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Ramme
• Hva gjør attraktive distriktskommuner 

som lykkes med tilflytting? 
– Attraktive kvaliteter ved småbyer 

og mindre steder
– Kjennetegn ved utviklings-

orienterte distriktskommuner
– Kommunen som endringsagent i 

tilflytting
– Gode grep for å rekruttere og 

beholde innbyggere

• Er spredt boligbygging et 
konkurransefortrinn? 
– Bolig som attraktivitetsfaktor
– Treffer tilbudet behov og ønsker?
– Kommunens roller og oppgaver i 

boligpolitikken
– Bolig- og bosettingspolitikk i 

kommunens utviklingsstrategi



Attraktive distriktskommuner som lykkes med 
tilflytting utvikler varierte boligtilbud, i helhetlig 

sted- og næringsutvikling

Å kunne bo spredt er en kvalitet for noen

Bolig er sjelden et selvstendig motiv for flytting 





Hva gjør attraktive distriktskommuner som 
lykkes med tilflytting?



Attraktive og bærekraftige steder – stedskvaliteter

• Hva som blir opplevd attraktivt vil 
variere, ut fra hvem vi spør og hvor vi er

• Grunnleggende kvaliteter og kjennetegn 
ved attraktive og bærekraftige steder, 
uavhengig av størrelse…

• Varierte boligtilbud, næring og handel, 
brede og tilgjengelige arbeidsmarkeder, 
offentlige funksjoner, tilgang på 
grøntområder, rekreasjon, fritidstilbud, 
grønn mobilitet, …



Attraktive kvaliteter ved småbyer og mindre steder

• Gode oppvekstvilkår
• Trygge og sosiale bomiljø
• Romlig og tett på natur
• Godt hverdagsliv -

enkel hverdagslogistikk
• Tilgangen til friluftsliv og 

naturbasert aktivitet



Attraktive kvaliteter ved småbyer og mindre steder 
– kunnskap på kommune- og regionnivå



Attraktive kvaliteter ved småbyer og mindre steder 
- unges syn på 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



Innsikt fra ungmotiv-undersøkelsen



Kjennetegn ved utviklingsorienterte distriktskommuner

• Kommunen som endringsagent 
– forstår og fyller det lokale 

handlingsrommet 
• Oversiktlig aktørbilde
• Korte avstander –
• Stedstilhørighet og lokal stolthet
• Tillit og eierskap til visjoner og strategier
• Kultur for utvikling - og rom for eldsjeler
• Raske resultat i lange linjer



Kommunen som endringsagent i tilflytting

• Dreie arbeid med tilflytting fra profilering/salg 
til helhetlig utvikling

• Langsiktig og målretta arbeid 
 Utvikle egne ressurser og kvaliteter
 Fokus på å dekke reelle lokale behov og matche 

preferanser –
 Fylle kommunens roller og arbeidsmåter

 Den nødvendige bredden mellom steds-
og næringsutvikling

 Den viktige sammenhengen mellom roller
 Samspill i regionen

 Mobilisere samlede regionale 
ressurser



Kommunen som endringsagent - Bli-faktorer

Arbeid

Bolig

Godt oppvekstmiljø og gode 
utdanningsmuligheter 

Godt sosialt miljø og møteplasser

Den lokale eliten sin holdning



Gode grep for å rekruttere og beholde innbyggere 



Gode grep for å beholde og rekruttere innbyggere
Gode grep i Frøya Gode grep i Sogn



Er spredt boligbygging et konkurransefortrinn?



Bolig som attraktivitetsfaktor



Treffer tilbudet behov og ønsker? 
Hvem planlegger vi for? 



Treffer tilbudet behov og ønsker?  
Hvem planlegger vi for? 
• Fokus på barnefamilier og tilrettelegging for 

eneboliger
• Økende oppmerksomhet på eldres ønsker og 

behov
• Unge voksne og innvandrere faller lett 

mellom stoler 
>
Behov for økt variasjon i boligtilbudet, flere 
småhus og leiligheter, styrking av utleietilbudet



Treffer tilbudet behov og ønsker? 
-kunnskap på kommune- og regionnivå

Det som er mest interessant for boligplanleggingen er eventuell 
diskrepans i dagens situasjon og hvilke ønsker man har for 
fremtidig bolig. Viktige funn er følgende: • 69 prosent har 
enebolig i dag, mens 61 prosent ønsker enebolig. • 9 prosent 
har leilighet i dag, mens 33 prosent ønsker leilighet. De 
som ønsker leilighet, er gjerne 50 år eller eldre, som i 2014-
undersøkelsen. • 3 prosent har i dag bolig med servicetilbud, 
mens 19 prosent ønsker dette • 36 prosent rapporterer å ha 
bolig beliggende sentrumsnær til lokalt tjenestetilbud og 
sosiale møteplasser, mens 54 prosent ønsker dette. 
Sammenlignet med 2014-undersøkelsen er det en liten økning i 
andelen som ønsker enebolig og en tydelig økning i andelen 
som ønsker leilighet. Det er også økning i andelene som 
ønsker boliger med sentrumstilbud og boliger 
sentrumsnært til lokalt tjenestetilbud. Østlandsforskning 2019



Treffer tilbudet behov og ønsker?
-innsikt fra ungmotiv-undersøkelse

Distriktssenteret 2020



Treffer tilbudet behov og ønsker? 
-innsikt fra ungmotiv-undersøkelse



Kommunens roller og oppgaver i boligpolitikken

• Ivareta livskvalitet og likeverdige 
levekår

• Legge til rette for utvikling



Bolig- og bosettingspolitikk i kommunens 
utviklingsstrategi

• Helhetlig boligplanlegging- og 
utvikling

• Tydelige strategier og 
prioriteringer
– Tettere
– Desentralisert tett
– Noe spredt

• Differensiert utbyggingspolitikk
• Fylle roller og bruke virkemidler

Ringebu har mange tomme småbruk. 
Småbruk er generelt attraktive og er 
viktige i et variert botilbud. Kommunen 
har en liberal praksis for dispensasjon for 
spredt boligbygging, men svært få 
søknader de senere årene. 
Boligbyggingen skjer i og rundt 
tettstedene.
Kommunalsjef Åse Britt Høysveen, Ringebu 
kommune



Oppsummering – Attraktive distriktskommuner som 
lykkes med å rekruttere og beholde innbyggere…
 Jobber helhetlig, langsiktig og

målrettet
 Bygger på egne kvaliteter og

ressurser
 Videreutvikler i tråd med ønsker

og behov
 Utnytter “småkommune-fordeler”
 Fyller den entreprenørielle rollen



Oppsummering – spredte boliger bidrar til 
variasjon og er viktig supplement 

 Vekt på å dekke reelle behov og
matche preferanser

 Utvikle varierte boligtilbud og
inkluderende bomiljø

 Se boligpolitikken i sammenheng
med øvrig steds- og næringsutvikling

 Bevisste valg i kommunens
boligpolitiske strategier
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