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PER ROAR BEKKEN
perroar@opp.no

Befolkningsstatistikken syner at

kun Oppdal av regionsentra i

fjellregionen har solid vekst. 

Tynset og Røros er region-
senter i Nord-Østerdal, men har
minimal 

folkevekst sidan årtusenskif-
tet. 

Sel kommune med region-
senteret Otta har hatt jamn
befolkningsnedgang sidan fyrst
på 1980-talet.

I bygdene slit mange kom-
munar med kraftig svikt i folke-
talet som betyr ein kraftig svek-
ka kommuneøkonomi med

lågare skatteinntekter og mindre
i overføringar frå staten.  

Fødselsunderskot
Folketalet blir bestemt av to
ting:  Tilhøvet mellom antal
fødde og døde i kommunen og
tilhøvet mellom utflytting og
innflytting. 

Det er fødselsunderskotet
som gjev attendegangen i folke-
tal i fjellregionen, for regionen
har totalt sett ei nettoinnflytting
på 241 personar.

Heile sju kommunar opple-
ver faktisk nettoinnflytting, med
Oppdal på topp med 486 fleire
innflyttarar enn utflyttarar sidan
2000. Også Røros (355), Tynset
(174) og Holtålen (46) har stort
flytteoverskot.

Mange kommunar har imid-
lertid stor nettoutflytting med
Sel (-227) og Lesja 

(-153) som dei mest utsette.
Hovudutfordringa for fleire

kommunar i bygde-Noreg dei
neste ti-åra er at det blir færre
folk i yrkesaktiv alder – og
mange fleire som treng pleie og
omsorg. 

Dermed blir det eit stort mis-
tilhøve mellom skatteinntekter
og pleieutgifter.

Eldrebølgen
Befolkningsframskrivingar frå
SSB syner at Sel i 2040 vil ha
473 fleire personar over 67 år
enn i dag, Oppdal 257, Lom
197, Vågå 191, Rennebu 183,
Dovre 173, Lesja 141, Skjåk
109 og Folldal 51.

Den massive eldrebølgen
kan berre Oppdal delvis møte
fordi kommunen får 290 fleire
yrkesaktive om drygt tjuge år
ifylgje SSBs middelframskri-
vingar. 

Sel derimot får heile 290
færre yrkesaktive, og har med

473 fleire eldre ei voldsom
utfordring i fanget. 

Også dei andre kommunane
får langt færre yrkesaktive, som
Skjåk med  229,  Dovre 199,
Rennebu 179, Lom 176, Folldal
162. Lesja 140 og Vågå 129.

Denne forskyvinga er også
h o v u d a r g u m e n t e t
Fylkesmannen i Oppland brukar
for å kutte talet kommunar i
Oppland til 8-10.

I Nord-Gudbrandsdalen bør
det kun vera tre; Lom og Skjåk,
Vågå og Sel, og Dovre og Lesja,
meiner Fylkesmannen. Som pei-
kar på at det nye inntektssyste-
met inneber at ein større del av
tilskota blir gjeve per innbyg-
gjar, mindre per kommune. Det
vil også ramme fråflytnings-
kommunane hardt.

Kommunefusjonar
Befolkningsnedgang og skre-
meskot frå Fylkesmannen har
likevel ikkje ført til at kommu-
nane i Nord-Gudbrandsdalen ser
noko behov for endringar dei
neste ti-åra.

I folkerøystingane i vår var
det berre Dovre som sa ja til
fusjon, alle dei andre sa nei. 

Oppdal og Røros vil gjerne
gå saman med nabokommunar,
dei andre kommunane i Nord-
Østerdal og fjellregionen i Sør-
Trøndelag vil halde fram som
før.

Sjølv om fylkesmann
Sigbjørn Johnsen i Hedmark
peikar på dei tre store alarmsig-
nala: Synkande folketal, færre
yrkesaktive, fleire eldre.

Han foreslår å slå saman
Tynset, Tolga og Alvdal, men la
Folldal halde fram åleine og i
samarbeid med den nye stor-
kommunen. I nord bør Røros,
Os og Holtålen gå saman, mei-
ner Johnsen.

I Sør-Trøndelag meiner
Fylkesmannen at Oppdal og
Rennebu bør slåast saman og at
Tydal og Selbu gjer det same, og
at Røros går saman med sine
naboar i sør og nord slik
Johnsen anbefalar.

Men alle unnteke bygdeby-
ane Røros og Oppdal seier nei.

Ei bygd er borte

FLUKTA FRÅ BYGDA

• Dei 15 kommunane i Nord-
Gudbrandsdalen, Nord-Østerdal og
fjellbygdene i Sør-Trøndelag
tømest for folk. 

• Berre Oppdal av regionsentra har
noko vekst å tale om sidan 2000-
talet. Tynset og Røros er regionsen-
ter i Nord-Østerdal som knapt har
folkevekst sidan årtusenskiftet. 

• Otta i Sel kommune har hatt 
jamn befolkingsnedgang sidan fyrst
på 1980-talet.

• Avisene Opp i Oppdal, Vigga i
Dovre og Lesja og Fjuken i
Ottadalen har samarbeidd om
denne saka.

Fjellbygdene i Midt-Noreg blir tappa for folk.
Berre sidan årtusenskiftet har folketalet i fjell-
regionen gått ned med 1.538 innbyggjarar.
Det er omtrent like mange som det bur i
Folldal i dag.
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– Bygda er ingen
endestasjon, seier
Mette Vårdal. Men ho
har ingen planar om å
flytte frå Vågå. 

ARVE DANIELSEN 
arve.danielsen@fjuken.no 

– Eg har aldri angra på valet om
å flytte og busetje meg Vågå,
seier Mette Vårdal. 

Men at det var her ho hamna,
var tilfeldig.

Bygde hus i ei grend
Hausten 2000 fekk Mette Vårdal
seg jobb i Folkekulturforbundet
(i dag Studieforbundet kultur og
tradisjon). Året etter vart ho med
på flyttelasset da
Folkekulturforbundet flytta til
Vågå frå Oslo. 

Mette Vårdal fortel at kjæ-
rasten Vegar hadde fått seg jobb
i Sverige og ho tenkte at ho
kunne bli med å vere eit halvår i
fjellbygda, før dei møttest att i
Oslo for å halde fram det dei
hadde planlagt. 

Musikaren Vegar Vårdal
fekk stipend av Oppland fylkes-
kommune og tok med seg fele-
kassa og flytta til Vågå han
også. 

– Vi måtte ikkje bu i Oslo. Vi
var fri i forhold til kvar vi ville
bu, men var samde om å ikkje
bu for langt frå byen, seier
Mette. 

Da paret bestemte seg for å
byggje hus, fann dei tomt i ei av
grendene; Midtli i Nordherad. 

Mette Vårdal seier mange
ser på det å flytte ut på lands-
bygda som ein endestasjon. Ho
er lei av å stadig forsvare valet
om å flytte frå byen. 

– Det er forventa at dei som
flyttar til bygda skal bu der
resten av livet. Vi går ikkje og
pratar om eller når vi skal flytte,
men folk må slutte å tru at bygda
er endestasjonen, seier ho. 

Større toleranse
Sjølv om det er fleire valmog-
legheiter i byen, meiner Mette
Vårdal at det lettare å få til ting
på bygdene. 

– Eg har fått lov til å ta dok-
torgrad, det hadde eg ikkje hatt
moglegheit til om eg hadde sete
i Oslo, seier ho. 

Ho seier at i Oslo møter ein
og omgår menneske som er lik
seg sjølv.

– På bygda blir ein kjent med
fleire mennesketypar. Her er det
større toleranse for at folk er
annleis, seier ho. 

Paret Vårdal har to jenter, og
Mette er klar på at ho ikkje ville
latt ungane vekse opp i Oslo.
Familien på fire er flittige bru-
karar av naturen både sommar
og vinter.

– Lemonsjøen er viktig for
familien, seier ho.

Mette og Vegar har etablert
selskapet Kultivator, og er entre-
prenørar innanfor kultur; arran-
gere konsertar, utvikle og selje
konsert- og underhaldningsinns-
lag, produsere framsyningar, gje
ut musikk og tekst. Basen til
Kultivator er i den lokale kultu-
ren. 

Framsnakke bygda
– Er det noko du saknar med
byen?

Mette Vårdal blir taus.
Uvant til henne å vere. Ho tenk-
jer seg lenge om. Fyrst kjem eitt
nei. Etter ei lang tenkepause

kjem eit nytt nei. Og eit tredje
nei. 

– Nei, men vi er der ofte.
– Kva må til for at fleire skal

gjere som deg og flytte til
bygda?

– Heile bygda må vere med å
framsnakke bygda si. Personleg
kontakt er viktig. Ein må gå
direkte på folk. Vi har barneha-
geplass, skule og ledige hus.
Med ein region som slit med frå-
flytting, er det bra om vi får ein
i pluss. Vi kan ta fleire og, vi har
plass til det. Men vi har ikkje
infrastruktur til å bli 500 fleire
over natta. Vi tek gjerne imot

500, berre dei kjem gradvis,
seier Mette Vårdal med eit smil.

Sterkt regionsenter
– Klarar Vågå kommune seg
godt som eigen kommune i
framtida?

Som folkevald for
Senterpartiet tek Mette Vårdal
på seg politikarhatten. 

– Det er ikkje kommune-
grensene som er avgjerande.
Spørsmålet er om vi skal behal-
de tenester i Nord-
Gudbrandsdalen. Vi treng eit
sterkt regionsenter på Otta for at
Vågå og dei andre kommunane

skal lukkast. Vi må tenkje at
naboen sin suksess, er vår suk-
sess, seier ho.

– Kva trur du det er som
betyr noko for folk som vil flyt-
te til bygde-Noreg?

– Vi flytta til Vågå fordi det
er annleis. Dersom Vågå skal
vere lik byen, kva er vitsen med
å flytte hit da? undrar ho. 

Mette Vårdal vaks opp på
Ullern, vestkanten av Oslo. Her
kjente ho færre og færre naboar.
I Nordherad kjenner ho naboen
sin. Heile grenda.

Mette fortel at ho i Oslo
brukte 50 minutt kvar veg for å

Framsnakkar det gode liv  
Kjerringar mot straumen:

Gode liv: Mette Vårdal har funne det gode liv i grenda Nordherad i Vågå. 

FLUKTA FRÅ BYGDA
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   v på bygda
  

Mange flytter frå kom-
munane våre. Men det er
også dei som kjem, og
fell pladask.

ASTRID KVAM HELSET
astrid@vigga .no

- Vinn-vinn-vinn.
Slik skildrar Marianne
Bundgaard Nielsen det å bu i
Dovre.

Det er nå tre år sidan ho og
familien kom til Dovre for å
jobbe med eit prosjekt hjå Anita
Killis Trollfilm. Det skulle berre
vera for nokre månader, men når
dei andre drog vart Marianne og
familien att. 

- Kan de ikkje berre bli, sa
Killi til dei.

Og slik vart det. Sonen
Morten-Birk hadde plass i barne-
hagen på Dombås, og han gav
klar beskjed til foreldra at han
ikkje skulle flytte nokon stad.
Når Marianne kunne jobbe hjå
Trollfilm, og når mannen
Sveinung er sjølvstendig
næringsdrivande og kunne arbei-
de nær sagt «overalt» var det
ikkje eit vanskelig val. Ho har
heller aldri angra på valet ho har
gjort.

– Det kjem eg ikkje til å gjera
heller, seier hun bestemt.

Skape sin eigen jobb
Produksjonsdesigner er tittelen
som står på vitnemålet frå
Danmarks designskole.

– Ein produksjonsdesigner er
ein som skapar visuelle uttrykk,
bygger opp scenene, lagar karak-
ter, fargepalettar og form til his-
toriene. Her jobbar Anita og eg
godt saman, blant anna fordi båe
har jobb i denne teknikken, i
mange år. sier ho. 

I det trivelege studioet på
Killi er det lett å føle seg heime.
Det er ei kreativ stemning med
små augo, armar, hundar og tre
som skal bli sett saman til film. 

Jobben hjå Trollfilm er verk-
eleg draumejobben. Det er berre
to stader i heile Noreg som det er
mogleg å jobbe med animasjon
på glasbord, og èin av desse sta-
dene ligg der i Killigardane med
utsyn over heile dalen. Arbeidet
er prosjektbasert, noko Marianne

er glad for. 
– På Trollfilm kan eg saman

med Anita jobbe med det vi helst
vil. Vi lagar film med viktige
tema, som snakkar  for ungar
som har vanskeleg for å finne
ord. Og eg er med på å skape
min eigen jobb. Dette er verke-
leg ei gåve, seier ho.

Hus i kø
Marianne kjem opprinneleg frå
ein gard på Jylland i Danmark,
men er utdanna i København.
Mannen Sveinung er frå Valdres.
Dei kom flyttande frå
Bunnefjorden utanfor Oslo.
Mange har sagt dei flytta usen-
tralt, Marianne er ikkje einig. Ho
meiner Dovre og Dombås er sen-
tralt med tanke på Dovrebanen
som går rett forbi.

– Ein kan faktisk koma seg
fram og attende til og frå Oslo på
ein dag, og Gardermoen er berre
nokre timar unna, seier ho.

Dei har mykje besøk, kanskje
meir enn der dei budde før. Ofte
er dei på reise, både til vener i
Oslo og hjå Mariannes familie i
Danmark. 

– Ein gong vi var i Oslo sa
Birk at her er det ikkje berre
bilane som står i kø. Til og med
husa står i kø.

Hels og si hei
Birk fann seg godt til rette, men
det vart nokre språklege utfor-
dringar.

– Ein dag fortalde han at han
hadde slått huggu.
Produksjonsleiaren på prosjektet
heitte Hugo, og eg gav beskjed
om at det ikkje var pent å gjera
det. Etterkvart skjønte vi at det
var hovudet han meinte, ler
Marianne.

Ho meiner Dovre er trygt, og
at det er bra at folk bryr seg. 

– Viss ein berre oppfører seg
ordentleg er ting slik det skal
vera. Folk er opne og inklude-
rande, seier ho.

Som ein gang dei ikkje hadde
vært på skiavslutning, kom ei
anna mor og sa ho hadde teke
med Birks premie. Eller at ein
blir beden med på ting, og at folk
ho ikkje veit kven er smiler og
helsar når ho møter dei.

– Det gjer godt å bli helst på,
i staden for berre sett på, seier
ho, og meiner folk kan klappe

(seg sjølv på skuldra for å vera
den dei er.

Trygge dinosaurar
Som så mange andre har
Marianne forelska seg i naturen.
Fjella som ligg så nære at det er
berre å ta på seg skoa og gå, så
kan du gå dit du ser.

– Naturen betyr meir enn eg
trudde. Fjella er som å ha mange
venlege dinosaurar rundt seg,
seier ho.

Frisk luft og friskt vatn, det
betyr noko. Tanken på at det finst
millionar av menneske som ikkje
kan gjeva ungane sine reint vatn,
medan hennar son kan gå ut og
drikke av bekken i hagen viss
han vil. Før budde dei nær Oslo,
fyrst nå føler ho dei bur i Noreg.
Det er mange år sidan ho var i
Dovre fyrste gong. Da arbeidde
ho med ei masteroppgåve om
Peer Gynt, og var på tur for å sjå
Peer Gynts rike.

– Det var kjempefasinerande.
Og nå bur vi her! Det er helt vilt,
seier ho.

Sentralt, midt i naturen
Store tankar om korleis ein kan
få fleire til å koma hit har ho ikke
gjort seg. 

– Eg håpar at ingen oppdagar
kor fint det er, dette vil vi ha for
oss sjølv, spøker ho.

Innflyttaren ser absolutt ei
framtid for Dovre, og trur fleire
vil oppdage at det er sentralt
samstundes som det ligg midt i
naturen. Det aller viktigaste er å
ha noko å gjera. Eller meiner
Marianne det viktigaste er at dei
som flytter hit føler seg velkom-
ne, og meiner Dovre er gode på
nettopp dette. 

– Her er det plass og overskot
til å integrere. Vi må ta imot
familiar, her er dei beste rammer
for ein god oppvekst, med heilt
unike skular, barnehager, og
naturen.

Ho håpar miljøet rundt
Hjerleid blir teke vare på og høgt
prioritert, og meiner det er ei stor
gullgruve for dalen, som har og
vil tiltrekke seg mange dyktige
og skapande menneske. 

– Det er ei gåve å sjå fjella
kvar dag, her kan ein vera som
ein er, det er frisk luft og plass
nok til alle, seier Marianne
Bundgaard Nielsen. 

koma til og frå arbeid, i ein lang
kø. 

– Ein dag eg køyrde ungane
til skulen hadde eg ein bil fram-
for meg og det kom to bilar bak,
seier ho med eit stort smil. 

Og ho og Vegar har kjøpt seg
elsyklar.

– Det er fantastisk å kunne
sykle til Vågåmo og sleppe å
bruke bilen heile tida.

Møtte eigne fordommar
Å bu på bygda er for Mette
Vårdal det gode liv. 

– Det er synd vi ikkje klarar
å formidle dette fullt ut. Det er

like store moglegheiter her som
i byen, seier ho. 

Ho fortel at noko av det fyr-
ste ho møtte da ho kom til bygda
for 15 år sidan, var ein av sine
eigne fordommar mot «bøndene
på bygda».

– Her kjem ein fyr og pratar
om innovasjon, seier Mette når
ho skildrar møtet med potetbon-
den Harald Sve Bjørndal, som
har satsa stort på poteter og bygd
eige gardsbrenneri.

Sentralt midt i naturen
Sentralt: – Dovre er sentralt, det er ikkje langt til Oslo og det ligg midt i naturen.
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Ved å gjeva nyinnflytte
100.000 kroner i tilskot,
kan fråflyttingskommu-
nar gjera seg attraktive,
meiner næringssjef Klaas
van Ommeren.

RANDI GRETE KALSETH-IVERSEN
randi@opp.no

Klaas van Ommeren er nærings-
sjef i Folldal, har vore turistsjef i
Oppdal og direktør for senter for
bygdeturisme i Røros. Etter
mange år som rådgjevar rundt
om i fjellbygdene veit han ein
del om kva nye innbyggjarar
etterspør.

– Kva kan kommunane gjera
for å trekke til seg nye innbyg-
gjarar?

– Det er fleire ting. I Folldal
kommune har vi i kommunens
strategiske næringsplan fleire
punkt eg ser på som viktige.
Blant anna byggjer kommunen
opp databaser, der ein samlar
alle bedriftenes epostadresser,
slik at ein kan sende ut felles-

mailar. Der er det også oversikt
over alle skoleelevar og studen-
tar frå bygda, og studieretningar
dei vel.

– Når studentane blir fulgt
opp frå heimbygda, er det større
sjanse for at dei vender heim,
trur van Ommeren.

Han fortel at det per nå er to
bygningsingeniørstudentar ved
NTNU, og samstundes er det
firma i Folldal som treng folk. 

– Det er her kommunen må
ha eit system for å følgje desse
opp.

100.000
Næringssjefen syner til at den
vesle familiebedrifta Primar AS
som produserer bacalao, går så
det susar i Folldal. Primar Ekte
Bacalao finnst nå i hele Norge
hos alle Meny, Ultra, Spar og
Euro Spar. Den er også tilgjeng-
elig hos mange Kiwi, Rema,
Coop og Ica-butikker. Omtrent
200 tonn bacalao går årlig ut fra
fabrikken, som er blitt en hjør-
nesteinsbedrift i bygda.

– Hadde hun hatt lokalet i
Oslo ville bare husleien vært
omtrent 2,5 ganger så høy. I til-

legg viser målinger at sykdoms-
fraværet ville vært større, og
strøm og andre håndverkertje-
nester dyrere. Når en i tillegg tar
med at arbeidsgiveravgiften er
lavere, gir dette en økonomisk
uttelling bedrifter må gjøres
oppmerksomme på. Her kan
kommunene bli flinkere.

Van Ommeren peker også
på viktige faktorer for tilflytting
som barnehage, skole og kultur-
tilbud.

Han mener kommunen
kunne gi nye innbyggere som
ønsker å starte opp noe, et utvik-
lingstilskudd på 100.000 kroner.
Flytter de før tre år er gått, må
de betale tilbake beløpet.

– Kommunen får 50.000
kroner per innbygger i overfø-
ringer, og på tre år får kommu-
nen 150.000 kroner for den
samme innbyggeren. Dette er
nøkkeltall som ikke er framme i
det hele tatt, mener van
Ommeren.

MÅ HJELPE FOLK IGANG
Kommunane må vera aktive og
legge mykje meir til rette for til-
flytting.

– Vi må gjera heimeleksa
vår. I samband med å få på plass
ny bank i Folldal, gjekk kommu-
nen mykje lenger enn det ein
vanlegvis gjer, påpeikar han.

– Kva andre faktorar kan
auke tilflyttinga?

– Folk flytter på bakgrunn av
alt fra at dei har høyrt om sta-
den, til at det er eit triveleg
bumiljø. Å marknadsføre kultur-
tilbodet i kommunen er vesent-
leg.

Van Ommeren meiner det
ikkje må vera vasstette skott
mellom bank og kommune.

– Det er ekstremt viktig for
kommunane å tenke nøye
gjennom kven ein ynskjer å få
tak i. Så må mottakarapparatet
vera på plass, og det held ikkje
at det berre er eit mottakarappa-
rat, det må fungere.

– Kommunen kan hjelpe til
med å levere konkrete produkt
på bistand og rådgjeving på kor-
leis folk kan koma i gang med
etablering. Det er avgjerande,
meiner van Ommeren.

Regionrådsleiar
Bjarne Eiolf Holø vil
at folk skal stå fram
og syne stoltheit for
bygda si. 

ARVE DANIELSEN 
arve.danielsen@fjuken.no 

– Vi har eit sterkt fokus på å
utvikle attraktive bygdasenter,
seier regionrådsleiar for Nord-
Gudbrandsdal, Bjarne Eiolf
Holø (Sp).

Moderne busetjing 
Kommunane i regionen deltek i
B y r e g i o n p r o g r a m m e t
Lillehammer og
Gudbrandsdalen. Fjellområda
har lenge vore attraktive for fri-
tidsbustader, og talet fritidsbu-
stader i dalen er i stadig vekst. I
dette prosjektet fortel Holø at
ein vil sjå på korleis moderne
busetjing kan skape grunnlag for
utvikling og auka verdiskaping.
Mange brukar meir tid på hytta
enn der dei er registrert busette i
folkeregisteret, og ein vil sørgje
for at brukarar av fritidsbustader
blir ein del av kommunane dei
er i. 

– Arbeidet med moderne
busetjing skal gjere det meir
attraktivt å bu, feriere og arbeide
i regionen, seier Holø. 

Betre dekning av mobilnettet
og breiband er noko det her blir
arbeidd med, for å gjere det meir
attraktivt å bu og arbeide frå
hytta.

– Når det gjeld mobilnett og
breiband skal det vere like god
tilgjengelegheit, anten ein bur på
Lesjaskog, Otta eller
Lillehammer, seier Holø.

Stoltheit for bygda
Regionrådsleiaren seier det har
vore mange prosjekt opp
gjennom åra for å få folk til å
flytte heim att til heimkommu-
nen. 

– Kanskje vi skal snu på det
og heller seie «kom til oss»,
seier Holø. 

Han seier at folk må koma
hit for å oppleve området for
meir enn ferie og fritid. Ta seg
tid til å freiste å bu her på prøve.
Det er lov å ombestemme seg.

Regionrådsleiaren vil setje i
gang ei rørsle om at dei som
allereie bur i ein av dei seks
kommunane, står fram og syner
fram stoltheit for bygda si, lyfter
fram kva dei ser som er viktig
med å bu her. 

– Vi har felles bustad- og
arbeidsmarknad i regionen.
Tenk å kunne ta lunsjen på
Bakeriet i Lom og etter arbeid ta
ein tur - vere inne i ein av nasjo-
nalparkane våre på under ein
time. Slikt er eksklusivt, seier

Holø med glød. 

Små og solide
Det blir skrike høgt etter statlege
arbeidsplassar, også i regionen
her. Holø fryktar at desse går til
større byar. 

– Det er ein god miks at folk
som kjem for å busetje seg i
regionen, har med seg arbeids-
plassen sin, seier Holø. 

Han seier det er vel så viktig
med mange små og solide
arbeidsplassar, som å få etablert

store hjørnesteinsbedrifter. Og å
utvikle eksisterande næringsliv.

– Ein ekstra arbeidsplass for-
delt på for eksempel 20 bedrifter
er sikrare enn ei ny bedrift med
20 arbeidsplassar, seier Holø.

Vil lyfte fram bygdene 

Stolt: Regionrådsleiar Bjarne Eiolf Holø meiner Nord-Gudbrandsdalen har mange eksklusive kvalitetar. 

– Gje nye innbyggjarar 100.000 

100.000: Klaas van Ommeren meiner tilflyttarar bør få 100.000 kroner. 

FLUKTA FRÅ BYGDA



Oppdal
2000:6288
2016: 6886

+ 598

Rennebu
2000: 2700
2016: 2562

- 138

Holtålen
2000: 2239
2016: 2031

-208

Tydal
2000: 949
2016: 851

- 98

Røros
2000: 5545
2016: 5635

+ 90

Os
2000: 2148
2016: 1956

-192

Tolga
2000: 1812
2016: 1620

- 192

Tynset
2000: 5473
2016: 5580

+ 107

Alvdal
2000: 2417
2016: 2426

+ 9

Lesja
2000: 2303
2016: 2055

- 248
Skjåk
2000: 2386
2016: 2204

- 182 Lom
2000: 2567
2016: 2347

- 220 Vågå
2000: 3818
2016: 3664

- 154

Sel
2000: 6273
2016: 5935

- 338

Folldal
2000: 1814
2016: 1592

-222

Dovre
2000: 2851
2016: 2701

- 150

1538 færre siden 2000 Toppåret
Tolga   1903 i 1985
Tynset 5580 i 2016
Alvdal    2734 i 1969
Folldal    2387 i 1953
Os 2172 i 2001

Dovre   3253 i 1980
Lesja   3163 i 1953
Skjåk   3038 i 1955
Lom   2991 i 1951
Vågå   4154 i 1985
Sel   6711 i 1981

Oppdal  6886 i 2016
Rennebu 3109 i 1982
Røros   5671 i 2007
Holtålen  2722 i 1972
Tydal   1008 i 1992

Flyttetoppen
Oppdal  487
Røros  355
Tynset  174
Holtålen  46
Dovre  32
Vågå  16
Rennebu  2

Alvdal  -12
Skjåk  -12
Tydal  – 59
Lom  – 97
Folldal  – 117
Tolga  – 124
Os  – 129
Lesja  - 153
Sel  -227
Sum   + 241
Nettoinnflytting 
i perioden 2000-2016.

FAKTA

Innbyggertall 1. januar 2000 og 1. januar 2016, og endringene i perioden.   Kilde: SSB  Kart: norgeskart.no

Fjellbygdene i Midt-Norge 
tappes for folk. Bare siden 
årtusenskiftet har folketal-
let i fjellregionen gått ned 
med 1538 innbyggere.

  Det er omtrent like mange som 
det bor i Folldal i dag.
  Befolkningsstatistikken viser 
at kun Oppdal av regionsentre-
ne i fjellregionen har solid vekst. 
  Tynset og Røros er regionsen-
tre i Nord-Østerdal, men har mi-
nimal 
folkevekst siden årtusenskiftet. 
  Sel kommune med regionsen-
teret Otta har hatt jevn befolk-
ningsnedgang siden først på 
80-tallet.
  I bygdene sliter mange kommu-
ner med kraftig svikt i folketal-
let som betyr en kraftig svekket 
kommuneøkonomi med lave-

re skatteinntekter og mindre i 
overføringer fra staten.
  
FØDSELSUNDERSKUDD
Folketallet bestemmes av to 
ting:  forholdet mellom antall 
fødte og døde i kommunen og 
forholdet mellom utflytting og 
innflytting. 
  Det er fødselsunderskuddet 
som gir tilbakegangen i folketall 
i fjellregionen, for regionen har 
totalt sett en nettoinnflytting på 
241 personer.
 Hele sju kommuner opplever 
faktisk nettoinnflytting, med 
Oppdal på topp med 486 flere 
innflyttere enn utflyttere siden 
2000. Også Røros (355), Tynset 
(174) og Holtålen (46) har stort 
flytteoverskudd.
  Mange kommuner har imid-
lertid stor nettoutflytting med 
Sel (-227) og Lesja (-153) som de 
mest utsatte.
 Hovedutfordringen for flere 
kommuner i bygde-Norge de 
neste ti-årene er at det blir færre 

folk i yrkesaktiv alder – og man-
ge flere som trenger pleie og 
omsorg. 
  Dermed blir det et stort misfor-
hold mellom skatteinntekter og 
pleieutgifter.
  
ELDREBØLGEN
Befolkningsframskrivinger fra 
SSB viser at Sel i 2040 vil ha 473 
flere personer over 67 år enn i 
dag, Oppdal 257, Lom 197, Vågå 
191, Rennebu 183, Dovre 173, Le-
sja 141, Skjåk 109 og Folldal 51.
  Den massive eldrebølgen kan 
kun Oppdal delvis møte fordi 
kommunen får 290 flere yrke-
saktive om drøyt tjue år ifølge 
SSBs middelframskrivinger. 
  Sel derimot får hele 290 færre 
yrkesaktive, og har med 473 fle-
re eldre en voldsom utfordring i 
fanget. 
  Også de andre kommunene får 
langt færre yrkesaktive, som 
Skjåk med  229,  Dovre 199, 
Rennebu 179, Lom 176, Folldal 
162. Lesja 140 og Vågå 129.

  Denne forskyvingen er også 
hovedargumentet fylkesman-
nen i Oppland bruker for å kutte 
antall kommuner i Oppland til 
8-10 kommuner.
  I Nord-Gudbrandsdalen bør 
det kun være tre; Lom og Skjåk, 
Vågå og Sel, samt Dovre og Le-
sja, mener fylkesmannen.
   Som peker på at det nye inn-
tektssystemet innebærer at en 
større del av tilskuddene gis per 
innbygger, mindre per kommu-
ne. Det vil også ramme fraflyt-
ningskommunene hardt.

KOMMUNEFUSJONER
  Befolkningsnedgang og skrem-
meskudd fra fylkesmannen har 
imidlertid ikke ført til at kom-
munene i Nord-Gudbranddal 
ser noe behov for endringer de 
neste ti-årene.
  I folkeavstemningene i vår var 
det kun Dovre som sa ja til fu-
sjon, alle de andre sa nei. 
  Oppdal og Røros vil gjerne gå 
sammen med nabokommu-

ner, de andre kommunene i 
Nord-Østerdal og fjellregionen i 
Sør-Trøndelag vil fortsette som 
før.
  Selv om fylkesmann Sigbjørn 
Johnsen i Hedmark peker på de 
tre store alarmsignalene:
• Synkende folketall
• Færre yrkesaktive
• Flere eldre
Han foreslår å slå sammen Tyn-
set, Tolga og Alvdal, men la 
Folldal fortsette alene og i sam-
arbeid med den nye storkom-
munen. I nord bør Røros, Os 
og Holtålen gå sammen, mener 
Johnsen.
  I Sør-Trøndelag mener fylkes-
mannen at Oppdal og Rennebu 
bør slås sammen og at Tydal og 
Selbu gjør det samme, samt at 
Røros går sammen med sine na-
boer i sør og nord slik Johnsen 
anbefaler.
  Men alle unntatt bygdebyene 
Røros og Oppdal sier nei.

Ü
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Ei bygd er borte

FLUKTEN FRA FJELLBYGDENE  uuu

PER ROAR BEKKEN
perroar@opp.no
410 24 595

■ De 15 kommunene i 
Nord-Gudbrandsdalen, 
Nord-Østerdal og fjellbygdene 
i Sør-Trøndelag tømmes for 
folk. 

■  Kun Oppdal av regionsen-
trene har noen vekst å snakke 
om på 2000-tallet. Tynset 
og Røros er regionsentre i 
Nord-Østerdal som knapt har 

folkevekst siden årtusenskif-
tet, Otta i Sel kommune har 
hatt jevn befolkningsnedgang 
siden først på 80-tallet.

■  Avisene Vigga på Dom-
bås, OPP i Oppdal og Fjuken i 
Ottadalen har samarbeidet om 
denne nyhetsreportasjen.
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Kjerringer mot strømmen
Etter et år i Trondheim hadde 
Ida Margrethe Høglo mange 
jobbtilbud. Hvorfor valgte 
hun Oppdal?
Ida Margrethe Høglo (29) flyttet til Oppdal 
i høst. Den unge lektoren hadde mange 
jobbtilbud, men valgte seg Oppdal. Først 
og fremst fordi lærerjobben ved Oppdal 
videregående skole var den største stil-
lingen. Men også fordi hun kjente litt til 
Oppdal fra før.
  Hun har tidligere jobbet et år som lektor 
på Byåsen, og før det igjen jobbet hun i 
Singapore, på norskskolen der, mens hun 
studerte.
– Jeg liker godt å reise, sier vikarlæreren. 
– Jeg har fått drømmefagkombinasjo-

nen å undervise i nå; med engelsk for 
førsteårselever, internasjonal engelsk for 
andreårselever, og spansk. Jeg er veldig 
godt fornøyd.
  Med disse fagkombinasjonene, har hun   
hundre prosent stilling ved skolen.
  Når OPP snakker med henne, står hun 
på farten til å reise til Amsterdam. Dit 
kommer også kjæresten hun traff i  
Singapore, han bor der fremdeles. 
  – Han er  IT-ingeniør, og firmaet han jobber 
i har hovedkontor i Amsterdam. Vi har 
snakket om at han kan flytte til Norge, 
men det avhenger av om han får seg jobb 
her. Og om han liker klimaet, sier hun.
  Kjæresten er inder, og vant til å ha det 
litt varmere.
– Han kommer på besøk i januar, så får vi 
se. 
  Hun har litt tro på at det kan gå.
  – Han spurte om jeg hadde bra internett. 
Og det har jeg.

TRIVES I FJELLBYGDA
Selv er hun fra Namdalseid. 
  – Pappa er fra Østlandet, vi har kjørt  
forbi Oppdal på vei dit. Derfor visste jeg 
litt om hvordan det så ut her, sier hun. 
  Naturen appellerte til henne, og også 
idéen om at det bor nesten 7000 men-
nesker her. Mindre steder er vanskeligere 
å flytte til.
  – Jeg merker allerede, etter to måneder 
i Oppdal, at folk er mer inkluderende her 
enn de er på Namdalseid, sier hun. 
  Dit kommer hun aldri til å flytte.
  – Jeg har aldri trivdes der. For det første 
har jeg aldri passet inn, for det andre er 
ikke miljøet der så bra, med mye regn og 
slaps om vinteren.
  – Jeg hører elevene sier Oppdal er en 
liten plass, men for meg er det en stor 
plass.
  Før hun flyttet hit, undersøkte hun til-
bud og aktiviteter her. Hun kom hit fra 
Trondheim, der tilbudet var stort. Sam-
tidig merket hun at dørstokkmila ble len-
gre der. Her er det mye lettere å ta seg en 
tur ut, gå på et fjell eller løpe en tur. 
– Jeg liker at Oppdal er stødig og trygt. 
Det passer for meg. 
  – Det eneste jeg savner her, er et danse-
tilbud. Altså, jeg kjeder meg ikke, jeg har 
for mye å gjøre, men jeg har drevet mye 
med latinamerikansk dans, og det finnes 
ikke her.
  Høglo liker å være aktiv, og har meldt 
seg inn i treningssenteret, og vært på fle-
re av toppene rundt sentrum. 
  – Jeg har ikke bil, så jeg har ikke kommet 

meg så langt, ennå, smiler hun.
  Naturen og den friske lufta er ting hun 
setter pris på.

KOMMER AN PÅ EN SELV
Hun blir kjent med folk på treningssente-
ret, og hun roser kollegene på videregå-
ende, som hun beskriver som både trive-
lige og inkluderende. 
– Det er et godt miljø.
  Utover det har hun ikke rukket å bli 
kjent med flere ennå. 
  – Jeg tenkte å starte i kor, men jeg har 
ikke kommet så langt. 
  Hun vet at det er hun som er nødt til å 
være aktiv selv, om det skal bli omgang 
med folk.
  – Folk kommer ikke til meg, det er jeg 
som må komme til den. Det er bare sånn 
det er , og det er jeg vant til. 

  Hun mener det handler om innstilling. 
Samtidig er hun fra et lite sted selv, og 
kjenner til dynamikken.
  På små steder er folk mindre inklude-
rende, det blir til at innflytterne henger 
med andre innflyttere. Er det få innflyt-
tere, blir det vanskeligere. Det skal litt 

mer til å knytte bånd med dem som alltid 
har bodd på ett sted.
  – Hva liker du best med Oppdal?
  – Det sosiale, at folk er inkluderende. 
Det kreves litt initiativ og kreativitet, ikke 
bare fra den som flytter hit, men fra den 
som bor her også. Det trenger ikke være 
noe vidløftig, en kopp kaffe er nok, i star-
ten. De jeg bor hos, Liv og Nils Lyssandtræ, 
er veldig inkluderende, og hjelpsomme.
  – Er det noe du savner i Oppdal?
  – Det er i alle fall en overflod av mat-
butikker her. Jeg trenger jo ikke fem 
dagligvarebutikker, smiler hun. Hun er 
godt fornøyd med servicetilbudene, som 
kino, bibliotek, basseng og restauranter.
  – Jeg savner pardans, for det sosiales 
skyld. Der har dere et forbedringspoten-
siale.

RANDI GRETE 
KALSETH-IVERSEN
randi@opp.no
450 50 440

PÅ FARTEN: Ida Margrethe Høglo hadde engelsk med førsteårselever ved Oppdal videregående skole den siste timen før hun tok høstferie, 
og satte seg på første tog for å ta fly til Amsterdam. Kanskje får hun med seg kjæresten hun fant i Singapore, og blir boende i Oppdal.

  – Jeg hører elevene 
sier Oppdal er en liten 
plass, men for meg er 
det en stor plass.

Ida Margrethe Høglo (29) 

FLUKTEN FRA FJELLBYGDENE  uuu 
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For å være et attraktivt bosted må bygda 
urbanisere seg, mener bygdeforsker Rei-
dar Almås (bildet). Han sier bygde-Norge 
må bli bedre til å treffe de unge, barnløse 
som har bygdedøra på gløtt.

Seniorforsker Reidar Almås har vært profes-
sor i bygdesosiologi og regionalpolitikk ved 
NTNU i Trondheim, der han har bygd opp 
Norsk senter for bygdeforskning. 
  Som pensjonist arbeider fortsatt i deltids-
stilling ved Bygdeforskning og har klare tan-
ker om hva distriktskommuner kan gjøre for 
å være mer attraktive for tilflyttere. 
  Bygdesosiologen peker på fem viktige for-
hol.

1. ØKONOMI
 – Det første er økonomiske forhold, og der er 
jobb det viktigste. Folk må kunne søke på og 
få en jobb, og helst for to, for de fleste er par 
når de flytter. 
  Han legger til at tilflyttere ofte er gründe-
re eller entreprenører som vil starte for seg 
selv. For dem er det gunstig å flytte til bygda.
  – Da gjelder det at kommunen har tilrette-
lagt med støtteordninger og veiledningsap-
parat.
  
2. BOLIG
Et annet viktig forhold Almås peker på for at 
folk skal flytte, er bomulighetene.
  – Der er bygdenes trekkplaster boligprise-
ne. Et nyetablert par kan kjøpe en velholdt 
enebolig eller bygge seg et nytt hus på byg-
da, mens man i byene må klare seg med noe 
langt mindre. Samtidig er det verre å skulle 
selge det man har kjøpt eller bygget, for bo-
ligmarkedet er ikke like fritt på bygda.
 
3. LIVSLØPSFLYTTING
Et tredje motiv Almås peker på er personlige 
forhold, og det han kaller livsløpsflytting.
  – Mange flytter til distriktene når de har 
barn som skal begynne på skolen. I tillegg 
flytter mange pensjonister ut av byene, og 
fjernarbeid blir også vanligere, slik at folk 
kan arbeide hjemmefra.
  Seniorforskeren sier det er blitt vanligere å 
flytte ofte.
  – Ungdom flytter for å gå på skole, og blir de 
værende i utdanningsbyen også når de får 
barn, da er løpet kjørt. 
  
4. FRITID
Det fjerde motivet folk har for å flytte, er det 
Almås setter på grensen mellom de personli-
ge og de kulturelle faktorene.
  – Det er fritidstilbudet. Folk vil utfolde seg 
i kulturlivet, drive med hobbyer eller fritids-
aktiviteter som krever stor plass.

5. NATUREN
Dermed er det kort vei til det femte forhol-
det som gjør at folk velger å flytte et sted, 

nemlig naturen.
  – Oppdal og mange steder har fortsatt fire 
årstider, mens andre steder bare har tre. Om 
folk ønsker å drive med fritidsaktiviteter på 
snø, da har de et motiv for å flytte.
  For bygdene er tilgangen til såkalte bygde-
byer essensielt, mener forskeren.
  – Det har skjedd en urbanisering av lands-
bygda, og det har kommet opp slike livskraf-
tige senter i bygdene. Oppdal er et eksempel 
på det, der man har et handelssentrum med 
bedre servicenivå og flere spesialforretnin-
ger enn det man ville finne i en bygd. 
  Almås peker også på at folk er villig til å 
pendle lenger og mer, og bedre biler og flere 
togavganger gjør det lettere å bo på bygda og 
jobbe i byen.
  – Den digitale infrastrukturen er kjempe-
viktig. Det er en økning av fjernarbeidere, 
for også arbeidsgivere er mer liberale overfor 
småbarnsforeldre og andre, og er ikke like 
strenge på oppmøtested. Samtidig er det bra 
bredbånd i store deler av landet. Samferdsel, 
kommunikasjon, bredbånd, vei og bane, er 
viktige faktorer for å tiltrekke seg folk.
  Samtidig vil folk se på den kulturelle in-
frastrukturen når de velger seg bosted, som 
kulturskoler eller idrettsanlegg.

ELDREBØLGEN INGEN TRUSSEL
– Så du mener Oppdal allerede er et attraktivt 
sted?
– Ja, det tror jeg. Og det ligger nær nok 
Trondheim til at folk er deltidsoppdalinger. 
Der kommer fjernarbeid og generasjonsef-
fekten inn; folk tar ovale helger i Oppdal, de 
roer ned et stort arbeidspress ved å tilbringe 
tid her.
    Han mener Oppdal har posisjonert seg bra, 
både i forhold til Trondheim, men også når 
det gjelder i forhold til andre dalfører, som 
mot Nordmøre og også sørover.
  – Oppdal vil oppleve tilflytting. Her må man 
aksle seg til å bli bygdebyen i Innlandet, ved 
siden av Røros, som appellerer til et annet 
publikum. 
  – Du sier at flere eldre enn yngre flytter hit?
  – Eldrebølgen er ingen trussel mot Oppdal, 
på samme måte som den er andre steder. På 
mindre plasser vil det utgjøre en trussel når 
majoriteten er over 80 år. I Oppdal får man 
ingen slik trussel, fordi det er en tilstrøm-
ming av så mange yngre eldre hit. De er ar-
beidsføre, høyt utdannet og har god inntekt. 
Tilflyttingen av disse er en ressurs.
 
GAMMELDANS ELLER SALSA?
 Han mener politikerne er for lite oppmerk-
somme på dette.
  – Disse vil bidra både når det gjelder frivil-
ligheten, alt fra dugnad i nabolaget til Røde 
Kors, og de vil bidra i kulturlivet. Og bygda 
«ruler» når det gjelder frivillighet. Det er in-
tegreringsfaktor nummer én, sier Almås og 
slår fast:
 – Oppdalsordføreren trenger ikke sove dår-
lig på grunn av eldrebølgen.
  – Men hvordan skal kommunen framstå som 
attraktiv?
– Kommunen har en jobb å gjøre når det gjel-
der de unge, nyetablerte, som ennå ikke har 
barn. Oppdal er super for småbarnsforeldre, 
eller for folk med unger som har flyttet ut, 
eller spreke nye eldre. Men for folk i søkefa-
sen som har bygdedøra på gløtt, der er det 
en differensiering. Disse ønsker seg ofte mer 
varierte tilbud, mer spennende restauranter, 
bedre kulturtilbud. Oppdal må bli en plass 
mellom en bygd og en storby; differensiere 
tilbudet enda mer. Da vil de med bygdedøra 
på gløtt finne sin nisje.
  Seniorforskeren mener kommunen må 
være  lydhøre overfor de som ønsker å sat-
se, selv om planene noen ganger kan høres 
merkelige ut.
– Det kan være mindre ting enn Bygda 2.0 og 
Stokkøya. Det kan være noe så enkelt som 
et salsakurs. Men det trenger ikke være gam-
meldans.

– Må lage gode bygdebyerOppdal må bli en plass mellom en 
bygd og en storby; differensiere 
tilbudet enda mer. Da vil de med 
bygdedøra på gløtt finne sin nisje.

Framsnakkar det gode liv på bygda
ARVE DANIELSEN
arve@fjuken.no

– Bygda er ingen endestasjon, seier Mette 
Vårdal (bildet). Men ho har ingen planar om 
å flytte frå Vågå. 
  I 2001 vart Vårdal med på flyttelasset da 
Folkekulturforbundet flytta til Vågå frå 
Oslo. 
    Musikaren Vegar Vårdal fekk stipend av 
Oppland fylkeskommune og tok med seg 
felekassa og flytta til Vågå han også. 
  – Vi måtte ikkje bu i Oslo. Vi var fri i 
forhold til kvar vi ville bu, men var sam-
de om å ikkje bu for langt frå byen, seier 
Mette.    Ho er lei av å stadig forsvare valet 
om å flytte frå byen. 
  – Det er forventa at dei som flyttar til byg-
da skal bu der resten av livet. Vi går ikkje 
og pratar om eller når vi skal flytte, men 

folk må slutte å tru at bygda er endestas-
jonen, seier ho. 
    – På bygda blir ein kjent med fleire men-
nesketypar. Her er det større toleranse for 
at folk er annleis, seier ho. 
   Paret Vårdal har to jenter, og Mette er klar 
på at ho ikkje ville latt ungane vekse opp 
i Oslo. Familien på fire er flittige brukarar 
av naturen både sommar og vinter.   Mette 
og Vegar har etablert selskapet Kultivator, 
og er entreprenørar innanfor kultur;. 
– Kva må til for at fleire skal gjere som deg 
og flytte til bygda?
  – Heile bygda må vere med å framsnakke 
bygda si. Personleg kontakt er viktig. Ein 
må gå direkte på folk. Vi har barnehage-
plass, skule og ledige hus. Med ein region 
som slit med fråflytting, er det bra om vi 
får ein i pluss. Vi kan ta fleire og, vi har 
plass til det. 

Reidar Almås, bygdeforsker

Ü
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Ved å gi nyinnflyttere 100.000 kro-
ner i tilskudd, kan fraflytningskom-
muner gjøre seg attraktive, mener 
næringssjef Klaas van Ommeren.

Klaas van Ommeren er næringssjef i Foll-
dal, har vært turistsjef i Oppdal og direktør 
for senter for bygdeturisme i Røros. Etter 
mange år som rådgiver rundt om i fjellbyg-
dene vet han en del om hva nye innbygge-
re etterspør.
– Hva kan kommunene gjøre for å trekke til 
seg nye innbyggere?
– Det er flere ting. I Folldal kommune har vi 
i kommunens strategiske næringsplan fle-
re punkter jeg betrakter som viktige. Blant 
annet bygger kommunen opp databaser, 
der man samler alle bedriftenes epost-
adresser, slik at man kan sende ut felles-
mailer. Der er det også oversikt over alle 
skoleelever og studenter fra bygda, samt 
studieretninger de velger.
– Når studentene blir fulgt opp fra hjem-
bygda, er det større sjanse for at de vender 
hjem, tror van Ommeren.
  Han forteller at det per nå er to bygningsin-
geniørstudenter ved NTNU, og samtidig er 
det firma i Folldal som trenger folk. 
– Det er her kommunen må ha et system 
for å følge disse opp.

VIL GI 100.000 TIL NYINNFLYTTERE
Næringssjefen viser til at den vesle fami-
liebedriften Primar AS som produserer 
bacalao, går så det suser i Folldal. Primar 
Ekte Bacalao finnes nå i hele Norge hos alle 
Meny, Ultra, Spar og Euro Spar. Den er også 
tilgjengelig hos mange Kiwi, Rema, Coop 
og Ica-butikker. Omtrent 200 tonn bacalao 
går årlig ut fra fabrikken, som er blitt en 
hjørnesteinsbedrift i bygda.
  – Hadde hun hatt lokalet i Oslo ville bare 
husleien vært omtrent 2,5 ganger så høy. I 
tillegg viser målinger at sykdomsfraværet 
ville vært større, og strøm og andre hånd-
verkertjenester dyrere. Når en i tillegg tar 
med at arbeidsgiveravgiften er lavere, gir 

dette en økonomisk uttelling bedrifter må 
gjøres oppmerksomme på. Her kan kom-
munene bli flinkere.
  Van Ommeren peker også på viktige fak-
torer for tilflytting som barnehage, skole 
og kulturtilbud.
  Han mener kommunen kunne gi nye 
innbyggere som ønsker å starte opp noe, 
et utviklingstilskudd på 100.000 kroner. 
Flytter de før tre år er gått, må de betale 
tilbake beløpet.
– Kommunen får 50.000 kroner per inn-
bygger i overføringer, og på tre år får kom-
munen 150.000 kroner for den samme 
innbyggeren. Dette er nøkkeltall som ikke 

er framme i det hele tatt, mener van Om-
meren.

MÅ HJELPE FOLK IGANG
Kommunene må være aktive og legge mye 
mer til rette for tilflytting.
– Vi må gjøre hjemmeleksa vår. I forbindel-
se med å få på plass ny bank i Folldal, gikk 
kommunen mye lenger enn det man van-
ligvis gjør, påpeker han.
– Hva er andre faktorer som kan øke tilflyt-
tingen?
– Folk flytter på bakgrunn av alt fra at de 
har hørt om stedet, til at det er et trivelig 
bomiljø. Å markedsføre kulturtilbudet i 

kommunen er vesentlig.
van Ommeren mener det ikke må være 
vanntette skott mellom bank og kommu-
ne.
– Det er ekstremt viktig for kommunene å 
tenke nøye gjennom hvem man ønsker å 
få tak i. Så må mottakerapparatet være på 
plass, og det holder ikke at det bare er et 
mottakerapparat, det må fungere.
– Kommunen kan hjelpe til med å levere 
konkrete produkter på bistand og rådgi-
ving på hvordan folk kan komme i gang 
med etablering. Det er avgjørende, mener 
van Ommeren.

– Gi nye innbyggere 
100.000 kr i hånda

Klaas van Ommeren har jobbet på Røros og i Oppdal, og er nå næringssjef i Folldal. Han vil ta drastiske grep i bruk for å snu flyttestrømmen 
fra fjellbygdene.

RANDI GRETE KALSETH-IVERSEN
randi@opp.no
450 50 440

ASTRID KVAM HELSET 
astrid@vigga.no

– Naturen betyr mer enn jeg trodde

– Vinn-vinn-vinn. Slik beskriver Marian-
ne Bundgaard Nielsen (bildet) det å bo i 
Dovre.
Det er nå tre år siden hun og familien kom 
til Dovre for å jobbe med et prosjekt hos 
Anita Killis Trollfilm. Det skulle bare være 
for noen måneder, men når de andre dro 
ble Marianne og familien igjen. 
  – Kan dere ikke bare bli, sa Killi til dem.
  Og slik ble det. Sønnen Morten-Birk had-
de plass i barnehagen på Dombås, og han 
ga klar beskjed til foreldrene at han ikke 
skulle flytte noe sted. Når Marianne kunne 
jobbe som produksjonsdesigner hos Troll-
film, og mannen Sveinung er selvstendig 
næringsdrivende og kunne arbeide nær 
sagt «overalt» var det ikke et vanskelig 
valg. Hun har heller aldri angret på valget 
har hun ikke gjort.

  – Og det kommer jeg ikke til å gjøre heller, 
sier hun bestemt.
  Marianne kommer opprinnelig fra en gård 
i Jylland i Danmark, men er utdannet i Kø-
benhavn. Mannen Sveinung er fra Valdres. 
De kom flyttende fra Bunnefjorden utenfor 
Oslo. Mange har sagt de flyttet usentralt, 
Marianne er ikke enig. Hun mener Dovre 
og Dombås er sentralt med tanke på Dov-
rebanen som går rett forbi.
  – Man faktisk kan komme seg fram og til-
bake til og fra Oslo på en dag, og Garder-
moen er bare er noen timer unna, sier hun.
  De har mye besøk, kanskje mer enn der 
de bodde før. Ofte er de de på reise, både 
til venner i Oslo og hos Mariannes familie 
i Danmark. 
  – En gang vi var i Oslo sa Birk at her er det 
ikke bare bilene som står i kø. Til og med 
husene står i kø, forteller hun.
  Birk fant seg godt til rette, og det ble noen 
språklige utfordringer.

  – En dag fortalte han at han hadde slått 
huggu. Produksjonslederen på prosjektet 
hette Hugo, og jeg ga beskjed om at det 
ikke var pent å gjøre det. Etterhvert skjøn-
te vi at det var hodet han mente, ler Mari-
anne.
  Hun mener Dovre er trygt, og at det er bra 
at folk bryr seg. 
  – Hvis man bare oppfører seg ordentlig er 
ting slik det skal være. Folk er åpne og in-
kluderende, sier hun.
  Som så mange andre har Marianne forel-
sket seg i naturen. Fjellene som ligger så 
nærme at det er bare å ta på seg skoene og 
gå, så kan du gå dit du ser.
  – Naturen betyr mer enn jeg trodde. Fjel-
lene er som å ha mange vennlige dinosau-
rer rundt seg, sier hun.
  Noen store tanker om hvordan man kan få 
flere til å komme hit har hun ikke gjort seg. 
  – Jeg håper at ingen oppdager hvor fint det 
er, dette vil vi ha for oss selv, spøker hun.

FLUKTEN FRA FJELLBYGDENE  uuu
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• På noen tiår har det blitt flere 
tusen færre innbyggere i fjellre-
gionen i Midt-Norge. Nord-Gud-
brandsdalen, Nord-Østerdal og 
fjellbygdene i Sør-Trøndelag 
tømmes for folk. 

Oppdal
2000:6288
2016: 6886

+ 598

Rennebu
2000: 2700
2016: 2562

- 138

Holtålen
2000: 2239
2016: 2031

-208

Tydal
2000: 949
2016: 851

- 98

Røros
2000: 5545
2016: 5635

+ 90

Os
2000: 2148
2016: 1956

-192

Tolga
2000: 1812
2016: 1620

- 192

Tynset
2000: 5473
2016: 5580

+ 107

Alvdal
2000: 2417
2016: 2426

+ 9

Lesja
2000: 2303
2016: 2055

- 248
Skjåk
2000: 2386
2016: 2204

- 182 Lom
2000: 2567
2016: 2347

- 220 Vågå
2000: 3818
2016: 3664

- 154

Sel
2000: 6273
2016: 5935

- 338

Folldal
2000: 1814
2016: 1592

-222

Dovre
2000: 2851
2016: 2701

- 150

1538 færre siden 2000 Toppåret
Tolga   1903 i 1985
Tynset 5580 i 2016
Alvdal    2734 i 1969
Folldal    2387 i 1953
Os 2172 i 2001

Dovre   3253 i 1980
Lesja   3163 i 1953
Skjåk   3038 i 1955
Lom   2991 i 1951
Vågå   4154 i 1985
Sel   6711 i 1981

Oppdal  6886 i 2016
Rennebu 3109 i 1982
Røros   5671 i 2007
Holtålen  2722 i 1972
Tydal   1008 i 1992

Flyttetoppen
Oppdal  487
Røros  355
Tynset  174
Holtålen  46
Dovre  32
Vågå  16
Rennebu  2

Alvdal  -12
Skjåk  -12
Tydal  – 59
Lom  – 97
Folldal  – 117
Tolga  – 124
Os  – 129
Lesja  - 153
Sel  -227
Sum   + 241
Nettoinnflytting 
i perioden 2000-2016.

FAKTA

Innbyggertall 1. januar 2000 og 1. januar 2016, og endringene i perioden.   Kilde: SSB  Kart: norgeskart.no

• Bare siden årtusen-
skiftet har folketallet i 
fjellregionen gått ned med 
1441 innbyggere.

• Kun Oppdal av regionsentrene har solid 
vekst. Tynset og Røros har knapt nok hatt 
folkevekst siden årtusenskiftet, Otta i Sel 
kommune har hatt stor befolkningsned-
gang siden 2000.

• Vi har møtt fire av dem som har 
gått mot strømmen og flyttet til ei 
fjellbygd. Hva må til for at flere 
skal gjøre det samme?

• Avisene Vigga i Lesja 
og Dovre, Fjuken i Otta-
dalen og OPP i Oppdal har 
samarbeidet om denne 
nyhetsreportasjen.

FJELLBYGDENE: Folketallet krympet kraftig siden 2000

Fjellbygdene tappes for folk
Fjellbygdene i Midt-Nor-
ge tappes for folk. Bare 
siden årtusenskiftet har 
folketallet i fjellregionen 
gått ned med 1538 inn-
byggere.

Det er omtrent like mange som det 
bor i Folldal i dag.
Befolkningsstatistikken viser at 
kun Oppdal av regionsentrene i 
fjellregionen har solid vekst. 
Tynset og Røros er regionsentre i 
Nord-Østerdal, men har minimal 
folkevekst siden årtusenskiftet. 

Sel kommune med regionsenteret 
Otta har hatt jevn befolkningsned-
gang siden først på 80-tallet.
I bygdene sliter mange kommuner 
med kraftig svikt i folketallet som 
betyr en kraftig svekket kommu-
neøkonomi med lavere skatteinn-
tekter og mindre i overføringer 
fra staten.
  

Fødselsunderskudd
Folketallet bestemmes av to ting:  
Forholdet mellom antall fødte og 
døde i kommunen og forholdet 
mellom utflytting og innflytting. 
Det er fødselsunderskuddet som 
gir tilbakegangen i folketall i 

fjellregionen, for regionen har 
totalt sett en nettoinnflytting på 
241 personer.
Hele sju kommuner opplever fak-
tisk nettoinnflytting, med Oppdal 
på topp med 486 flere innflyttere 
enn utflyttere siden 2000. Også 
Røros (355), Tynset (174) og 
Holtålen (46) har stort flytteo-
verskudd.
Mange kommuner har imidlertid 
stor nettoutflytting med Sel (-227) 
og Lesja (-153) som de mest ut-
satte.
Hovedutfordringen for flere kom-
muner i bygde-Norge de neste 
tiårene er at det blir færre folk i 
yrkesaktiv alder – og mange flere 

som trenger pleie og omsorg. 
  Dermed blir det et stort misfor-
hold mellom skatteinntekter og 
pleieutgifter.
  

Eldrebølgen
Befolkningsframskrivinger fra SSB 
viser at Sel i 2040 vil ha 473 flere 
personer over 67 år enn i dag, 
Oppdal 257, Lom 197, Vågå 191, 
Rennebu 183, Dovre 173, Lesja 
141, Skjåk 109 og Folldal 51.
  Den massive eldrebølgen kan kun 
Oppdal delvis møte fordi kommu-
nen får 290 flere yrkesaktive om 
drøyt tjue år ifølge SSBs middel-
framskrivinger. 

Sel derimot får hele 290 færre 
yrkesaktive, og har med 473 flere 
eldre en voldsom utfordring i 
fanget. 
Også de andre kommunene får 
langt færre yrkesaktive, som Skjåk 
med  229,  Dovre 199, Rennebu 
179, Lom 176, Folldal 162. Lesja 
140 og Vågå 129.
Denne forskyvingen er også ho-
vedargumentet fylkesmannen i 
Oppland bruker for å kutte antall 

   OPP
  PER ROAR BEKKEN

FAKTA

1538 færre 
siden 2000
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Kjerringa 
mot strømmen
Mange flytter fra kom-
munene våre. Men det 
er også noen som kom-
mer, og faller pladask.

- Vinn-vinn-vinn.
Slik beskriver Marianne Bund-
gaard Nielsen det å bo i Dovre.
Det er nå tre år siden hun og fami- 
lien kom til Dovre for å jobbe med 
et prosjekt hos Anita Killis Troll-
film. Det skulle bare være for noen 
måneder, men når de andre dro ble 
Marianne og familien igjen. 
- Kan dere ikke bare bli, sa Killi 
til dem.
Og slik ble det. Sønnen Morten-
Birk hadde plass i barnehagen på 
Dombås, og han ga klar beskjed 
til foreldrene at han ikke skulle 
flytte noe sted. Når Marianne 
kunne jobbe hos Trollfilm, og 
mannen Sveinung er selvstendig 
næringsdrivende og kunne arbeide 
nær sagt «overalt» var det ikke 
et vanskelig valg. Hun har heller 
aldri angret på valget har hun 
ikke gjort.
- Og det kommer jeg ikke til å gjøre 
heller, sier hun bestemt.

Skape sin egen jobb
Produksjonsdesigner er tittelen 
som står på vitnemålet fra Dan-
marks designskole.

- En produksjonsdesigner er en 
som skaper visuelle uttrykk, byg-
ger opp scenene, lager karakter, 
fargepaletter og form til historie-
ne. Her jobber Anita og jeg godt 
sammen, blant annet fordi begge 
har jobbet med denne teknikken i 
mange år. sier hun. 
I det trivelige studioet på Killi er 
det lett å føle seg hjemme. Det 
er en kreativ stemning med små 
øyne, armer, hunder og trær som 
skal bli satt sammen til film. 
Jobben hos Trollfilm er virkelig 
drømmejobben. Det er bare to 
steder i hele Norge som det er 
mulig å jobbe med animasjon på 
glassbord, og ett av disse stedene 
ligger der i Killigardene med ut-
syn over hele dalen. Arbeidet er 
prosjektbasert, noe Marianne er 
glad for. 
- I Trollfilm kan jeg og Anita jobbe 
med det vi helst vil. Vi lager film 
med viktige temaer, som snakker  
for barn som har vanskelig for å 
finne ord. Og jeg er med på å skape 
min egen jobb. Dette er virkelig en 
gave, sier hun.

Hus i kø
Marianne kommer opprinngelig 
fra en gård i Jylland i Danmark, 
men er utdannet i København. 
Mannen Sveinung er fra Valdres. 
De kom flyttende fra Bunnefjorden 
utenfor Oslo. Mange har sagt de 
flyttet usentralt, men Marianne 
er ikke enig. Hun mener Dovre 

og Dombås er sentralt med tanke 
på Dovrebanen som går rett forbi.
- Man faktisk kan komme seg fram 
og tilbake til og fra Oslo på én dag, 
og Gardermoen er bare er noen 
timer unna, sier hun.
De har mye besøk, kanskje mer 
enn der de bodde før. Ofte er de de 
på reise, både til venner i Oslo og 
hos Mariannes familie i Danmark. 
- En gang vi var i Oslo sa Birk at 
her er det ikke bare bilene som står 
i kø. Til og med husene står i kø, 
forteller hun.

Hils og si hei
Birk fant seg godt til rette, og det 
ble noen språklige utfordringer.
- En dag fortalte han at han hadde 
slått huggu. Produksjonslederen 
på prosjektet hette Hugo, og jeg 
ga beskjed om at det ikke var pent 
å gjøre det. Etter hvert skjønte vi 
at det var hodet han mente, ler 
Marianne.
Hun mener Dovre er trygt, og at 
det er bra at folk bryr seg. 
- Hvis man bare oppfører seg       
ordentlig er ting slik det skal være. 
Folk er åpne og inkluderende, 
sier hun.
Som en gang de ikke hadde vært 
på skiavslutning, kom en annen 
mor og sa hun hadde tatt med 
Birks premie. Eller at man blir 
bedt med på ting, og at folk hun 
ikke vet hvem er smiler og hilser 
når hun møter dem.
- Det gjør godt å bli hilst på, i 

   astrid@vigga.no
  ASTRID KVAM HELSET

FJELLBYGDENE: Folketallet krympet kraftig siden 2000

forts. fra forrige side:

kommuner i Oppland til 8-10 kommuner.
I Nord-Gudbrandsdalen bør det kun være 
tre: Lom og Skjåk, Vågå og Sel, samt Dovre 
og Lesja, mener fylkesmannen. Som peker 
på at det nye inntektssystemet innebærer 
at en større del av tilskuddene gis per 
innbygger, mindre per kommune. Det vil 
også ramme fraflyttingskommunene hardt.

Kommunefusjoner
Befolkningsnedgang og skremmeskudd fra 
fylkesmannen har imidlertid ikke ført til 
at kommunene i Nord-Gudbranddal ser 
noe behov for endringer de neste ti-årene.
I folkeavstemningene i vår var det kun Dov-
re som sa ja til fusjon, alle de andre sa nei. 
Oppdal og Røros vil gjerne gå sammen med 
nabokommuner, de andre kommunene i 
Nord-Østerdal og fjellregionen i Sør-Trøn-
delag vil fortsette som før.
Selv om fylkesmann Sigbjørn Johnsen i 
Hedmark peker på de tre store alarmsig-
nalene:
• Synkende folketall
• Færre yrkesaktive
• Flere eldre
Han foreslår å slå sammen Tynset, Tolga og 
Alvdal, men la Folldal fortsette alene og i 
samarbeid med den nye storkommunen. I 
nord bør Røros, Os og Holtålen gå sammen, 
mener Johnsen.
  I Sør-Trøndelag mener fylkesmannen at 
Oppdal og Rennebu bør slås sammen og 
at Tydal og Selbu gjør det samme, samt at 
Røros går sammen med sine naboer i sør 
og nord slik Johnsen anbefaler.
Men alle unntatt bygdebyene Røros og 
Oppdal sier nei.

Blant mange jobbtilbud 
falt valget på Oppdal 
for jenta fra Namdal-
seid. Nå er hun i lærer-
jobb ved Oppdal videre-
gående skole. 

– Jeg merker allerede, etter to 
måneder i Oppdal, at folk er mer 
inkluderende enn de er på Nam-
dalseid, sier hun. 
Dit kommer hun aldri til å flytte. 
Hun har studert både i Trondheim 
og Singapore. Den indiske kjæres-

   OPP
RANDI GRETHE KALSETH-IVERSEN

Ida Margrethe Høglo (29) valgte seg Oppdal

ten bor i Singapore, men hun har 
håp om å få ham til Oppdal. 
– Han spurte om jeg hadde bra 
internett. Og det har jeg, sier hun 
til avisa OPP.
Hun liker at Oppdal er stødig 
og trygt. At det er flott natur og 
frisk luft. 
– Det jeg liker best her er det so-
siale, at folk er inkluderende. Det 
kreves litt initiativ og kreativitet, 
ikke bare fra den som flytter hit, 
men fra den som bor her også. Det 
trenger ikke være noe vidløftig, en 
kopp kaffe er nok i starten.
Hun vet at det er hun som er nødt 
til å være aktiv selv, om det skal 
bli omgang med folk.

– Folk kommer ikke til meg, det 
er jeg som må komme til den. Det 
er bare sånn det er, og det er jeg 
vant til. 
Hun mener det handler om inn-
stilling. Samtidig er hun fra et 
lite sted selv, og kjenner til dyna- 
mikken.
På små steder er folk mindre inklu-
derende, det blir til at innflytterne 
henger med andre innflyttere. Er 
det få i denne gruppen, blir det 
vanskeligere. Det skal litt mer til 
å knytte bånd med dem som alltid 
har bodd på ett sted, sier hun. 

Ida Margrethe Høglo føler seg inkludert på Oppdal.

Oppdal
2000:6288

2016: 6886

+ 598

Rennebu
2000: 2700

2016: 2562

- 138

Holtålen
2000: 2239

2016: 2031

-208

Tydal
2000: 949

2016: 851

- 98

Røros
2000: 5545

2016: 5635

+ 90

Os
2000: 2148

2016: 1956

-192
Tolga
2000: 1812

2016: 1620

- 192

Tynset
2000: 5473

2016: 5580

+ 107
Alvdal
2000: 2417

2016: 2426

+ 9

Lesja
2000: 2303

2016: 2055

- 248

Skjåk
2000: 2386

2016: 2204

- 182
Lom
2000: 2567

2016: 2347

- 220 Vågå
2000: 3818

2016: 3664

- 154

Sel
2000: 6273

2016: 5935

- 338

Folldal
2000: 1814

2016: 1592

-222

Dovre
2000: 2851

2016: 2701

- 150

1538 færre siden 2000
Toppåret

Tolga   1903 i 1985

Tynset 5580 i 2016

Alvdal    2734 i 1969

Folldal    2387 i 1953

Os 2172 i 2001

Dovre   3253 i 1980

Lesja   3163 i 1953

Skjåk   3038 i 1955

Lom   2991 i 1951

Vågå   4154 i 1985

Sel   6711 i 1981

Oppdal  6886 i 2016

Rennebu 3109 i 1982

Røros   5671 i 2007

Holtålen  2722 i 1972

Tydal   1008 i 1992

Flyttetoppen

Oppdal  487

Røros  
355

Tynset  174

Holtålen  46

Dovre  
32

Vågå 
 16

Rennebu  2

Alvdal 
 -12

Skjåk  
-12

Tydal  – 59

Lom 
 – 97

Folldal  – 117

Tolga  – 124

Os  
– 129

Lesja  - 153

Sel  
-227

Sum   + 241

Nettoinnflytting 

i perioden 2000-2016.

FAKTA

Innbyggertall 1. januar 2000 og 1. januar 2016, og endringene i perioden.   Kilde: SSB  Kart: norgeskart.no
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Kjerringa 
mot strømmen

stedet for bare sett på, sier hun, 
og mener folk kan klappe seg selv 
på skulderen for å være dem de er.

Trygge dinosaurer
Som så mange andre har Marianne 
forelsket seg i naturen. Fjellene 
som ligger så nærme at det er bare 
å ta på seg skoene og gå, så kan du 
gå dit du ser.
- Naturen betyr mer enn jeg trod-
de. Fjellene er som å ha mange 
vennlige dinosaurer rundt seg, 
sier hun.
Frisk luft og friskt vann betyr noe. 
Tanken på at det finnes millonvis 
av mennesker som ikke kan gi 
barna sine rent vann, mens hennes 
sønn kan gå ut og drikke av bekken 
i hagen hvis han vil. Før bodde de 
nær Oslo, først nå føler hun de bor 
i Norge. Det er mange år siden hun 
var i Dovre første gang. Da arbei-
det hun med en masteroppgave 
om Peer Gynt, og var på tur for å 
se på Peer Gynts rike.
- Det var kjempefacsinerende. 
Og nå bor vi her! Det er helt vilt, 
sier hun.

Sentralt, 
midt i naturen
Noen store tanker om hvordan 
man kan få flere til å komme hit 
har hun ikke gjort seg. 
- Jeg håper at ingen oppdager hvor 
fint det er, dette vil vi ha for oss 
selv, spøker hun.

Innflytteren ser absolutt en fram-
tid for Dovre, og tror flere vil 
oppdage at det er sentralt samtidig 
som det ligger midt i naturen. Det 
aller viktigste er å ha noe å gjøre. 
Ellers mener Marianne det viktig-
ste er at de som flytter hit føler seg 

velkomne, og mener Dovre er gode 
på nettopp dette. 
- Her er det plass og overskudd til 
å integrere. Vi må ta imot familier, 
her er de beste rammer for en god 
oppvekst, med helt unike skoler, 
barnehager og natur.

Hun håper miljøet rundt Hjerleid 
blir tatt vare på og høyt prioritert, 
og mener det er en stor gullgruve 
for dalen, som har og vil tiltrekke 
seg mange dyktige og skapende 
mennesker. 
- Det er en gave å se fjellene hver 

dag. Her kan man være som man 
er, det er frisk luft og plass nok til 
alle, sier hun. 

Marianne Bundgaard Nielsen ser absolutt en framtid for Dovre, og er takknemlig for at hun bor der.

– Bygda er ingen ende-    
stasjon, seier Mette Vårdal. 
Men hun har ingen planer 
om å flytte frå Vågå. 

Vårdal havnet høsten 2000 tilfeldigvis 
i Vågå, med jobb i Studieforbundet 
kultur og tradisjon. Med på flyttelasset 
kom musikermannen Vegar Vårdal. Nå 
har de to døtre, eget firma og har bygd 
hus i Nordherad i Vågå. 
Selv om det er flere valgmuligheter i 
byen, mener Vårdal at det er lettere å 
få til ting på bygda. 
- Jeg har fått lov til å ta doktorgrad. Det 

hadde jeg ikke hatt mulighet til hadde 
kontoret mitt vært i Oslo, sier hun.
Gode skoler, barnehager og ledige 
hus. Ingen kø. Hun framhever også at 
man på bygda blir kjent med alle slags 
folk, ikke minst blir man kjent med 
naboene sine.
- Man blir kjent med alle menneskety-
per. Her er det større toleranse for at 
folk er annerledes, mener hun.
Vårdal mener alle må være med på å 
framsnakke bygda, og gå direkte på 
aktuelle kandidater. 
- Vi flyttet til Vågå fordi det er noe 
annerledes. Dersom Vågå skal være lik 
byen, hva er vitsen med å flytte da? Det 
er synd vi ikke klarer å formidle dette 
fullt ut. Det er like store muligheter her 
som i byen, sier hun. 

Framsnakker det gode liv på bygda

   Fjuken
  ARVE DANIELSEN

Mette Vårdal har ingen planer om å flytte fra Vågå.Ida Margrethe Høglo føler seg inkludert på Oppdal.
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FJELLBYGDENE: Folketallet krympet kraftig siden 2000

Ei bygd er borte
Befolkningsnedgangen 
de siste 16 årene viser 
at ei lita bygd er borte 
fra Lesja og Dovre. 

Det er befolkningsnedgang over 
hele fjøla i fjellkommunene i 
innlandet. Kun regionsenterene 
Oppdal, Tynset og Røros har hatt 
vekst. Sel kommune, med Otta 
som regionsenter har mistet over 
400 innbyggere de seksten siste 
årene. Vi blir stadig færre, kommu-
nene får da mindre overføringer, 
men stadig flere og mer krevende 
oppgaver de skal løse. Og hva vil 
politikerne gjøre for å snu denne 
utflyttingstrenden, og løse utfor-
dringene i fremtiden? 

Profitt i distriktene
Ordfører i Dovre, Bengt Fasterau-
ne (Sp) mener et viktig poeng na-
sjonalt er å ta hele landet i bruk, og 
få ut profitten også i distriktene. 
– I dag er verdiskapningen i dis-
triktene, mens profitten er i byene. 
Da blir skatteinngangen i Lesja og 
Dovre en helt annen enn det den 
er i Oslo, sier Fasteraune.
Han mener arbeidsplasser må 
flyttes ut til distriktene, og at 
for norddalskommunenes del er 
vannkraften der det er størst ver-
diskapning. Han mener risikoen 
kommunene nå tar ved at det blir 
mindre utbytte når Eidefoss inves-
terer i utbygging, er en politisk 
prioritering. Å tilby rimelig kraft 
til bedrifter for å få flere etablerin-

ger her, mener han er en mulighet. 
– Det blir samtidig et dilemma, da 
vil eierkommunene få mindre for 
hver kraftkrone, sier hun.
Han tror det er viktig å få gode 
gründermiljø, og legge til rette 
for de som kanskje kommer fra 
sentrale strøk for å bosette seg i 
distriktene. 

Løse utfordringene 
Fasteraune mener at reiseliv og 
landbruk er viktige verdiskapnin-
ger i distriktene, og er klar på at 
Dovre skal inn som et attraktivt 
område på hyttemarkedet. Han 
tror likevel det er viktig å ha en an-
nen skattenøkkel for fritidsboliger, 
for å kunne få en annen inntekt til 
å løse lovåpålagte oppgaver for 
deltidsinnbyggerne i kommunene. 
– Overføringene til kommunen er 
i prinsippet god, og tjenestene ute 
i distriktene er gode. I byene sliter 
de jo med det motsatte. I fremtiden 
så må vi samarbeide over kommu-
negrensene. Jeg tror vi må se på 
Lesja og Dovre som en kommune 
for å få bedre tjenesteområder på 
sikt, sier Fasteraune.
Han mener samarbeid er veien å 
gå for å løse oppgavene i frem-
tiden. 
– Vi må samarbeide, og se utfor-
dringene. Og utfordringene er 
til for å løses. Og så må vi ikke 
glemme den nasjonale politikken 
oppi det, sier Fasteraune. 

Samarbeid 
tvinger seg frem
Naboordfører i Lesja, Mariann 
Skotte mener samarbeid vil tvinge 
seg frem. 

–  Oppgavene blir ikke mindre i 
fremtiden og på sikt vil ikke Lesja, 
med en slik utvikling som har vært 
til nå, være i stand til å ta på seg 
alt av nye og krevende oppgaver 
som kommer. Det sier også de 
som sitter med fagansvar i kom-
munene, sier Skotte, og påpeker 
at dette er det mange kommuner 
med fraflyttingsmønster som sliter 
med å løse nye oppgaver. 
Hun mener det er viktig med 

dialog på tvers av kommunegren-
sene, for å kunne finne løsninger 
på aktuelle problemstillinger før 
problemet er et faktum. Skotte 
nevner samarbeidet med Dovre om 
tjenester innen rus og psykiatri, 
som er i oppstarten. 
–  Jeg tror at det er viktig at både 
fagpersoner og politikere sitter 
rundt samme bord i foraer der 
man skal finne løsninger. Dessu-
ten vil jeg heller at vi finner gode 

ordninger med en nabokommune 
enn at hele regionen må finne en 
felles løsning, der tjenester havner 
for eksempel på Otta, sier Skotte.

Utvikle eksisterende 
områder
Skotte mener det er viktig at kom-
munene utvikler seg innenfor om-
råder som eksisterer, blant annet 
landbruk og reiseliv. 
– Vi har et stort forbedringspoten-

Senterparti-ordførerne i Dovre og Lesja, Bengt Fasteraune og Mariann Skotte mener at samarbeid er veien å gå for at kommunene skal kunne løse oppgaver i fremtiden. 

Arbeiderpartiet i Lesja 
mener det er viktig å 
fremsnakke egen kom-
mune for å få snudd den 
negative flyttestrøm-
men. 

Gruppeleder Liv Klara Enstad me-
ner det er viktig å beholde kompe-
tansearbeidsplasser i kommunen, 
for eksempel innen helse, skole, 
barnehage. 
– Vi skal fortsatt ha stort fokus 
på rekruttering og rullering av 
kommunens kompetanseplan for 
å sikre den kompetansen vi tren-

ger for fremtiden. Dette vil gjøre 
oss attraktive som arbeidsgivere, 
mener Enstad. 
Ap mener at det er viktig å sti-
mulere til at det er attraktivt og 
bærekraftig å drive landbruk, vide-
reutvikle potensialet innen reiseliv 
og turisme, og at tiden nå er inne 
for å satse på næringsutvikling. 
– Lesja har nå de siste årene 
gjort noen grep som gjør at vi er 
godt i gang med å skaffe oss et 
økonomisk handlingsrom. Tiden 
er nå inne for at vi kan satse på 
næringsutvikling, for eksempel i 
form av et samspill mellom privat 
næringsliv og kommunen. Et slikt 
næringssamarbeid skal kunne skje 
på tvers av kommune- og fylkes-
grenser, sier Enstad.

Hun trekker også frem hyttebyg-
ging som en viktig utvikling i 
Lesja. Enstad mener også at hver 
politiker må jobbe opp mot sitt 
parti sentralt for å bevare dis-
trikts-Norge, og at arbeidsplassene 
må legges ut til distriktene, ikke 
bare regionene. 
– Vi må kjempe for å forhindre den 
ytterligere sentraliseringen, ved at 
skattekontor, politi og NAV flyttes 
lenger bort fra brukerne, sier hun.

Ikke miste det som er
Brynjar Berge i Arbeiderpartiet i 
Dovre er bekymret for de tomme 
lokalene i kommunen. 
– Det må gå an å få til noe å fylle 
lokalene. Det er kanskje en idé at 

   maria@vigga.no
MARIA KAMPESÆTER KLEIVEN

Fremsnakking for tilflytting
de lokale med penger tør å satse 
midlene her. Det er en del som 
virkelig får det til, men det ser 
ut til at det er tungt å få folk hit, 
sier Berge.
Han har troen på det lokale næ-
ringslivet, og er opptatt av å ikke 
miste de som allerede er her. 
– Jeg håper at de som drar ut og 
tar utdanning kanskje vil komme 
tilbake og starte noe her, og at 
kommunen vil bistå og prøve å 
støtte. Slik at de som vil starte 
noe virkelig får en mulighet, sier 
Berge.
Med en trangere økonomi tror 
Berge det vil bli begrensninger 
for hva kommunene klarer å gjøre 
utover de lovpålagte oppgavene. 
– Vi har det godt som vi har det. 

Men jeg tror det kunne vært lettere 
å få overført midler om vi hadde 
vært større, enn det det er i dag, 
sier Berge.
Selv er han for en større kommune, 
og kunne sett for seg Nord-Gud-
brandsdalen som én kommune. 
Men der har partiet delte me-
ninger. 

   maria@vigga.no
MARIA KAMPESÆTER KLEIVEN

AKTUELT
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Senterparti-ordførerne i Dovre og Lesja, Bengt Fasteraune og Mariann Skotte mener at samarbeid er veien å gå for at kommunene skal kunne løse oppgaver i fremtiden. 

Formannskapsmedlem Brynjar 
Berge i Dovre Arbeiderparti synes 
kommunene her er attraktive med 
sine fjellområder, og mulighetene 
for jakt og fiske. 

Gruppeleder i Arbeiderpartiet i 
Lesja, Liv Klara Enstad tror alle 
politikere må jobbe opp mot sine 
parti for å få arbeidsplasser ut til 
distriktene. 

Regionrådsleder Bjarne Eiolf 
Holø vil at folk skal stå fram 
og vise stolthet for bygda si. 

– Vi har et sterkt fokus på å utvikle 
attraktive bygdasentra, sier regionråds- 
leder for Nord-Gudbrandsdal, Bjarne 
Eiolf Holø (Sp).

Moderne bosetting
Kommunene i regionen deltar i Byregi- 
onprogrammet Lillehammer og Gud-
brandsdalen. Fjellområdene har lenge 
vært attraktive for fritidsboliger, der 
antallet i dalen er i stadig vekst. I dette 
prosjektet forteller Holø at de vil se på 
hvordan moderne bosetting kan skape 
grunnlag for utvikling og økt verdiska-
ping. Mange bruker mer tid på hytta enn 
der de er registrert i folkeregisteret, og 
en vil sørge for at brukerne av fritidsbo-
liger blir en del av kommunene de er i. 
– Arbeidet med moderne bosetting skal 
gjøre det mer attraktivt å bo, feriere og 
arbeide i regionen, sier Holø. 
Bedre mobil- og bredbåndsdekning er 
noe det blir arbeidet med, for å gjøre det 
mer attraktivt å bo og arbeide fra hytta.
– Når det gjelder mobilnett og bredbånd 
skal det være like god tilgjengelighet, 
om du bor  på Lesjaskog, Otta eller Lille- 
hammer, sier Holø.

Stolthet for bygda
Regionrådslederen sier det gjennom 
årene har vært mange prosjekt for å få 
folk til å flytte hjem. 

– Kanskje vi skal snu på det og heller si 
«kom til oss», sier Holø. 
Han sier at folk må komme hit for å opp-
leve området for mer enn ferie og fritid. 
Ta seg tid til å prøve å bo her. Det er lov 
å ombestemme seg. Regionrådslederen 
vil gjerne at de som allerede bor i de 
seks kommunene, står fram og viser fram 
stolthet for bygda si, løfter fram hva de 
ser som er viktig med å bo her. 
– Vi har felles bolig- og arbeidsmarked 
i regionen. Tenk å kunne ta lunsjen på 
Bakeriet i Lom, og etter arbeid kunne ta 
seg en tur og være inne i en av nasjonal-
parkene våre på under en time. Slikt er 
eksklusivt, sier Holø med glød. 

Små og solide
Det blir ropt høyt etter statlige arbeids-
plasser, også her i regionen. Holø frykter 
at disse går til større byer. 
– Det er en god miks at folk som kommer 
for å bosette seg i regionen, har med seg 
arbeidsplassen sin, sier Holø. 
Han mener det er vel så viktig med man-
ge små og solide arbeidsplasser, som å få 
etablert store hjørnesteinsbedrifter. Og å 
utvikle eksisterende næringsliv.
– En ekstra arbeidsplass fordelt på for ek-
sempel 20 bedrifter er sikrere enn en ny 
bedrift med 20 arbeidsplasser, sier Holø.

Vil løfte fram bygdene

Stolt: Regionrådsleiar Bjarne Eiolf Holø meiner Nord-Gudbrandsdalen har mange eksklu-
sive kvalitetar. 

   Fjuken
  ARVE DANIELSEN

siale innen næringsutvikling. I dag 
har vi ingen næringsutvikler – noe 
som vi må få fortgang i å få på 
plass og som administrasjonen nå 
jobber med. En næringsutvikler vil 
kunne jobbe for å skape og tilret-
telegge for flere arbeidsplasser og 
bistå også de som går med grun-
dertanker. Ideen rundt nærings-
utvikling i intensjonsavtalen ble 
veldig godt mottatt så den kunne 
vi ha startet med allerede nå om 

vi vil, mener Skotte.
Hun mener det er mye som gjør 
det attraktivt med å bo her, blant 
annet naturopplevelser, stort 
engasjement i frivillige lag og 
foreninger og gratis tomter. Men 
en ulempe er at ofte får én, men 
ikke begge jobb når et par kommer 
flyttende. 
– Det er bedre å forvente forand-
ringer enn å fornekte forandring, 
avslutter Skotte.

AKTUELT
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Fred Arne Hessen i Dov-
re Høyre tror en sam-
menslåing av kommu-
ner tvinger seg frem. 
Partifelle i Lesja, Hanne 
Alstrup Velure, mener 
noe sentralisering må 
til for å motvirke større 
sentralisering. 

Hanne Alstrup Velure i Lesja 
Høyre mener det må til nye pri-
vate arbeidsplasser for å få snudd 
flyttestrømmen. 
– Viktigst av alt er abeidsplasser 
innen privat næringsliv. Det er 
disse som genererer friske skat-
tepenger  til  å drifte kommunen 
med. Å være JA-kommune er og 
blir prioritet nummer én, mener 
Velure.
Hun mener at folk som henvender 
seg til kommunen sjelden bør få et 
nei, men heller hjelp videre. 
–  Initiativer må vokse nedenfra, 
og de som henvender seg til kom-
munen skal få rask og effektiv 
hjelp. Alle som jobber i kommu-
nen, om det er politikere eller 
administrasjon, skal legge bredsi-

den til for å alltid være positive, 
sier Velure.

En viss sentralisering
Velure mener det må til en viss 
sentralisering for å danne styrkede 
regionsenter, for å motvirke den 
pågående storsentraliseringen. 
– Antall oppgaver  til  kommune-
ne vil fortsette å øke i takt med 
utvikling av velferdstjenester. Vi 
risikerer å komme helt på hælen 
mot storkommunene og vil på 10-
20 års sikt ikke være i stand til å 
tilby våre innbyggere like gode 
tjenester som folk får i større kom-
muner. Klarer vi ikke å samle oss 
om noen få sentre i fjellregionen, 
ja, da flyttes tjenestene lengre 
unna oss, mener Velure.
Med offentlige tjenester som blir 
mer komplekse, og krever mer 
spesialisert kompetanse, mener 
Velure det blir vanskelig å få spe-
sialister i små kommuner med få 
innbyggere. 
– Med færre innbyggere går både 
skatteinntekter og statlig innbyg-
gertilskudd ned. I Lesja har vi 
mistet 248 innbyggere siden 2000, 
136 av disse mistet vi 2013-15. 
248 personer utgjør alene cirka 17 
millioner koner. i statlige overfø-
ringer. Tjenestene utvikles slik at 

det kreves mer spisskompetanse 
samtidig som det blir flere eldre 
tjenestetrengende og vi blir fær-
re til å betale, sier Velure.
Hun mener løsningen er nye pri-
vate arbeidsplasser, som gir mer 
inntekter til kommunen. 
– Det er de barske realiteter og 
dem er vi som politikere nødt å se 
i øynene og kommunisere ut slik at 
folket skjønner våre disposisjoner, 
sier Velure.

Tvinger seg sammen 
Fred Arne Hessen i Dovre Høyre 
tror en sammenslåing av kommu-
nene tvinger seg frem enten en vil 
eller ikke. 
- Kommunereformen er en av 
de største initiativene til å få ut 
arbeidsplasser, og desentralisere 
oppgaver. Kommunene slåss om 
arbeidsplasser, men om vi blir 
færre til å sloss, kan det bli bra 
det, sier Hessen.
Han tror det må til større enheter, 
slik at det kan brukes mer penger 
til tjenester, og mindre penger til 
administrasjon. 
– Jeg tror en sammenslåing tvinger 
seg frem om vi vil eller ikke. De 
som stemte nei, stemte på at noen 
andre skulle bestemme. Om 10-15 
år tror jeg ikke Lesja og Dovre vil 

være to kommuner, sier Hessen.

En nøkkel
Dovre skal spare nesten 15 millio-
ner neste år, og Hessen tror det er 
viktig å snu alle steiner, før avgift-
strykket til innbyggerne blir økt. 
– Det er viktig at alle steiner snus. 
Jeg er helt sikker på at vi har 
noe å spare. Heimevernsskolen 
gjorde det samme, de brukte to 
tredjedeler på administrasjon og 
en tredjedel på produksjon. Nå 
er det omvendt. Det er vondt når 
det skjer, men jeg vil heller vi skal 
gjøre den øvelsen enn å legge på 
4-6000 i året i eiendomsskatt, sier 
Hessen.
Han mener nøkkelen er arbeids-
plasser, og at det er i hovedsak 
landbruk og reiseliv her. Han 
mener også det er viktig å ha 
fokus på næringsutvikling, men 
at kommunen må gå aktivt ut. 
Hessen mener det er for passivt å 
sitte å vente. 
– Det viktigste er at folk flytter 
hit. Men da må vi drive med næ-
ringsutvikling. Hvis folk ikke har 
jobber, kommer de ikke. Vi har et 
område som er helt fantastisk, men 
vi må ha noen som betaler skatt, 
sier Hessen.

Private arbeidsplasser, og 
sammenslåing av kommuner

FJELLBYGDENE: Folketallet krympet kraftig siden 2000

Fred Arne Hessen tror større 
kommuner må til, for å kunne bruke 
mindre på administrasjon og mer 
penger på tjenester. 

Hanne Alstrup Velure i Lesja Høyre 
mener Lesja må være en JA-kom-
mune, men at initiativ til at bedrift-
er etablerer seg her må komme fra 
de som ønsker å etablere seg. 

   maria@vigga.no
MARIA KAMPESÆTER KLEIVEN

For å være et attrak-
tivt bosted må bygda 
urbanisere seg, mener 
bygdeforsker Reidar 
Almås. 

Han sier bygde-Norge må bli 
bedre til å treffe de unge barnløse 
som har bygdedøra på gløtt.

Attraktivt
Seniorforsker Reidar Almås har 
vært professor i bygdesosiologi 
og regionalpolitikk ved NTNU i 
Trondheim, der han har bygd opp 
Norsk senter for bygdeforskning. 
Som pensjonist arbeider fortsatt 
i deltidsstilling ved Bygdefors-
kning og har klare tanker om hva 
distriktskommuner kan gjøre for 
å være attraktive for tilflyttere. 
  Bygdesosiologen peker på fem 
viktige forhold.

Økonomi
 – Det første er økonomiske for-
hold, og der er jobb det viktigste. 
Folk må kunne søke på og få en 
jobb, og helst for to, for de fleste 
er par når de flytter. 
  Han legger til at tilflyttere er 
gründere eller entreprenører som 
vil starte for seg selv. For dem er 
det gunstig å flytte til bygda.
– Da gjelder det at kommunen har 
tilrettelagt med støtteordninger 
og veiledningsapparat.
  

Bolig
Et annet viktig forhold Almås 
peker på for at folk skal flytte, er 
bomulighetene.
– Der er bygdenes trekkplaster 
boligprisene. Et nyetablert par 
kan kjøpe en velholdt enebolig 
eller bygge seg et nytt hus på 
bygda, mens man i byene må 
klare seg med noe langt mindre. 
Samtidig er det verre å skulle 
selge det man har kjøpt eller 
bygget, for boligmarkedet er ikke 

like fritt på bygda.
  Folk som flytter ut i distriktene, 
har gjerne også sett fordelene ved 
et lavere tempo og mindre stress, 
fordi folk vil ha bedre tid.
– Det at færre aktiviteter kon-
kurrerer om oppmerksomheten 
er det mange som sier de setter 
pris på.
 

Livsløpsflytting
Et tredje motiv Almås peker på er 
personlige forhold, og da kaller 
han det livsløpsflytting.
– Mange flytter til distriktene når 
de har barn som skal begynne 
på skolen. I tillegg flytter mange 
pensjonister ut av byene, og fjer-
narbeid blir også vanligere, slik 
at folk kan arbeide hjemmefra.
  Seniorforskeren sier det er blitt 
vanligere å flytte ofte.
– Ungdom flytter for å gå på 
skole, og blir de værende i utdan-
ningsbyen også når de får barn, 
da er løpet kjørt. 
  

Fritid
Det fjerde motivet folk har for 
å flytte, er det Almås setter på 
grensen mellom de personlige og 
de kulturelle faktorene.
– Det er fritidstilbudet. Folk vil 
utfolde seg i kulturlivet, drive 
med hobbyer eller fritidsaktivi-
teter som krever stor plass.

Naturen
Dermed er det kort vei til det 
femte forholdet som gjør at folk 
velger å flytte et sted, nemlig 
naturen.
– Oppdal og mange steder har 
fortsatt fire årstider, mens andre 
steder bare har tre. Så om folk 
ønsker å drive med fritidsaktivi-
teter som trenger snø, da har de 
et motiv for å flytte.

Symbiosen bygd og 
bygdeby
For bygdene er tilgangen til så-
kalte bygdebyer essensielt, mener 
forskeren.

  – Det har skjedd en urbanisering 
av landsbygda, og det har kom-
met opp slike livskraftige senter 
i bygdene. Oppdal er et eksempel 
på det, der man har et handels-
sentrum med bedre servicenivå 
og flere spesialforretninger enn 
det man ville finne i en bygd. 
  Almås peker også på at folk er 
villig til å pendle lenger og mer, 
og bedre biler og flere togavgan-
ger gjør det lettere å bo på bygda 
og jobbe i byen.
– Den digitale infrastrukturen er 
kjempeviktig. Det er en økning av 
fjernarbeidere, for også arbeids-
givere er mer liberale overfor 
småbarnsforeldre og andre, og er 
ikke like strenge på oppmøtested. 
Samtidig er det bra bredbånd i 
store deler av landet. Samferdsel, 
kommunikasjon, bredbånd, vei 
og bane, er viktige faktorer for å 
tiltrekke seg folk.
Samtidig vil folk se på den kultu-
relle infrastrukturen når de velger 
seg bosted, som kulturskoler eller 
idrettsanlegg.

– Må lage gode bygdebyer

   OPP
RANDI GRETHE KALSETH-IVERSEN
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– Det er viktig med gode 
miljø der folk føler seg 
velkommen, tror Guri 
Ruste i Dovrelista.

Hun mener også at det er viktig å 
komme til bunns i hva bakgrunnen 
er bak tallene i kommunebildet, 
der det blant annet er mange elev-
er som har gitt uttrykk for liten 
motivasjon for skolen. 
– Det er en del tall som vi ikke 
kjenner bakgrunnen på, som vi må 
få vite mer om, sier Ruste.

Landbruk og reiseliv
Ruste tror også det er viktig med 
mer samarbeid mellom kommu-
nene. 
– Slik det er nå har vi en regjering 
som jobber for sentralisering, men 
som får overfør flere oppgaver til 
kommunene, uten at det følger 
med midler. Da må vi samarbeide 
mer, slik som med psykiatri og rus, 
sier Ruste.
For å prøve å få med midler med 
oppgavene, tror Ruste det er viktig 
å å påvirke politikere sentralt. 
– Egentlig burde en hatt noen på 
Stortinget som påvirker hele tiden, 
men jeg vil tro at ordførerne våre 
jobber med slik påvirkning, sier 
Ruste.
Landbruk og reiseliv trekker hun 
frem som to viktige næringsområ-
der, men med utfordringer. 

– Utfordringen med å utvikle her 
er at det er sesongbetont, og det 
er vanskelig å tøye sesongen og å 
holde på stabil arbeidskraft når vi 
har slike sesonger, sier Ruste, og 
peker på en annen utfordring, at 
det er for dårlig bredbåndsutbyg-
ging i grisgrendte strøk.
I landbruket er produksjonen 
opprettholdt i Dovre og Lesja, men 
antallet sysselsatte går ned. 
– Selv om en driver mindre, burde 
det vært verdsatt og respektert. 
Vi har ikke landskap til å drive så 
stort her, og mangfoldet er viktig, 
sier Ruste.
Hun trekker frem god plass i bar-
nehage, mindre køer, og med det 
bedre tid til å følge opp barna som 
noe av det positive ved å bo her. 
– Jeg har vansker for å se utfor-
dringer ved å bo her. Og jeg er glad 
for at barna mine har de samme 
verdiene. Der tror jeg vi har en 
jobb å gjøre alle sammen, og tenke 
over hvordan vi omtaler naboen 
vår og bygda vår, sier Ruste. 

– Gode miljø 
er viktige

   maria@vigga.no
MARIA KAMPESÆTER KLEIVEN

Guri Ruste (Dovrelista) tror 
kommunene må samarbeide mer 
i fremtiden. 

Ved å gi nyinnflyttere 
100000 kroner i tilskudd, 
kan fraflytningskommuner 
gjøre seg attraktive, mener 
næringssjef Klaas van Om-
meren.

Klaas van Ommeren er næringssjef i 
Folldal, har vært turistsjef i Oppdal og 
direktør for senter for bygdeturisme 
i Røros. Etter mange år som rådgiver 
rundt om i fjellbygdene vet han en del 
om hva nye innbyggere etterspør.
– Hva kan kommunene gjøre for å trekke 
til seg nye innbyggere?
– Det er flere ting. I Folldal kommune 
har vi i kommunens strategiske nærings-
plan flere punkter jeg betrakter som 
viktige. Blant annet bygger kommunen 
opp databaser, der man samler alle 
bedriftenes epostadresser, slik at man 
kan sende ut fellesmailer. Der er det 
også oversikt over alle skoleelever og 
studenter fra bygda, samt studieretnin-
ger de velger.
– Når studentene blir fulgt opp fra 
hjembygda, er det større sjanse for at de 
vender hjem, tror van Ommeren.
  Han forteller at det per nå er to byg-
ningsingeniørstudenter ved NTNU, og 
samtidig er det firma i Folldal som 
trenger folk. 
– Det er her kommunen må ha et system 
for å følge disse opp.

Vil gi 100 000 til nyinn-
flyttere
Næringssjefen viser til at den vesle 
familiebedriften Primar AS som produ-
serer bacalao, går så det suser i Folldal. 
Primar Ekte Bacalao finnes nå i butikker 
i hele Norge. Omtrent 200 tonn bacalao 
går årlig ut fra fabrikken, som er blitt 
en hjørnesteinsbedrift i bygda.
  – Hadde hun hatt lokalet i Oslo ville 
bare husleien vært omtrent 2,5 gan-

ger så høy. I tillegg viser målinger at 
sykdomsfraværet ville vært større, og 
strøm og andre håndverkertjenester 
dyrere. Når en i tillegg tar med at ar-
beidsgiveravgiften er lavere, gir dette en 
økonomisk uttelling bedrifter må gjøres 
oppmerksomme på. Her kan kommune-
ne bli flinkere.
  Van Ommeren peker også på viktige 
faktorer for tilflytting som barnehage, 
skole og kulturtilbud.
  Han mener kommunen kunne gi nye 
innbyggere som ønsker å starte opp noe, 
et utviklingstilskudd på 100.000 kroner. 
Flytter de før tre år er gått, må de betale 
tilbake beløpet.
– Kommunen får 50.000 kroner per 
innbygger i overføringer, og på tre år 
får kommunen 150.000 kroner for den 
samme innbyggeren. Dette er nøkkeltall 
som ikke er framme i det hele tatt, me-
ner van Ommeren.

Må hjelpe folk i gang
Kommunene må være aktive og legge 
mye mer til rette for tilflytting.
– Vi må gjøre hjemmeleksa vår. I for-
bindelse med å få på plass ny bank i 
Folldal, gikk kommunen mye lenger enn 
det man vanligvis gjør, påpeker han.
– Hva er andre faktorer som kan øke 
tilflyttingen?
– Folk flytter på bakgrunn av alt fra at de 
har hørt om stedet, til at det er et trivelig 
bomiljø. Å markedsføre kulturtilbudet i 
kommunen er vesentlig.
van Ommeren mener det ikke må være 
vanntette skott mellom bank og kom-
mune.
– Det er ekstremt viktig for kommunene 
å tenke nøye gjennom hvem man ønsker 
å få tak i. Så må mottakerapparatet være 
på plass, og det holder ikke at det bare 
er et mottakerapparat, det må fungere.
– Kommunen kan hjelpe til med å le-
vere konkrete produkter på bistand og 
rådgiving på hvordan folk kan komme i 
gang med etablering. Det er avgjørende, 
mener van Ommeren.

– Gi 100 000 kroner til
nye innbyggere 

   Opp
RANDI GRETHE KALSETH-IVERSEN

Klaas van Ommeren vet en del om hva nye innbyggere etterspør etter mange år som 
rådgiver rundt om i fjellbygdene.

Bygdeforsker Reidar Almås mener de unge barnløse må 
treffes bedre. 
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