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Hovedbudskap:

Gudbrandsdalen 
trenger folk

-
Ta vare på de som er, 
og de som kommer.
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Det finnes alltid et lokalt handlingsrom til å påvirke egen utvikling 



Hvor mange har flyttet til Gudbrandsdalen 
de siste 10 årene?



36 028 personer har flyttet til Gudbrandsdalen 
de siste 10 årene …

(17 939 om Lillehammer holdes utenfor)







Suksesskriterier for å lykkes med næringsutvikling

• Nærings-, steds- og boligutvikling og 
inkludering må henge godt sammen    

• Rollene som forvalter,  
tjenesteprodusent og entreprenør  må 
ses i sammenheng.

• Større vekt på entreprenørrollen - må 
være proaktiv, initiere samarbeid, osv.

• Bedre forståelse for næringslivets behov  

• Noen økonomiske virkemidler til 
disposisjon hjelper



Hva gjør at folk velger å bli boende?

Arbeid

Bolig

Godt oppvekstmiljø og utdannings-

muligheter 

Godt sosialt miljø og møteplasser

Den lokale eliten sin holdning

Det er viktig med 
ny teknologi, men 
det blir ikke noe 
samfunn hvis det 

ikke satses på folk.

Susanne Søholt, 
forsker i NIBR



Kunnskap om unges syn på, og motivasjon for å bo i distriktene
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De unge er en 
ressurs som 

distriktskommuner 
ikke har råd til å gå 

glipp av



Kunnskap om unges syn på, og motivasjon for å bo i distriktene

• Arbeidsplasser avgjør

• Manglende/dårlig kollektivtilbud

• Ønske om bedre (digital) 
skolehelsetjeneste

• Utnytte digitale muligheter. (eks. bo i 

distriktet, digital kommunikasjon til byen)

• Fremheve distriktenes muligheter 
fremfor å kun belyse utfordringer

• Ungdom rives mellom flere valg
Basert på rapporter fra NTNU (2019), NOVA (2020) og       

spørreundersøkelse fra Distriktssenteret

Straumen – Norges mest attraktive sted i 2020. Foto: Gaute 
Ulvik Haugan



Fortell om muligheter fremfor å være fortvilet over færre innbyggere! 



Stockholm Recilience Center 





Tillitssamfunnet
Lykkes eller mislykkes vi?

Tilliten øker

Hvorfor?

Vi er usikre

Vi våger å være åpne om egne 

mangler og behov.

Deler informasjon og lytter bedre.

Vi tar valgene sammen.

Betraktninger og tolkninger

Verne om egne interesser

Jobbe for egne interesser

Tilliten svekkes



Alice in Wonderland



Vite hva dere vil og planlegge prosess!

ØNSKA 
RESULTAT?

Tid/ressurs?

Aktivitet?

Kunnskap? Aktører?

Kommunikasjon



Vil du vite mer?

www.distriktssenteret.no

Takk for oppmerksomheten!

marianne.solbakken@kdu.no

481 68 277

ragnhild.godal@kdu.no

918 06 446
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