
med de “harde” faktorene som arbeidsmarkedet, inntekt, verdiskapning og økonomiske
faktorer (Daugstad, Almås, Haugen og Rye, 2003, s. 6.). Men her kommer det også inn
faktorer som offentlige tjenester, kultur, kriminalitet osv.
“Livskvaliteten som begrep favner midlertidig enda et hakk videre enn levekår” (Ibid, egen
kursiv). Dvs. at “det gode liv” dreier seg ikke bare om det materialistiske, men også det å ha
gode relasjoner og få muligheten til å utvikle seg som menneske. Videre nevnes ett viktig
argument for nettopp dette, at det å være lykkelig ikke er noe som skjer gjennom politisk
prosesser (ibid).
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Forskning viser at bygdefolk på ingen måte scorer svakere enn byfolk når det gjelder om de er
tilfredse med sin livskvalitet. Tvert imot har undersøkelser vist at de norske bøndene er mer
tilfredse enn “gjennomsnittsmannen” (ibid). Med tiden har folk rettet seg mer mot de myke
verdiene, altså det som ikke kan kjøpes for penger.
I boken “Hvor tett et samfunn?”, skrevet av Nils Christie (1982), trekker han frem forskjellene
mellom bygda og byen. Bygda, eller det lille samfunnet som han kaller det, er i høy gra preget
av det enkelte mennesket er synlig for de aller fleste i det han måtte foreta seg. Det man ikke
ser selv, hører man om (Christie, 1982).
I byen, eller det store samfunnet, vil det blir mer upersonlig. De vil fylle roller i forskjellige
yrker, men ingen ser personene bak. I de store samfunnene, blir man mer usynlig og
“jungeltelegrafen” fungerer ikke like bra som på bygda (ibid).
Det er akkurat dette som er poenget til Christie (1982). Kriminaliteten er lettere å avsløre på
bygda, hvor alle kjenner alle. Videre skriver Christie at avhengigheten i det lille samfunn er
omfattende, varig og personlig. Her får forholdet utover yrkesrollene. Vi kontrollerer
hverandre, og kriminaliteten er ett resultat av samfunnsordningen. Dette kan sees på som en
fordel så vel som ett onde (ibid).
Selv om den største trenden de siste årene, har vært å flytte inn til de større stedene, har flere
nå tatt steget om å flytte til bygdene. I en undersøkelse gjort av Nina Gunnerud Berg ved
NTNT (1998), foretar hun intervjuer av folk som har flyttet til bygde-Norge.
Her viser hun til en pågående trend i land som Frankrike, Storbritannia, Danmark og Italia,
hvor trenden er å flytte vekk fra byene, også kalt kontraurbanisering. I en den norske
forskningen, gjort av Berg (1998), er hun interessert i å vite hvorfor enkelte velger å bevege
seg mot strømmen. I denne forskningen forsøker hun å få frem hva bygda har som ikke byen
har.
En av de vanlige forestillingene som mange har, er at bygda er idyllisk. Her finnes det vakre
omgivelser, frisk luft, stillhet, trygghet og en større nærhet mellom innbyggerne, alt det som
byene mangler. På en annen side blir også bygda oppfattet som kjedelig, fordi den mangler
alle tilbudene byen har.
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Videre skriver Berg (1998) at det er visse elementer som kan spille inn, for hva man måtte
mene. Intervjuobjektene i undersøkelsen var ektefeller/samboere som hadde svært liten eller
ingen tilknytning til bygda de hadde flyttet til. De var også født og oppvokst i byer.
Alle ga på en eller en annen måte uttrykk for at det var tryggere for barna å vokse opp på
bygda. Men samtidig ga de uttrykk for at de hadde ikke hadde planer om å flytte tilbake når
barna var voksne, samtidig som det var flere som sa de hadde flyttet selv om de ikke hadde
hatt barn (ibid).
Friluftsliv var også ett annet punkt de fleste nevnte som motiv for å flytte. En respondent
ønsket “å flykte” fra byen, fordi de ønsket et enklere og roligere hverdagsliv for hele familien.
Dette til tross for at de muligens fikk mindre inntekter. Denne familien beskrev bygdelivet
som “fattigere, men bedre”. Dette var noe alle hadde til felles, at de ville flytte fra byens kjas
og mas, til ett bedre og roligere liv på bygda (ibid).

4.7 Kommuneplan for Åmot kommune 2002-2012
I Åmot kommunes kommuneplan for perioden 2002-2012, kommer det opp temaet rundt
befolkning. Økt befolkning betyr økte skatteinntekter for kommunen. På bakgrunn av Rena
Kartongfabrikks konkurs i 1999, ble kommunen gitt status som omstillingskommune for en
periode på 6 år (2001-2006) (Åmot kommune, s. a. s. 5.). Med dette prosjektet, ble det utpekt
tre strategiske satsingsområder:
Strategiske satsingsområder
IKT

Industriell utvikling og nyskapning

Utvikling og nyskapning innen
reiseliv/utmark

Prosjekter
1. Tilrettelegging gjennom utvikling og
infrastruktur
2. Samarbeid om IKT i Åmot og regionen
3. Etablere drivhusinkubatorvirksomhet
1. Legge til rette for utvikling og
nyetablering/akkvisisjon nyskapning
2. Støtte videreutvikling av bestående
virksomhet
3. Legge til rette for og støtte videreforedling
av landbruksprodukter
1. Støtte videreutvikling av fiske som
nyskapning innen reiselivsprodukt
reiseliv/utmark
2. Resortutvikling av området HovdmoenDigeråsen
3. Videreutvikle arrangement- og
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idrettsturisme
4. Forsterke samarbeidet innen
reiselivsnæringen og utvikle reiselivstilbud
og nye produkter

Tabell 1.

Som sagt tidligere i oppgaven, vil næring være en viktig del av å tiltrekke folk til bygda. I sin
kommuneplan har de lagt vekt på:
 Å utvikle en helhetlig næringspolitikk, og ha en næringspolitisk plattform
 Å utvikle et konkret og målrettet styringsverktøy for næringsarbeidet
 Søke å komme i forkant av utfordringene de kommende år

Som sagt, gikk Åmot kommune glipp av mange skatteinntekter den gang Rena
Kartongfabrikk ble nedlagt. Derfor har det vært viktig både fra bevilgende myndigheter og
øvrige næringslivet i Åmot å få et mer variert næringsliv (ibid, s. 15.). I Åmot finnes det en
rekke små bedrifter, og ifølge Næringsanalyse for Østlandet i januar 2002, er det kun Hamar
som går forbi Åmot i antall etableringer i perioden 1996-2000. samtidig viser samme rapport
at bedrifter i Åmot har dårlig lønnsomhetstall. I år 2000 hadde hele 43,7 5 et negativt resultat
før skatt.

Figur 12. Næringer fordelt i Åmot kommune

Figuren over viser fordelingen i primærnæringer, industri og tjeneste yrkene i Åmot i årene fra
1990 til 2000. Med utgangspunkt i kommuneplanen for 2002-2012, var det tjenestesektoren
som sysselsatte flest arbeidstakere i Åmot (ibid, s. 16.). I 1999 utgjorde tjenestesektoren for 81
% av arbeidsplassene i Åmot, noe som var høyere enn landsgjennomsnittet.
Samtidig som vi har Høgskolen i Hedmark, avdeling for økonomiske fag. Videre står det at de
fleste private tjenestesektorene er underrepresentert i kommunen. Ettersom vi nå er i 2012, må
det tas høyde for at antallet ansatte innen Forsvaret og Høgskolen spesielt har økt siden 2002.
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I og med at Åmot kommunen er en jord- og skogbruks kommune, er det også naturlig å nevne
primærnæringen. I 2000 var det totalt 126 arbeidsplasser innenfor denne sektoren. Men
mellom 1990 og 2000 ble 41 arbeidsplasser i denne næringen borte (ibid, s. 16.). Allikevel lå
Åmot over snittet i denne sektoren, med sysselsettingsandel på 8 %. Her er det også mulig at
tallet har gått noe ned, siden det kan være en del som har lagt opp, eller investert i maskiner
som gjør jobben i stedet for mennesket.
4.7.1 Elevtall Åmot kommune
I kommuneplanen 2002-2012 er forventingene rundt elevtallene lave. I kommuneplanen (Ibid,
s. 22.), forventes det å øke noe i grunnskolen. I skoleåret 2001/02 var samlet elevtall i Åmot
498, hvorav 364 på barnetrinnet og 134 på ungdomstrinnet.

Figur 13. Forventet utvikling elev- og klassetall Deset 2002-2012. (Kommuneplan Åmot, 2002-2012)

For Deset Oppvekstsenter var det en to-delt skole, med i alt 17 elever da kommuneplanen ble
utarbeidet. Her er det kun barneskole, og elevene blir overført til Rena når de kommer opp på
ungdomsskoletrinnet (ibid, s. 23.). Tidligere i kommuneplanen står det at de
forventer totalt fem nye boliger i perioden 2002/2012. Uten boligbygging eller tilflytting vil
elevtallet ved Deset oppvekstsenter kunne gå noe ned.
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Ved Osen oppvekstsenter var det en 4-delt barne- og ungdomsskole med 44 elever, på tiden da
kommuneplanen ble utarbeidet (ibid, s. 23.). I dag, 10 år etter, er ungdomstrinnet for lengst
flyttet på Rena. Prognosen for elevtallet ble forventet å gå ned ytterligere. I kommuneplanen
var det forventet at det ville bli størst nedgang på ungdomstrinnet.

I prognosen for Osen, er det tatt høyde for at det ville bli bygget 10 nye boliger i Osen i
perioden 2002/2012. Men for å få tilbake elevtallet som var i årene før kommuneplanen ble
utarbeidet, trengs det mer enn 10 nye boliger.

Figur 14. Forventet utvikling i elev- og klassetall Osen oppvekstsenter 2002-2012(Kommuneplan Åmot, 20022012)

4.7.2 SWOT-analysen brukt i kommuneplanen
Som nevnt tidligere i oppgaven, kan det være lurt av en bedrift, så vel som en kommune og
bruke SWOT-analysen for å analysere seg selv. Dette kan avsløre hvor man står fast, og
hvordan man kan komme videre.
Nettopp dette har kommunen gjort i sin kommuneplan for 2002-2012.
Sterke sider:
 Høgskolen i Hedmark, avd. Rena. Dette er en viktig ressurs for lokalsamfunnet og
næringslivet. Kompetansen de ansatte og elevene sitter inne med, kan være et klart
fortrinn for kommunen
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 Rena Leir, og Forsvarets etablering. Med de ansatte kommer familier. Ektefeller og
partnere til ansatte i Forsvaret, kan sitte inne med en kompetanse som lokalsamfunnet
kan nyte godt av
 Mye investering i infrastruktur som en konsekvens av Rena Leir. Her har det blitt
investert i skoler, barnehage, vei, vann og avløp

Svake sider:
 Samhandling og kommunikasjon mellom næringsaktører i kommunen er svakt
utviklet. Dette fører til små og isolerte fagmiljøer. Erfaring og forskning viser at, det
motsatte fører til sterke innovasjonsevne.
 Korte avstander i regionen, fører til at flere handler på større steder, som Elverum og
Hamar. Dette i seg selv, kan være er en selvforsterkende effekt. Dvs. at den lokale
handelsstanden, må redusere sitt tilbud pga. sviktende kundegruppe
Trusler:
 Forsvarets aktivitet, kan være en trussel for deler av næringslivet, størst for landbruks
og reiselivsnæringen.
 Landbruket kan oppleve generelle rammebetingelser som en trussel, pga. synkende
råvarepriser og overføringer
 Fraflytting fra bygdene påvirker også landbruket
 Manglende investeringskapital hinder forretningsideer i å bli satt ut i livet
 Kommunens økonomi kan være ett hinder for videre utvikling, ettersom
handlingsfriheten blir redusert
Muligheter:
 Etter konkursen av Rena Kartongfrabrikk, ble kommunen gitt status som
omstillingskommune av Kommunal- og Regionaldepartementet. Dette ble gitt på en
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seks års periode, hvor det vil bli gitt midler som er øremerket for å utvikle næringslivet
lokalt
 På grunn av Forsvarets etablering ble det arbeidet med å etablere et Miljø- og
Næringsfond, for å kompensere for de ulempene som måtte komme med Forsvaret
 Regionfeltet Østlandets etablering i kommune, kan gi økte muligheter for lokale
leverandører lokalt innenfor varer og tjenester
 Forsvaret kan gi muligheter for sivile stillinger
 Tilgangen til råvarer og foredlingsgraden innen landbruk er lav, og store muligheter for
videre utvikling. Dette kan gjøre denne næringen mer robust, og gi flere bein å stå på
 Høgskolen i Hedmark kan styrke eksisterende fagmiljøer lokalt
 Omstillingsprogrammet og dens satsingsområder innen industriell utvikling og
nyskapning, reiseliv og IKT, gir muligheter for å styrke fagmiljøer innen disse
områdene
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5. Analyse
I denne delen av oppgaven skal jeg komme med intervjudataene som jeg har fått. Dette skal
jeg kommentere og tolke underveis, samtidig som jeg setter dett opp mot teorien som har blitt
presentert i delen over. Jeg har delt det inn i
5.1 Intervjuobjektenes forbindelse til bygda

Person A, er oppvokst i bygda, mens person B og C er innflyttere. Person A og B, holder til i
Osen, og person C holder til på Deset. Alle tre mener økt bosetting er viktig for å opprettholde
skolen og andre service tjenester som enda finnes. Dette er viktig for det sosiale og ikke minst
trivselen. De mener at uten vekst vil flere lag og foreninger dø ut, og det vil bare være igjen
hytteturister som gjerne vil ha aktiviteter som ingen kan engasjere seg i, fordi de enten har
flyttet eller er borte. Ettersom de bor i enten Deset eller Osen, har økt tilflytting betydning for
deres framtid. Alle tre fremstår som personer med kjærlighet for stedet de bor på.

5.2 Fokusområder
På spørsmål om hvorfor grendeutvalget i sin bygd, har valgt å fokusere mest på næringslivet
eller familie, var både person A og B, enige om at næringslivet i bygda var viktig for å øke
bosettingen i Osen. Person A og B mener Furutangen har økt til bredere næringsliv i bygda,
med blant annet ett nytt butikk lokalet. I forbindelse med Furutangen har Grendefondet i Osen
brukt tre millioner av en samlet pott på 10 millioner, som ble gitt som avbøtende tiltak.
Person C, mener for å opprettholde et aktivt og attraktiv grendesamfunn, må Deset satse på
økt bosetting, ved å satse på barnefamilier. Deset på sin side, fikk 5 millioner i avbøtende
tiltak. Dette er viktig for å opprettholde oppvekstsenteret. Men samtidig, mener C at det er
viktig å fokusere på næringsutvikling/prosjekter som øker bosetting og
sysselsettingsmuligheter.
Person B, mener at det er viktig å øke antall arbeidsplasser i en så liten bygd, for å kunne øke
bolysten. Ved å øke antall arbeidsplasser, vil man bli mer attraktivt.
Person A mener alpinanlegget og etableringen av hytteområdet godt kunne ha vært utført uten
støtte fra Grendefondet, uten å kunne si dette med sikkerhet. Både person A og B mener at
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historien rundt Furutangen, og ekteparet Jan og Lise Skogheim, som engasjerte grunnleggere,
har helt klart vært med på å gjøre dette mulig. Også lokal bedriften Wiggo Rønningen Maskin
AS, får en stor del av æren, for at utviklingen har gått så bra som den har gått. De legger
begge vekt på viktigheten rundt det å ha lokale ildsjeler.
I del 4.1. Lokal deltakelse, kommer det frem at å få tak i lokale ildsjeler, kan være lettere sagt
enn gjort. Her har Osen vært så heldig som å ha fått tak i slike ildsjeler som har stått på for å
utvikle Furutangen. Dette henger sammen med det som ble nevnt i del 4.1.1, hvor det kommer
frem at forholdet mellom deltakelse og innflytelse er viktig. Gjennom sin deltakelse kan man
påvirke resultatet, og man blir også ansvarlig for sine handlinger.
Her har man to som nevner næringsutvikling som det viktigste for å få til en god utvikling i
bygda, mens siste person først og fremst nevner barnefamilier. I del 4.1 Helhetlig
bygdeutvikling, kommer det en definisjon på helhetlig bygdeutvikling. To av punktene er:
 Utvikling innenfra, hvor utviklingen og nyskapning skjer med utgangspunkt i
bygdesamfunnet og dets ressurser
 Deltakende utvikling: utviklingsprosesser og ideer er forankret i bygdesamfunnet, og
aktører fra bygda deltar i alle ledd
Her har man to bygder, innen samme kommune som har valgt to forskjellige strategier. Men
allikevel kan man se at de henger sammen. Man må altså ta utgangspunkt i det man har, og
ikke fokusere for mye på det man ikke har av ressurser. Samtidig er det viktig å få med lokale
innbyggere med på utviklingen. På denne måten kan de bestemme (hele) utviklingen selv.
Osen har vært så heldig å ha de rette ressursene og lokale aktører som har turt å satse, på det
som mange trodde var umulig.
I del 4.1 Helhetlig bygdeutvikling, kommer det frem to perspektiver på hva som er god
bygdeutvikling. Perspektiv 1 nevner at all utvikling må knyttes opp mot økonomisk
lønnsomhet og avkastning. Mens perspektiv 2, nevner at økt deltakelse, mobilisering og
idéskaping og fellesskapsfølelse. Dette kan man med sikkerhet si at Furutangen
Aktivitetssenter har oppnådd, med sine totalt 1 milliard som er investert i senteret. Samtidig
som de har oppnådd mye økonomisk, har de også klart å få med seg lokalfolket med på dette.

Side 48 av 65

Person A mener at turisme har vært midt i blinken for Osen. Dette vil gjøre det mulig for flere
å flytte dit på sikt, og gi grunnlag for flere innbyggere. Person A, er meget opptatt av at arbeid
er viktig for at folk skal kunne flytte til et sted. I del 4.2 Næringsutvikling, kommer det frem i
en rapport av Aasbrenn(2011), at det er ikke bare er nok å skaffe jobber til folkene, men man
må også skaffe folk til jobbene. Dette er ett problem som kan “gå begge veier”. Så selv om
Furutangen har ført med seg en del arbeidsplasser, må de skaffe folk til jobbene, om ingen i
bygda tar jobben.
Furutangen Aktivitetssenter viser at det er muligheter, også på små steder som Osen, mener
person A. Deres suksess viser vei for andre som er villig til å sette sine ideer ut i livet. Det gir
muligheter i form av at flere bedrifter kan tilby sine tjenester på slike steder, og for andre som
ønsker å satse på en drøm, men enda ikke har turt å satse.
I to kommuner i Telemark, Tinn og Vinje, ble det satt i gang ett prosjekt med mål om å
undersøke og kartlegge hvilken ressurs hyttefolk er for vertskommunen (Holm og Villa, 2010,
s. 43.). Her ble det utarbeidet en spørreundersøkelse til hytteeiere bosatt utenfor kommunen,
med den hensikt å kartlegge hvordan man kan styrke forholdet mellom utenbygds hytteeiere
og lokalsamfunnet og la hytteeierne engasjere seg lokalt (ibid, s. 43.). Ca. 200 hyttefolk i Tinn
viste sin interesse. Etter spørreundersøkelsen var gjort, ble det lagt frem tiltak for å
imøtekomme noe av ønskene som kom frem i undersøkelsen (ibid, s. 44.). Men videre
kommer det frem at det vil også være utfordrende å få til ett styrket forhold mellom lokal
befolkningen og hyttefolk. Hyttefolk tar ikke en naturlig del i ordinære informasjonskanalene
lokalt, men drar til hytta for å slappe av (ibid, s. 45.).
Hvis man vil bli bedre, er det viktig å forhøre seg med kundene, hva som er bra og hva som
kan bli bedre. Da kan man gjøre det bra enda bedre, og det som ikke er så bra kan man
forbedre. Her vil en SWOT-analyse kunne være til hjelp. I del 4.4 SWOT-modellen, står det at
i tillegg til en SWOT-analyse, er det også lurt å innhente informasjon fra kundene. Dette kan
gi ett annet perspektiv på tingene, samtidig som det kan gi rot for nye ideer, og hvordan man
kan forbedre seg.
Både person A og B, legger også vekt på at, i tillegg til Furutangen, har man Osen Vannsport
og Camping, og Osen Båt og Caravan. Her har antall vogner økt, og det fylles opp etter hvert
som dette har blitt kjent. Ett annet fortrinn som Osen har, er badestranden og sjøen. Om
vinteren har man fine skiløyper i Furutangen.

Side 49 av 65

En ting som blir nevnt, er at Åmot kommune fikk Skogskolen som ligger i Osen, av staten
med penger i tillegg. Her har det ennå ikke blitt utført noe fornuftig, og per i dag har ingen
hatt gode noen ideer for stedet mener person A. Samme intervjuobjekt håper på positive
forandringer her ettersom dette nå skal selges.
Her er det helt klart ingen hemmelighet at Osen har en langt større fordel både når det gjelder
lokale ildsjeler og bygdesamfunnets ressurser. Men det gjelder å se mulighetene. Deset kan
sitte på en skjult “gullgruve”. Her gjelder det å bruke både fantasi, en god dose mot og all
tilgjengelige ressurser man har. I følge Holm og Villa (2010), i del 4.2 Næringsutvikling, er
det visse ting som hemmer og fremmer. Blant annet er positiv oppmerksomhet fra
omverdenen og erfaringsutveksling, noe som fremmer. Her kunne det ha vært en ide om Osen
og Deset kunne ha samarbeidet mer, og utvekslet erfaring. Dette er noe begge parter kunne ha
kommet sterkere og klokere ut av.

5.3 Hva burde gjøres, lokalt og på kommuneplanet

Når det er spørsmål om hva som bør gjøres på kommune planet, mener både A og B at
grendefondet var positivt, og dette er noe som har gitt dem muligheter.
Som nevnt i teori delen i oppgaven, feiret Regjeringen 50 år med distriktspolitikk.
Men til tross for 50 år med distriktspolitikken, går folketallet i bygda som Deset og Osen ned.
Om Regjeringens politikk ikke fungerer for bygda, så er det fremdeles ett håp i om at
kommunen kan hjelpe til.

Frigivelse av arealer og salg av skogskolen, er noe kommunen delvis har tatt med i
kommuneplanen. Dette gjøres fordi andre kan utvikle disse stedene videre sier person A, men
mener samtidig at det mangler fremdrift.
Person A mener det er bekymrende at elevtallene er fallende, men positivt at skolen har blitt
rehabilitert. Vedkommende mener kommunen må legge til rette og være positive til videre
utvikling. Samme person mener at politisk sett, er ikke de som sitter ved roret nå, like
begeistret for videre utviklingen i Osen. Osen er den delen av kommunen som det skjer mest i
akkurat nå. Igjen kommer del 4.2 Næringsutvikling inn, over punkter som virker hemmende
og fremmende. Blant de tingene som kan hemme er; lang saksbehandling, mangel på
forankring og oppfølging, mangel på politisk dristighet og fleksibilitet fra kommunen og
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fylkeskommunens side. Dette gjelder også negative holdninger og mangel på engasjement og
god kommunikasjon. Utvikling i de små samfunnene som Deset og Osen, vil bety en
langsiktig gevinst for hele kommunen.

Person B fortalte om at det ble holdt ett foredrag i kommunen om hvordan å fordele ideer. Det
var ideer om en såkalt “Kjærlighetssti”, som skulle ligge inntil sjøen. Det var også en ide om
en lokal sportsbutikk, som hadde med hensikt å sikte seg inn på blant annet hyttefolk. Dette
var visjoner for en 10-års periode, men som enda ikke har blitt satt ut i livet. Person B, mener
det er viktig at man holder fokus på målene. Som sagt er det viktig å få med seg folk, både
politikere og lokal folk, for å kunne lyktes.

Person C mener at kommunen må holde oppvekstsenteret og det lokale sykehjemmet i drift,
ettersom dette er viktig for å opprettholde arbeidsplasser på Deset. Også markedsføring via
kommunens og grendeutvalgets hjemmesider og annen media.
Når det gjelder hva som kan gjøre på lokalt plan, mener person C at for å skape et samhold, er
det sosiale veldig viktig. Dette gjøres ved å arrangere diverse fester/møtepunkter, som blir
holdt året rundt i samarbeid med skolekomite og Deset Idrettslag. Eksempler på dette er
julegrantenning, juletrefest, St. Hans fest. Og alle i grenda er velkomne på dette.

I del 4.3 Distriktenes markedsføring, kommer det frem at man bør bygge ett godt omdømme
for å markedsføre seg. Omdømme handler om hvordan omverdenen oppfatter oss. Det
kommer frem at det er visse forutsetninger for godt omdømme. To av punktene er:
1. Forankres i kommunens toppledelse
2. Kommunen må finne sin identitet

Men ett godt omdømme handler ikke kun om politikerne, men også lokale bedrifter, kultur,
idrett og enkelte ganger “betydningsfulle” enkelt personer. Å skape ett godt omdømme, er en
langsom prosess, som krever mye innsats fra alle involvert. Men ett godt omdømme skaper
også trivsel innad, som igjen vil virke selvforsterkende utad. Omdømme bygges innenfra og
ut. Ett stikkord er god kommunikasjon, man må være klar over hvilke budskap man formidler
til folk utenfra. Dette gjelder som sagt alle, fra offentlige personer til private personer.
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Allikevel mener dem at kommuneplanen gir en del muligheter for videre utvikling.
Oppfølging av utvikling og innovasjon, er også noe som er tatt med i kommuneplanen i del
4.7.
Person A mener at kommunen burde gi tillatelse til å “lufte” opp litt rundt sjøen, slik at
utsikten blir bedre.
Men på spørsmål om hvordan de har opplevd samarbeidet med kommunen, synes alle tre at
det alt i alt har vært bra. De føler de ble møtt med velvilje, og mener at de ansatte i
kommunen, også ble smittet av den entusiasmen som de i grendeutvalget hadde med seg.
Dette er som nevnt i del 4.2 Næringsutvikling, noe som fremmer utviklingen. Både samarbeid
og støtte kommunen og andre etater vil fremme positiv utvikling.

5.4 Viktige faktorer for positiv utvikling og tilflytting
Person A mener at det skal finnes arbeid nok til folk for at bosettingen kan økes. Men som
nevnt i del 4. 2 Næringsutvikling, i en rapport av Aasbrenn (2011), er det ikke bare nok å
skaffe jobber til folkene, men det må også skaffes folk til jobbene. Selv om det ikke kryr av
arbeid i de små bygdene, kan det allikevel være en utfordring til tider å få folk til å arbeide i
de jobbene man faktisk har. Selv om man bor på bygda, kan man fremdeles være kresen på
hva man velger å jobbe med. Enkelte kan velge å pendle istedenfor å ta jobbene som finnes i
bygda.
Person A mener også økt engasjement fra lokalbefolkning, grendeutvalget og politikerne, er
viktige faktorer for økt utvikling og tilflytting. Person A mener Grendeutvalget må være
aktive, noe som er usikkert med sittende styre. De må ta tak i saker som er viktig for å utvikle
Osen som et sted. Her gjelder det å foreslå nye ting og være på utkikk etter nye muligheter,
selv om dette vil være mye jobb og ta tid.

Person B mener optimisme og tro på fremtiden er viktig. Optimisme er også noe som er nevnt
i del 4.3 Næringsliv. Dette er noe som fremmer næringsutvikling, å ha personer som ser lyst
på fremtiden og ser muligheter. Samtidig mener person B at man må ha langsiktige planer,
noe som også kommer frem som fremmende tiltak. Dette betyr at det er mer sannsynlig at man
holder fokus på målet. Videre mener B at man trenger familie rettet tilbud. Barna er vår
framtid, og derfor er det viktig å opprettholde tilbud som barnehage og skole.
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“I Osen er det livatt, selv om man ikke kjenner alle”
Person B

Person C, mener ett oppvekstsenter og et inkluderende samfunn, er viktige faktorer for videre
utvikling for bygda.
I del 3.3 Flyttemotiv, kommer det frem at flyttemotivene har endret seg med årene. Fra å ha
arbeid som førsteprioritet, oppgir stadig flere familie, sted og miljø, som motiver for flytting. I
små samfunn som Deset og Osen, vil man bedre kunne ta vare på hverandre i nærmiljøet,
fordi “alle ser hverandre”.
Dette er også noe som kommer frem i del 4.6 Livskvaliteten på bygda. Christie (1982)
beskriver forskjellen mellom bygda og byen. På bygda kontrollerer vi hverandre, og
kriminalitet er lettere å avsløre. Dermed kan man føle seg tryggere på bygda, fordi man vet at
noen vil alltid følge med.
Videre, i en undersøkelse foretatt av Berg (1998), var trygghet for barna en viktig del, men
også jakten etter et roligere liv for hele familien. Dette kan bygda gi, ved at man tar ansvar for
hverandre, og sier ifra hvis man ser noe mistenkelig.

“Osen er den delen av kommunen som det skjer mest for tiden”
Person A

Samtidig som kommunen må bli flinkere til å legge til rette, mener person A at det er ønskelig
å få “luftet” opp litt rundt sjøen for å bedre utsikten. Person A, mener at ivaretakelsen av
sandstrand og arealet rundt sjøen, er kommunens oppgave.
Osen Bygdemuseum og utvidelse av deres areal har stoppet opp, og dette er det nødvendig å
gjøre noe med mener person A. Dette er fordi det er viktig for utviklingen av Osen-dagene. I
del 4.2 er punktene over hemmende tiltak blant annet dårlig eller manglende kommunikasjon.
I dette tilfellet hvor person A, nevner at kommune må bli flinkere til å legge til rette, samt
arealet rundt sjøen er deres oppgave. Dette kan ha en sammenheng med dårlig
kommunikasjon mellom Grendeutvalget og kommunens administrasjon. Dette har ført til
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uklare ansvarsområdet hvor begge parter frasier seg ansvar. Her kunne det ha vært en ide, og
kalt inn til ett møte, hvor ansvarsområder blir klargjort. Dette vil kunne få fortgang i sakene, i
stedet for å bruke tiden på å diskutere om hvem som burde gjøre hva.

5.5 Hva Grendeutvalget har bidratt med til bygda
Person A mener at Grendeutvalget har ført mye positivitet med seg inn i bygda. A husker
spesielt ett idè møte de hadde, hvor lokalbefolkningen fikk være med, og 45 personer møtte
opp. Dette førte til at det var reneste Klondike-stemning, hvor alle hadde stjerner i øyene.
(Klondike; Ett gullfunn ved Klondike River i Alaska i 1897, førte til det største gull-rushet i
historien (National Park Service, s. a.)).

Videre mener person A, at styret i Grendeutvalget har bidratt med mye administrativt arbeid,
som å kontakte politikere for å være ett bindeledd mellom kommunen og næringslivet, men
samtidig også for å kunne påvirke. Her kan vi se tilbake på del 4. Helhetlig bygdeutvikling.
Her skriver Daugstad, Almås, S. Haugen og Rye (2003) om to perspektiver på god
bygdeutvikling. Her nevner de økt deltakelse, idéskaping og fellesskapsfølelse som et
nødvendig grunnlag for næringsutvikling og etablering av arbeidsplasser.
Ettersom Osen Grendeutvalg klarte å samle lokal befolkningen til en idè myldring, førte dette
til en fellesskapsfølelse som er viktig for videre utvikling.
Person B, nevner også denne kvelden, og mener det førte med seg mye bra. Videre kan person
B fortelle at Grendeutvalget bidro med tre millioner til utviklingen av Furutangen. Som nevnt
tidligere mener person A at alpinanlegget og etableringen av hytteområdet godt kunne ha vært
utført uten støtte fra Grendefondet, men kunne ikke si dette med sikkerhet.

I del 4.1. Lokal deltakelse står det at det er viktig at deltakerne tar ansvar for sine handlinger,
noe som ikke alltid skjer. Her kreves det gode samarbeidspartnere, relevante nettverk og
strategiske partnere og en felles forståelse av målet.
Person A sier at det har blitt gjort mye og mange ting har blitt gjort som følge av avbøtende
tiltaksmidler.

Person B kunne fortelle meg at i de årene vedkommende har sittet i Grendeutvalget, har
fokusområdene vært å få frem og få gjennomført tiltak som skaper trivsel og utvikling i Osen.
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Grendeutvalget engasjerer seg i saker på tanke på langsiktig utvikling og bruk av midlene fra
avbøtende tiltak.
I følge person A og B, har Grendeutvalget klart og fått igjennom en del saker:
 Styret tok initiativ til, og delvis utført vår-opprydding på sandstrand Osmundsanden.
Dette har foregått hvert år de siste årene. Resten av arbeidet har satt bort til Osen
Skolekorps
 Tatt initiativet til at beboerne i Osen skulle få tilbud på bredbånd.
 Kjøpt inn løypemaskin
 Kjøpt inn smartboard til skolen
 Bidratt med 3 millioner til utviklingen av alpin- og hytteanlegget i Furutangen
 Deltok på presentasjons- og markedsføringstur til Nederland. I tillegg til dette, var de
med på guiding av mulige innflyttere ved befaring i Åmot.
 Etter press fra Grendeutvalget i Osen, om utvidelse av P-plasser ved badestranda, ble
dette gjennomført for badesesongen 2006
 Har bidratt i arrangementet “Osen-dagene”, etter initiativ fra Osen Jakt- og Fiskelag
 Møte med Statens Vegvesen og Åmot kommune angående sentrum. Temaet var
gangveier, avkjøringer og utvidet gatelys

I følge person B, hadde også Grendeutvalget utført en SWOT-analyse, hvor det som de kom
fram til var:

Trusler/svakheter:
 Dårlig vær, tap av skole, utflytting, nedleggelse av bedrifter, nedlegging av
kommunale arbeidsplasser, ingen næringsutvikling, ingen tilbuds- og
aktivitetsutvikling, for liten tid til engasjement for utvikling
Muligheter/styrke:
 Utvikle turistnæringen med tilliggende service; hytteservice, guiding, opplevelser.
Utvidetilbudene for besøkende og fastboende for å øke oppholdstiden; bredbånd,
bilservice og barnepass.
 Komplementere og samordne tilbud og aktivitet i eksisterende bedrifter og ressurser.
 Markedsføre muligheter og tilbud, samhandling med og i kommunen, samhandling
med nabokommuner, markedsføre kompetanse og “få hekkende par til å bygge reir”.
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Dette viser langsiktige planer og mål for fremtiden. Som nevnt i del 4.2 Næringsutvikling, er
dette noe som fremmer prosjektutvikling. Man setter langsiktige mål, skaper engasjement og
entusiasme. Samtidig som at en SWOT-analyse vil gjøre dem mer fokusert på de sterke og
svake sidene. Person B, sier det har vært prat på å foreta en markedsundersøkelse. I del 4.4
SWOT-analyse, kommer det frem at man kan finne ut mer, ved å foreta en “feedback” hos
kundene. Det kan være at de tenker på noe som man selv som “selger” ikke tenker på.

Person C, mener Grendeutvalget har bidratt til næringsutvikling på Deset og etablering av
pengestøtte. Her har de støttet prosjekter som bidrar til økt trivsel i grenda, som f. eks
ballbinge, badeplass og oppussing av grendehus.
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6. Konklusjon
I denne delen av oppgaven skal jeg se tilbake på problemstillingen og vurdere den opp mot del
5. Analyse. Jeg skal ta en kritisk vurdering av oppgaven og jeg skal prøve å komme frem til en
konklusjon på problemstillingen.

6.1 Konklusjon på problemstilling

Etter å ha gått igjennom teorien, har jeg som innfødt bygdejente, fått ett litt annet syn på hva
som trengs for å øke befolkningen i ei lita bygd. For de som har lyktes ligger det ett enormt
engasjement og arbeid bak. Men for de som virkelig bryr seg om fremtiden til grenda si, betyr
det enormt mye å se framgang i arbeidet man har lagt ned så mye i.

Problemstillingen min var:
“Er det for små samfunn som Deset og Osen, mulig og selv kunne påvirke
folketallsutviklingen i bygda?”.

Etter å ha gått igjennom mye teori, vil jeg si at jeg har kunnet kommet til en konklusjon på
problemstillingen sett ifra ett “bygdeperspektiv”. Den konklusjonen jeg har kommet fram til,
er ingen endelig fasit til hva som kan eller bør gjøres, men belyser noe av problemene ofte
kommer opp.
Det var helt klart at intervjuobjektene hadde noenlunde samme syn på hva som er viktig for å
få til økt tilflytting. Det som alle tre nevner er optimisme og ildsjeler i bygda.
Men allikevel ser de mulighetene fra litt forskjellige vinkler. Mens Deset har fokusert mest på
barnefamilier, å opprettholde tilbud for dem, har Osen fokusert mest på næringsliv og turisme.

I Osen har de med stor suksess klart å få til ett hytteområde, som hele bygda får nytte av. Det
har gitt grunnlaget for å bygge ny og større butikk. Det har skapt arbeidsplasser, som har sikret
mang en bygding jobb i mange år.
Man kan med trygghet si at Osen i langt større grad har lyktes enn Deset. Med teorien som
grunnlag og samtidig som jeg har sett utviklingen og kjenner personlig til folkene som har
stått på, kan jeg si at Osen har ildsjelene Deset ikke har. I Osen ser jeg pågangsmot og hele
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tiden idemyldring. Her samarbeider lokale ildsjeler for å få bygda til å gå rundt. De jobber
store deler av uka, og er alltid tilgjengelig for kundene.
Dette kommer også frem av intervjuene. Person A og B, som representerer Grendeutvalget i
Osen, var langt mer ivrig i sitt intervju, enn person C, som representerer Deset Grendeutvalg.

En annen tanke som slår meg, er at på Deset har de ett sosialt klasseskille som Osen ikke har.
Man har noen få store skogeiere som eier store deler av Deset. På denne måten kan det bli
vanskelig å få til grunnlag for en så aktiv næring som Osen har, rett og slett fordi mange av
dem kan være motvillig til å selge unna jord og skog for å øke annen næring. Dette kan også
føre til sosiale avstander mellom “store” og “små”. Dette vil kunne hindre samarbeid mellom
lokalbefolkningen. Dette er ikke noe som har kommet frem av intervjuene, men som jeg har
observert gjennom min erfaring, så dette trenger ikke å være absolutte fakta.

I del 4.5 Suksesshistorier, skrives det om bygda Finnøy. Finnøy har hatt stor suksess med å
tiltrekke seg innflyttere. Noe av oppskriften på suksess, kommer av forvaltningen av
humankapital, praksiser og holdninger. Men dette krever at så å si alle i bygda er innstilt på å
jobbe i mot samme mål.
De har også hatt ett fungerende Grendeutvalg, hvor blant annet trivsel er en strategi. Dette er
også en del av omdømmebygging, hvis vi ser tilbake på del 4.3 Distriktenes markedsføring.
Har man trivsel innad, vil dette være med på å øke det gode omdømme utad.

I del 4 Helhetlig bygdeutvikling, kommer det frem i en definisjon på helhetlig bygdeutvikling,
som blant annet omfatter sosio-kulturelle forhold. I del 3.3.1, beskriver Røe (2009) sted, som
noe sosio-kulturelt. Det er noe man skaper en tilknytning til og føler identitet. Dette skjer
gjennom erfaringer.
Derfor vil jeg si at Grendeutvalg kan ha en stor påvirkning på de som kommer flyttende til
bygda. Hvis folk føler tilhørighet og identifiserer seg med stedet, vil det også bli lettere å
samle lokalbefolkningen, til å jobbe for en positiv utvikling, med tanke på bygdas framtid.
Røe (2009) skriver videre at det sosio-kulturelle blant annet handler om sosiale nettverk og
relasjoner.
Når det gjelder sosiale nettverk og relasjoner, mener jeg at Deset og Osen, både ut fra
intervjuene og erfaring, at de er flinke til å arrangere arrangementer i bygda. Men riktignok
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mener jeg Osen, gjør dette i større grad enn Deset. Dette kan ha sammenheng med at Osen har
flere innbyggere og at de er flinkere til å sette i gang planene sine.

Min konklusjon på problemstillingen er at, hvis man skal påvirke tilflyttingen på ett lokalt
plan, er man avhengig av lokal deltakelse og engasjement. Her er optimisme og felles
forståelse for målet, en viktig del av veien fram til målet.
Selv om både Deset og Osen har hatt en stor fordel, med tanke på avbøtende tiltak, har de stått
på for å få til utviklingen.
Hvis man også tenker på de sterkt økende boligprisene i byene, og som nevnt i del 3.3
Flyttemotiv, at folk flyttemotiv ikke lenger er basert på arbeid i den grad det var før.
Dette mener jeg også gir ett nytt håp for bygder som Deset og Osen.

Etter å ha skrevet denne oppgaven her, og gjort intervjuet, mener jeg at for å kunne øke
tilflyttingen, så ligger faktisk mesteparten ansvaret hos bygda selv. Det hjelper lite hvilke
tiltak Regjeringen setter i gang hvis ikke bygda selv, jobber for å skape utvikling.
Lokalbefolkningen er som en bedrifts ansatte. Det er de som skaper omdømme, de kan enten
drive “skuta” fremover, eller stoppe hele utviklingen. Hvis de aller fleste jobber sammen, og
har en felles forståelse for målet, vil man kunne klare å skaffe flere innflyttere, samtidig som
omdømmet blir bedre og bedre. Det gjelder å se mulighetene og bruke de ressursene man har.

Jeg vet i hvert fall at jeg ønsker det beste for begge mine oppvekst bygder, hvor jeg har mange
gode minner ifra. Personene kan være noe originale, men man samholdet er veldig bra, og
man får hjelp og støtte hvis man trenger det. Jeg er veldig stolt av begge stedene, men spesielt
utviklingen som er blitt gjort i Osen. Personene bak denne utviklingen, er personer som ikke
gir seg før målet er nådd, og komme seg igjennom hindringer ved å komme med nye ideer.

6.2 Forslag til videre tiltak
Selv om Osen har kommet langt i utviklingen, er det alltid rom for videre utvikling og nye
ideer. Mitt forslag til både Deset og Osen, er at de setter nye mål, både langsiktige og
kortsiktige.
I Osen får de bare fortsette sitt gode arbeid, og det gode samarbeidet mellom de mange
ildsjeler.
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For Deset sin del, vil jeg anbefale at man også tenker litt utenom det å skulle tiltrekke seg
barnefamilier. Her er det viktig å se mulighetene som finnes i bygda, og ikke være redd for å
satse på større prosjekter. På begge stedene kan man foreta en stedsanalyse nevnt av Røe
(2009). Dette vil kunne gi bedre forståelse for hva som driver det sosio-kulturelle og
konsekvensene av by- og stedsutviklingen. Videre vil dette gi kunnskapsgrunnlag for
planlegging, stedsutvikling, omdømmebygging og medvirkning (ibid, 2009).
Det vil også kunne avdekke ulike interesser og konflikter, som måtte være i bygda. Her skal
alle være med i utviklingen, og det er viktig å vite hvor man står i dag, for videre utvikling.
Samtidig vil en god SWOT-analyse kunne belyse hvilke muligheter man har, og mulige
fallgruver.
Jeg vil også anbefale både Osen og Deset i å foreta en markedsundersøkelse, hos de som har
flyttet til disse to grendene, uten å ha en tilknytning til stedet i forkant.
Utenom dette får de fortsette sitt gode arbeid med samme entusiasme.
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