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SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune gir sin uttalelse til NOU 2020:15 som er en utredning om konsekvenser av 
demografiutfordringer i distriktene.  
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
 
Hovedtrekk fra NOU 2020:15 
 
Her er hovedtrekk fra NOU 2020:15 – Det handler om Norge, utvalgets analyse og 
vurderinger. 
 

Situasjonsforståelse 
Historisk har et stort fødselsoverskudd i distriktene, effektivisering av 
primærnæringene medført flytting til byene særlig rundt Oslofjorden. Målsettingen 
har vært å bremse denne med distriktspolitikk for å skape flere arbeidsplasser i 
distriktene. Nå er det ikke lenger fødselsoverskudd og folketallet synker i svært 
mange kommuner. Utvalget forventer at flyttestrømmen vil avta og at motstrømmen, 
tilbakeflytterne og innvandring vil føre til moderat nedgang i folketallet i distriktene. 
Det er ikke bare arbeidsplasser som kreves, utfordringene er langt mer sammensatte 
og må møtes med et breiere spekter av tiltak. 
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Ambisjonen for Norge må være at distriktspolitikken bidrar til bærekraftige samfunn i 
hele landet. At en evner å tilpasse seg situasjonen slik at folk og virksomheter både vil 
komme og bli. 
 
Tre demografiutfordringer 
· Befolkningsnedgang – nedgang i befolkningen i distriktskommunene har vakt 

bekymring. Målet om å opprettholde folketallet har vært på kommunenivå og 
vært målestokk for om en lykkes i distriktspolitikken 

· Aldring – sees i utgangspunktet på som positivt, folk lever lenger og utfordringen 
her er å håndtere den økende gamle befolkningen på en god måte. 

· Spredt bosetting – liten befolkning spredt på store arealer gir utfordringer knyttet 
til å til arbeid og tjenester og hverdagslivet ellers. 

Disse tre utfordringen er i mange tilfelle samtidige i mange kommuner, nedgang eller 
stabilisering av folketallet kan forsterke eller modifisere disse utfordringene. 
 
Stabilisering av folketallet mot 2040 
Utvalget legger SSB sitt hovedalternativ til befolkningsframskriving (MMMM) til 
grunn og forventer at folketallet kun vil synke med ca. 1% mot 2040. Årsaken til dette 
er færre unge som kan flytte ut, tilbakeflyttere, kraftig vekst i antall eldre og fortsatt 
noe innvandring. De understreker at en slik utvikling ikke vil komme av seg selv. 
Drivkreftene for videre sentralisering er sterke slik som fortsatt vekst i 
kompetanseintensiv virksomhet, mange velger å flytte tross arbeidsmuligheter, færre 
unge med tilknytning til distriktene og mange innvandrere vil også bo sentralt.  
 
Aldrende befolkning må løses ved nasjonale tiltak 
De legger særlig vekt på aldringens stabiliserende kraft, til 2040 vil antall personer 
80+ nesten doble seg i distriktene. Antall innbyggere i seg selv blir mindre 
interessant, hvordan en på en bærekraftig måte kan håndtere en aldrende befolkning 
er vesentlig. 
 
Aldringen utfordrer alle kommuner og må håndteres gjennom en nasjonal politikk. 
Finansieringen av eldreomsorgen må løses nasjonalt og inntektssystemet er i denne 
sammenheng viktig. Det blir sterkere konkurranse om kompetent arbeidskraft innen 
feltet. Vi må i større grad bruke teknologi, bruke kompetansen best mulig og finne 
nye måter å løse oppgavene på. For distriktskommuner viktig å se flere sektorer i 
sammenheng. Samtidig må utdanningskapasiteten økes, og desentral og fleksibel 
utdanning blir viktig. 
 
Samarbeid om tjenesteutvikling i regionen og å utfordre sektorteningen i staten, der 
optimalisering innenfor sektorene uten en samlet regional vurdering må endres på. 



  
 
 

  
 
 

 

Bekymringen lokalt er nedgangen i folketall, mens sentrale myndigheter er mer 
bekymret for om en klarere å levere gode nok tjenester til den aldrende 
befolkningen. 
 
Flytting fra sentrum til periferi må til 
Distriktene er ikke lenger i stand til å reprodusere seg selv, for å opprettholde 
folketallet må derfor netto-strømmen gå til distriktene. Ambisjonen må derfor være å 
utvikle særpreg og forskjeller mellom storbyer og småsamfunn. Distriktene skal ikke 
bli kopi av storbyen, men at bostedsvalg mer blir et valg mellom ulike type 
tilværelser. Det gode samfunn ikke vekst i seg selv må være målet. 
 
Kommunene må selv ta ansvar for sin egen utvikling basert på egne ressurser. Mange 
av dagens utfordringer er komplekse og krever samspill mellom kommune, 
næringsliv, frivillig sektor og innbyggere. Men staten må opprettholde en politikk som 
støtter opp om det gode liv også i distriktene. 
 
Infrastruktur for transport og samhandling 
God infrastruktur er avgjørende for utviklingen, med få og spredte innbyggere må 
bilen være 
løsningen i stor grad. Kollektivtilbudet er vanskelig å få etablert innen fornuftig 
kostnader i slike områder. Og uten et høyhastighets internett kan en ikke forvente å 
utvikle tjenester og grunnlag for bosetting. Det er ikke markedsmessig grunnlag for å 
løse dette, staten må ta et større ansvar for et slik viktig nasjonalt fellesgode, uten 
dette får vi ikke tatt ut de effektiviseringsgevinster digitaliseringen legger til rette for. 
 
God fysisk infrastruktur knytter sammen større bo og arbeidsmarkedsregioner, 
bompenger og dyre ferger gjør at gevinstene ved dette ikke blir utnyttet, utvalget 
kaller det sløsing med samfunnets ressurser, der kapasiteten er stor nok til å ta 
trafikken uten dette. 
 
Velfungerende boligmarkeder 
Tilflytting fra sentrale strøk av folk krever mer velfungerende boligmarkeder. Ensarta 
boligtilbud, lave priser og svak prisvekst gjør dette vanskelig. Byggekostnadene er 
større enn markedsprisen og gjør at en kvier seg for å investere og seinere gjør det 
vanskelig å flytte på seg. Lite dynamikk i boligmarkedet gjør det også vanskelig for 
eldre som ønsker å flytte til en mer sentral og tilpasset bolig i moden alder. 
 
Kompetanse og utdanning 
Potensialet for å sikre tilgang på kompetent arbeidskraft i distriktene er større om en 
satser på de som allerede bor der. Desentral og fleksibel utdanning er derfor viktig. 
Det er også viktig at det finnes utdanningsinstitusjoner i distriktene slik at personer 
oppvokst i sentrale strøk kan oppleve «rural påvirkning». Kunnskapsdepartementet 
må i styringen av sektoren sikre dette.  
 



  
 
 

  
 
 

 

Utprøving av nye virkemidler 
Det er stort behov for nytenking i distriktspolitikken, utvalget har vurdert nye 
virkemidler, men ingen av disse er utprøvd – om de faktisk virker. Utvalget foreslår 
derfor å teste ut slike i mindre omfang med samtidig evaluering. Utvalget har 
registrert den unike lokale kompetansen i sitt arbeid og utfordrer høringsinstansene 
til å spille inn nye forslag til slik tiltak. 
 
Utvalgets forslag til løsninger / tiltak 
 
Finansiering kommunal sektor 
Utvalget peker på at man bør sikte mot et finansieringssystem som støtter 
hensiktsmessig ansvars- og oppgavefordeling mellom nivåene og sikrer en 
tilstrekkelig finansiering av helse og omsorgstjenestene. Utvalget ønsker fortsatt og 
omfordeling i inntektssystemet og bedre finansiering av ressurskrevende brukere. 
 
Tiltak for velfungerende arbeidsmarkeder og infrastruktur som binder landet 
sammen 
Økt satsing på infrastruktur for å utvide bo- og arbeidsmarkeder og peker på en rekke 
tiltak som kan bidra til dette 
 
· Et godt veisystem som utvider og styrker integrasjonen i bo- og 

arbeidsmarkedene. 

· Fjerne flaskehalser i bo og arbeidsmarkeder – regionforstørring er undervurdert 

· Anledning til full digital deltakelse i samfunnet. Det er nødvendig med videre 
utbygging av digital infrastruktur for å få dette til 

· Leveringsplikt slik at alle husstander i landet skal få tilgang på trådløst 
høyhastighetsbredbånd 

· Utrede alternativ til bompenger som finansiering av utbygging av veinettet 

· Redusere prisene eller fjerne billettene på ferger som har ledig kapasitet, med 
tanke på å øke nytten av fergetilbudet. 

· Utvidelse av rullebaner og tilpasning av enkelte flyplasser 

· God rutehyppighet for fly på arbeidsreiser 

 
Tiltak for å få et velfungerende boligmarked i distriktene 
· Stimulere til at økt andel av lån fra Husbanken brukes i distriktskommuner, 

· Utvide tapsavsetningene med 5–10 millioner kroner på årsbasis. 

 



  
 
 

  
 
 

 

Tiltak for utdanning og rekruttering av arbeidskraft i distriktene 
· I styringen av universitets- og høyskolesektoren sikre at institusjonene tilbyr et 

fleksibelt utdanningstilbud og praksisarbeid i distriktskommuner. 

· Utvidelse av ordningen med nedskriving av studielån 

 
Tiltak som sørger for velfungerende tjenester i distriktene 
· Større oppmerksomhet om tjenesteutvikling på distriktenes premisser 

· Etablering av en nasjonal kunnskaps- og idébank 

· Et mer strukturert regionalt samarbeid 

· Redusert uhensiktsmessig detaljstyring 

· Reell rammestyring og overordnede kvalitetskrav og mål 

 
Program for utprøving av nye tiltak i distriktspolitikken 
· Forsøk med gratis barnehage og SFO 

· Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer 

· Forsøk med skattefritak for å stimulere markedet for utleieboliger i distriktene 

· Forsøk med tilskudd til nedriving av tomme bygninger vil kreve tilskuddsmidler i 
en forsøksperiode. Omfanget av må utredes nærmere. 

· Forsøk med flere desentraliserte enheter i statlige virksomheter for å oppnå økt 
statlig sysselsetting i distriktene 

 
 
 
VURDERING: 
 
Utvalget gir en god bekrivelse av situasjonen i distriktene, som også er dekkende for 
situasjonen i store deler av Innlandet. Befolkningsnedgang, aldring og spredt bosetting gir 
mange utfordringer. Utvalget legger til grunn SSB sitt mellomalternativ og antar at fram til 
2040 vil folketallet stabilisere seg i sentralitetsklasse 5 og 6, - synke med 1%. Dette er nok 
svært optimistisk. Erfaring de seinere år er at lav-alternativet til SSB er det som ligger 
nærmest den faktiske utviklingen. Det er det Gausdal kommune har lagt inn som grunnlag i 
sin planlegging videre, jfr. prosessen med kommuneplanens samfunnsdel.  
 
Lillehammer-regionen som sådan er en velfungerende bo- og arbeidsregion, og ikke det 
mest sårbare området i fylket nå, - fordi vi har Lillehammer by. Det er likevel viktig at 



  
 
 

  
 
 

 

virkemidlene framover også rettes inn mot områder som kan representere en vekstmotor, 
som by-regionene. Det er viktig for byen og byens omland, - både når det gjelder mangfold i 
arbeidsplasser, utdanningsinstitusjoner, kulturtilbud, næringsmangfold og andre faktorer 
som gjør det attraktiv å bo, arbeide og drive næringsvirksomhet i en region. For 
Lillehammer-regionen er det derfor svært viktig å holde på, og kanskje også øke antallet 
offentlige arbeidsplasser (stat/sykehus/høgskole osv.).  
 
KS Innlandet arrangerte 3. februar 2021 et møte med fylkesordfører og ordførerne, der det 
ble gitt innspill til saken med sikte på å samle kommunene i Innlandet om noen felles punkt 
som tas inn i uttalelser om utredningen NOU 2020:15: «Det handler om Norge». Tanken er 
at om Innlandets kommuner og fylkeskommunen står sammen om noen hovedpunkt, så er 
det mulig at en blir lyttet til. KS-styrets vedtak er vedlagt saken.  
 
Hovedpunktene som er blitt framhevet er disse:   
 

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning 
 Digital infrastruktur og veger 
 Finansering av kommunal sektor 
 Forsøk med nye virkemidler 
 Boligmarkedet 
 

Mer om valget av hovedpunkter:  
 
To tanker i hodet 
Det er store muligheter for å utvikle gode arbeidsplasser i lokalt næringsliv og svært gode 
lokalsamfunn å bo og leve i, ved aktiv politikk. For å lykkes med dette må en ha et realistisk 
bilde av de utfordringer som våre distrikter står overfor. Det krever at en samtidig som en 
leter fram og markedsfører de muligheter som ligger her, erkjenner at vi må omstille oss til 
en annen demografi og finne helt nye løsninger for å kunne yte gode tidsriktige tjenester til 
framtidas innbyggere. Vi må arbeide på begge disse fronter samtidig for å nå våre mål. Å 
skape grunnlag for det gode liv i Innlandet selv med noe færre innbyggere i deler av vårt 
område er målet. Vi må lokalt ha fokus på å ta vare på de innbyggerne vi har, og det krever 
en innsats. Å finne fram til kvalitetene, og ikke minst framsnakke lokalsamfunnet sitt, 
framfor å ha et konstant problemfokus i større og mindre enkeltsaker, er nok viktig for 
omdømmet.    
 
Norge eldes – vi er først ute 
Innlandet er første fylke som har flere eldre enn unge. Utfordringer knyttet til finansiering og 
tilstrekkelig kompetanse / arbeidskraft er felles utfordringer. At dette må løses ved nasjonale 
tiltak er vi helt enige i. Vår situasjon gir muligheter for å utvikle nye løsninger i sektoren og i 
næringslivet, i form av produkter og tjenester til et etter hvert kjøpesterkt gruppe (silver 
economy). Finansieringen av ressurskrevende tjenester sammen med oppgaveglidning fra 
sykehus til kommune må løses om tilliten til våre tjenester skal opprettholdes på sikt. 



  
 
 

  
 
 

 

 
Infrastruktur for regionforstørring 
Utviklingen siden mars 2020 med korona har vist de digitale mulighetene, og samtidig 
mangelen på høyhastighets bredbånd i betydelige deler av Innlandet. For at vår befolkning 
skal kunne delta i samfunnslivet, for undervisning og arbeid, og for å kunne effektivisere 
både i offentlig og privat sektor er vi helt avhengig av å få dette på plass. Markedet løser ikke 
dette, og her må staten tungt inn. Når vi kan bruke 200-300 mrd på halvannet år i 
koronatiltak må noen få mrd til dette være lett å få på plass. 
 
For å utvikle større bo- og arbeidsmarkeder er vi avhengig av sammenhengende gode veger. 
Det er tiden det tar å reise mer enn antall km som teller. Vi er enig med utvalget at det virker 
som sløsing med samfunnets midler å bygge ny veg for så å legge på bompenger som gjør at 
den blir brukt mindre enn behovet er. Her bør en se på alternative finansieringsformer. 
Innlandet har 7000 km fylkesveg med store etterslep på vedlikehold og utbedring, og dette 
er svært uheldig for bosetting og næringsliv, i tillegg til trafikksikkerheten.  
 
Velfungerende boligmarkeder 
I deler av fylket er markedsverdien av en bolig mindre enn byggekostnaden, og det er lite 
tilbud av leiligheter, rekkehus mv i distriktskommunene. Lav verdi gjør at boliger ikke selges 
eller leies ut, men blir fritidsboliger. For å få folk til å flytte til distriktene må en utvikle et 
mer differensiert boligtilbud, og dette vil også bidra til at eldre kan få mer tilpassede boliger. 
Det må utvikles ny policy og virkemidler for å jevne ut denne ubalansen. Virkemidler i 
Husbanken kan være en av disse. 
 
Kompetanse 
Innenfor utdanningsfeltet, må det legges til rette for at de som ønsker det, har mulighet til å 
ta høyere utdanning i distriktene. Det er særlig viktig med et desentralisert og fleksibelt 
utdanningstilbud til dem som allerede er etablert i distriktsområder, ettersom det antagelig 
ligger et større potensiale i å utdanne dem som allerede bor i distriktene, enn i å tiltrekke 
seg høyt utdannede som bor andre steder. For å sikre god kompetanse til private og 
offentlige arbeidsgivere i distriktene, er det viktig å kunne ta videre- og etterutdanningen 
ved siden av jobb, og uten å flytte. Det er derfor viktig at det utvikles programmer som kan 
tas desentralt. Universitets- og høyskolesektoren må stimuleres til å utvikle slike 
programmer og virkemidler for å sikre bestilling av dette. Hedmark og Oppland 
distriktshøgskole var i sin tid pioner på desentralisert høyere utdanning, og her har vi fortsatt 
god kompetanse på slike utdanningstilbud.  
  
Inntektssystemet – finansiering av kommunal sektor 
Finansiering av sektoren er avgjørende for at det kan ytes likeverdige tjenester i alle deler av 
landet. Det er nå et eget utvalg som gjennomgår Inntektssystemet, og det er positivt at de 
kan vurdere om hyttekommuner som har mange fritidsbeboere bør kompenseres for 
merutgifter knyttet til det. Av større betydning er nok andre regionalpolitiske elementer i 
systemet. Det er klart at distriktsutfordringene er minst like store i deler av Innlandet som i 



  
 
 

  
 
 

 

nord. Uttellingen i systemet bør derfor knyttes til omfang av slike utfordringer uavhengig av 
hvor i landet området ligger. 
 
Forsøk med nye virkemidler 
Utvalget foreslår å prøve ut og evaluere en del nye virkemidler før disse om de har den 
ønskede effekt tas i bruk i stor skala. Innlandet kan egne seg godt som en forsøksregion i 
denne sammenheng og bør søke om å bli forsøksområde. For å gi området større frihet til å 
utvikle gode løsninger, bør en også vurdere å søke en «frikommunestatus» der statlig 
sektorstyring slippes opp. 
 
Distriktsnæringsutvalget 
Et svært viktig virkemiddel er differensiert arbeidsgiveravgift, og det er viktig å minst 
opprettholde nivået på denne. 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler.  
 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige:  
   

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 
regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet.  
 



  
 
 

  
 
 

 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder.  
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring).  

 
 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 

Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 
 
 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 23/21 den 17.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 
NOU 2020:15: «Det handler om Norge» viser at det kreves en svært aktiv distriktspolitikk 
framover, med sterke virkemidler.  
 
Gausdal kommune mener at følgende tiltak er svært viktige:  
   

 Kompetanse, utdanningsinstitusjoner og desentralisert utdanning; Å kunne ta 
utdanning og oppdatere kompetanse uten å flytte er viktig, og det må sikres 
virkemidler for å utvikle dette tilbudet til vårt fylke. Utdanningsinstitusjoner er viktige 
for regional utvikling. Nærhet til en utdanningsinstitusjon øker rekrutteringen til 
utdanningen, og det fører til at flere i en region kan ta utdanning. Etter studier tar 
mange arbeid i regionen hvor de studerte, og det bidrar til at privat og offentlig 
sektor i regionen får tilgang til kompetanse. 
 



  
 
 

  
 
 

 

 Digital infrastruktur og veger; Det viktigste tiltaket innen infrastruktursatsing er at 
høyhastighets bredbånd til alle husstander må på plass og statens finansiering må 
sikre dette der markedet ikke leverer. I tillegg er det viktig å prioritere 
regionforstørring gjennom utbedring av fylkes og riksvegnettet.  
 

 Finansering av kommunal sektor; Økningen i antall eldre krever kompetanse og 
penger, og det kreves nasjonale tiltak for å finansiere sektoren, herunder 
ressurskrevende tjenester. I gjennomgangen av inntektssystemet må en vurdere om 
«hyttekommuner» med stort antall deltidsinnbyggere skal kompenseres for ekstra 
kostnader. En må sikre at de regionalpolitiske elementene kompenserer ut fra de 
faktiske distriktsutfordringer som eksisterer i ulike områder.  
 

 Forsøk; Innlandet fylke bør bli forsøksfylke for utprøving av nye distriktspolitiske 
virkemidler i tråd med utvalgets anbefalinger. Det bør også søkes 
«frikommuneforsøk» med fristilling fra statlige retningslinjer for å skape nye gode 
løsninger (rammestyring).  

 
 Boligmarkeder; Det må tas en gjennomgang av skattesystem og virkemidler i 

Husbanken for å utvikle et mer velfungerende boligmarked i distriktene, og en bedre 
balanse mellom sentrum – periferi. 

 


