
Seniorrådgiver Judith Kortgård

Lokal vekstkraft og framtidstru

Seniorrådgiver Judith Kortgård
Kommunal- og regionaldepartementet

26.09.09, Åndalsnes

1



Den nye stortingsmeldingen om 
distrikts- og regionalpolitikkendistrikts og regionalpolitikken

• Vi skal sikre reell frihet til 
bosetting

• Vi vil sikre likeverdige • Vi vil sikre likeverdige 
levekår i hele landet

• Vi vil ta ressursene i hele 
landet i bruk
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Regionalpolitikk og distriktspolitikk

• Bred regionalpolitikk – eksempler:
Diff i t b id i ift– Differensiert arbeidsgiveravgift

– Kommuneøkonomien
L db k li ikk– Landbrukspolitikken

– Kommunikasjoner, fysisk og 
elektroniskelektronisk

– Utdanning og FoU
Di t ikt litikk• Distriktspolitikken
– Bedriftsstøtte og tilrettelegging

Ut ikli

Kommunal- og regionaldepartementet3
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Sentrale utfordringer

• Fortsatt sentralisering
• Flere kommuner har befolkningsvekst
• Flere små kommuner har også hatt • Flere små kommuner har også hatt 

folketilvekst
• Sysselsettingsveksten

er skjevt fordelt
• Sentraliseringen 

i  d svinger med 
konjunkturene

• Høy netto innvandringHøy netto innvandring
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Befolkningsvekst i flere kommuner
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Netto flyttetall er små sammenliknet 
med brutto

Høg utflytting, men òg mykje innflytting

med brutto
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Integrering og trivsel

• Mange er interesserte i temaet
N tt j kt i   k l• Nytt prosjekt i gang, som skal:
Kartlegge aktiviteten i kommune
Vi  f  d  d  k lVise fram de gode eksemplene
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Hva avgjør folks valg av bosted?

• Arbeid er en viktig forutsetning, 
men ikke så viktig som førmen ikke så viktig som før

• Mer individorienterte faktorer 
tillegges større vekt  familie  sted  tillegges større vekt, familie, sted, 
miljø, holdninger
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Kommuneøkonomiproposisjonen 

• Kommuneøkonomiproposisjonen 
20102010

• 6,5 milliarder mer til kommunene 
og fylkeskommuneneog fylkeskommunene
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Mange må spille på lag!

• Ulike sektormyndigheter
På t   f lt i i å• På tvers av forvaltningsnivåer

• Næringslivet 
F i illi  l   f i• Frivillige lag og foreninger

• Folk som er engasjerte i bostedet 
sitt!sitt!

Kommunal- og regionaldepartementet10



Den nasjonale 
småsamfunnssatsingensmåsamfunnssatsingen

• Går i sitt siste år, (2006-2009)
150 ill k  i ll h d k il • 150 mill kroner, i all hovedsak til 
regionale og lokale 
utviklingsprosjekterutviklingsprosjekter

• Stoor variasjon i tema og 
innretninginnretning

• Fylkeskommunene er viktigste 
medspillermedspiller

• Følgeevaluering er i arbeid
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Et nytt bolystprogram

• Stimulere bolyst
Midl  til l k l   i l  • Midler til lokale og regionale 
utviklingsprosjekter

• Nye møteplasser• Nye møteplasser
• Videreutvikle 

kunnskap om kunnskap om 
hva som 
ti l  b l tstimulerer bolyst

• Inkludering
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Styrke lokalt utviklingsarbeid

– Ulik kapasitet og kompetanse i 
kommunene for lokal mobilisering og kommunene for lokal mobilisering og 
gjennomføring av tiltak  

d– Satsing sammen med 
fylkeskommunene for å styrke 
kommunene

– Mange statlige tiltak og forventninger til 
lokalt utviklingsarbeid behov for bedre lokalt utviklingsarbeid - behov for bedre 
samordning?
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Utviklingskraft nedenfra

S d i   k k• Spredning av kunnskap

• Vise fram gode eksemplerVise fram gode eksempler

• Styrke kapasitet og 
kompetanse lokalt

• Videreutvikle 
b id t ll  samarbeidet mellom 

lokale, regionale og 
nasjonale aktørernasjonale aktører
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