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1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET  

Konkret foranledning 

Lenvik kommune gjennomførte i perioden 2002-2005 prosjektet ”Finnsnes som 

regionsenter” der man gjennom et langsiktig og strategisk arbeid ønsket å utvikle og 

forsterke regionsenteret Finnsnes strategiske betydning i regionen. Resultatene fra dette 

prosjektet var man godt fornøyd med, og man mente at erfaringene fra dette arbeidet 

burde deles med andre sentre. Samtidig var Lenvik kommune interessert i å høste av 

andres erfaringer fra tilsvarende småbykommuners arbeid med regional utvikling.  

Lenvik kommune sammen med Sør-Varanger kommune ble enige om at de hadde en 

del felles utfordringer, og de så samtidig at de hadde et visst læringspotensial gjennom å 

møtes.  De valgte derfor å gå inn i et forprosjekt sammen, for å vurdere muligheten for 

et framtidig prosjekt.  

Som et resultat av forprosjektet ble kommunene Vågan og Namsos invitert med i et 

videre samarbeid, og sammen etablerte man prosjektet ”Regionsenterprogram”.  

Hvorfor fokusere på regionsentrene? 

Regionsentrene i dette prosjektet har mellom 5000-9000 

innbyggere og har i dag en rekke servicefunksjoner for 

sin region. Imidlertid ser man at det er et potensiale for 

videre utvikling. Det å sikre vekst i regionsenter er viktig 

for å motvirke stadig sentralisering og for å opprettholde 

bosettingsmønsteret, også i distriktene. Det å stimulere til 

utvikling i regionsentrene vil også gi større bredde i 

næringslivet, og dermed mer robusthet og et mer 

differensiert arbeidsmarked. Man ser også at ved å styrke 

regionsentrene med at de får et bredere servicetilbud vil 

dette være positivt for regionen omkring og bidrar til 

bedre bo-kvalitet i distriktene. Særlig er det viktig i den 

nordlige delen av Norge å utvikle regionsentrene, siden 

man i mindre grad har byer av en viss størrelse.  

 

 

For å kunne styrke regionsentrene kan dette gjøres gjennom å videreutvikle kommunene 

som samfunnsutviklere. Dette fordi kommunen som lokal utviklingsaktør er sentral hvis 

man ønsker å utvikle attraktive og vekstkraftige regionsenter. Kommunen som 

samfunnsutvikler kan sammen med andre være initiativtaker til en lang rekke tiltak som 

kan fremme utvikling i regionsenteret.  

 

Samarbeid på tvers av fylkesgrensene 
Med at dette er kommuner som har en del like utfordringer, men samtidig ulike 

erfaringer og løsningsmodeller gir dette muligheter for at man sammen kan hente 

impulser og ideer fra andres arbeid. Tradisjonelt sett har interkommunalt samarbeid 

vært mellom nære kommuner, men ved at kommuner i ulike fylker samarbeider gjør at 

et strategisk samarbeid kan skje på et friere grunnlag. Dette handler også om rollene til 

de ulike kommunene også å dele erfaringer om å være en god ”storebror” i det lokale 

interkommunale samarbeidet.  

 

 

Hva er et regionsenter? 

Et regionsenter er i denne 

sammenhengen en småby/større 

tettsted med klare 

senterfunksjoner overfor 

omkringliggende omland. 

Omlandet er begrenset, slik at et 

regionsenter i liten grad har 

servicefunksjoner knytta til hele 

fylke. I hovedsak vil et 

regionsenter ha hoveddelen av 

aktuelle servicefunksjoner 

overfor egen BAS region.  
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2. RAMMER FOR PROSJEKTET 

Prosjektet har hatt en total økonomisk ramme på kr 1.656.000.  Av dette var kr 527.000 

eget arbeid i kommunene, kr 309.000 bevilget fra kommunene, og kr 800.000 tilskudd 

fra de tre nordligste Husbankkontorene, fordelt på tre. Det endelige regnskapet vil bli 

sendt etterskuddsvis, innen den 15. november 2009.  

Ved utarbeidelse av prosjektplan og mål ved prosjektet, var det en forutsetning at 

prosjektet skulle vare over tre år, og med tilsvarende høyere ramme, siden det bare ble 

søkt om støtte til ett års drift fra Husbanken. Eksempelvis var det kalkulert med tre 

nettverkssamlinger i løpet av ett år. Imidlertid har det underveis i prosessen vært mulig 

å spare inn på litt midler, slik at prosjektet har kunnet kjøre fram til juni 2009, med fem 

samlinger, for tilsagnet fra Husbankkontorene. For at prosjektet skal kunne nå sine mål 

må det videreføres. I videreføringa vil erfaringene fra del en av prosjektet tas med, se 

nærmere avsnitt 8.  
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3. MÅL MED REGIONSENTERPROGRAMMET 

Den overordna målsettinga med regionsenterprogrammet var å gi vekst og utvikling i de 

involverte regionsentra med tilhørende omland. Dette innebærer at man gjennom det 

arbeidet som gjøres i programmet skal styrke den rollen regionsentra har i forhold til å 

være viktige servicesentra og virke stabiliserende for bosettingsmønsteret.  

Hovedsatsningsområdet har vært å styrke rollen til kommunen som 
samfunnsutvikler. Ved starten av arbeidet ble det utpekt fire ulike satsningsområder: 

• Kompetanseheving 

• Styrke vertskommunerolle 

• Positiv handelssenterutvikling 

• Økt bolyst, særlig retta mot ungdom og å tiltrekke seg arbeidskraft 

Delmål i prosjektet har vært:   

• Gjøre prosjektet kjent, og synliggjøre og få aksept for den viktige rollen til 

regionsentra.  

• Utvikle et strategisk samarbeid mellom de samarbeidende regionsentra 

• Gi stor grad av læringseffekt på tvers av de samarbeidende kommuner 

• Stimulere til økt grad av forskning innenfor problemstillinga 

• Utvikle rollen til kommunene som samfunnsutvikler 

• Tilrettelegge for økt grad av etableringer i regionsentra med tilhørende omland 

• Utvikle en bærekraftig modell for utvikling av programmet, også slik at det kan 

gi overføringsverdi til andre områder i landet.  

 

4. PROSJEKTORGANISERING  

4.1  Styringsgruppe  
 

Styringsgruppa har tatt beslutning om retning i prosjektet og er ansvarlig for den overordna 

kontrollen i prosjektet. 

Styringsgruppa til programmet består av ordførerne i de involverte kommunene. Pr. i dag 

utgjøres styringsgruppa av: 

- Martin Ness, Lenvik (leder) 

- Linda B. Randal, Sør-Varanger 

- Hugo Bjørnstad, Vågan 

- Morten Stene, Namsos 
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4.2          Arbeidsgruppe 
 

Arbeidsgruppa er underlagt styringsgruppa, og har ansvar for mer detaljert planlegging innenfor 

de overordna linjene som styringsgruppa tegner opp. Arbeidsgruppa utgjøres av rådmennene i 

de fire kommuner og har bestått av: 

- Margrethe Hagerupsen, Lenvik (leder) 

- Bente Larssen, Sør-Varanger 

- Rolf G. Nikolaisen, Vågan 

- Hege Sørlie, Namsos 

 

4.3 Sekretariat 
 

Utviklingssenteret har vært engasjert som sekretariat for prosjektet. Sekretariatet bistår styrings- 

og arbeidsgruppa, og har ansvar for gjennomføring av de tiltak som disse vedtar. Sigrid 

Stangnes og Carina Fyhn Hansen har vært kontaktpersoner i Utviklingssenteret. 

 

5. GJENNOMFØRING  

5.1 Strategi og nettverkssamlinger  

Prosjektet var i utgangspunktet delt i flere deler. Etter hvert har den strategiske og 

nettverksdelen glidd sammen. Derfor har man valgt å se disse i sammenheng, da det i 

praksis var vanskelig å skille disse.  

Det har til sammen blitt gjennomført fem nettverkssamlinger. I prosjektet har det vært 

viktig å møtes hos hverandre, for å få størst mulig læringseffekt. De har gått over to 

dager, med i snitt to overnattinger til hver. Men på grunn av lange reiseavstander, og 

kronglete flyruter har det i praksis vært avholdt samlinger på en hel dag, pluss en halv 

dag fram til lunsj. Samlingene har vært lagt opp med ett hovedtema, med ekstern 

innleder. I tillegg har det vært ulike metoder med gruppearbeid, gjennomgang av hva 

som har skjedd siden sist og omvisning lokalt. I forhold til lokale omvisninger har det 

vært veldig matnyttig og viktig i forhold til erfaringsutveksling. Det kan nevnes at ved 

siste samling i Vågan at man besøkte det nye kulturhuset, og fikk presentert både 

prosessen og det ferdige resultatet. Særlig interessant var dette for Sør-Varanger som 

selv planlegger nytt kulturhus, og derfor vil bruke erfaringene fra Vågan aktivt i sitt 

arbeid. Det var også omvisning i forhold til stedsutviklingsprosjekt som Vågan har 

gjennomført i Kabelvåg, som også ga deltagerne ideer og inspirasjon.  

Tema og områder som har blitt berørt på nettverkssamlingene er flere. Her kommer en 

kort sammenfatning av noen av de temaene og arbeidsområdene som har blitt 

gjennomgått i prosjektet, og innspill som er gitt underveis.   

5.1.1 Utviklingsprosesser 

Ett av temaene på samlingene har vært forklaringsmekanismer for utvikling. Hva er det 

egentlig som påvirker utviklinga, og hva kan den enkelte kommune selv gjøre? Her ble 

det stilt spørsmål med hvordan måle utvikling, og hvorfor positiv utvikling er ønskelig. 
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Ofte måles utvikling ut fra befolkningsvekst, og rent økonomisk øker inntektene til 

kommunen når befolkninga øker. Er en kommune mislykket hvis den ikke får til vekst? 

Har man da ikke ”gjort jobben”? Det er viktig å være klar over hva som påvirker 

utviklinga, og hva man selv reelt sett kan påvirke.  

I forhold til forklaringsmekanismer kan disse deles inn i ulike bolker. En er de eksogene 

perspektivene der veksten vil spres fra sentrum til periferi, og lokaliseringer 

utelukkende skjer i et kostnadsperspektiv. Endogene perspektiver har fokus på den 

eksisterende regionale utviklingsevne, hvilke lokale ressurser i et vidt perspektiv 

besitter man. Til sist er de sosiale prosesser, som handler om forklaringsmekanismer i 

forhold til identifikasjon og institusjonalisering av en region. Utviklinga til en kommune 

eller tettsted er påvirket av alle disse, i større eller mindre grad.  

Forklaringsmekanismene bak utvikling er derfor komplekse, og kan sjelden tilskrives en 

enkeltårsak eller enkelt-tiltak. Utfordringa er derfor å velge de tiltak med størst effekt.  

5.1.2 Stedsutvikling 

Arbeidet med stedsutvikling har vært et hovedtema i prosjektet. Stedsutvikling kan ha 

mange former fra identitetsbygging til fysisk forskjønning av bysentrum. Det har blitt 

mer vanlig med strategisk stedsprofilering gjennom løfting av stedets image. Dette må 

gjøres tett kobla til næringsutvikling og strategisk planlegging med utgangspunkt i 

stedets egenart og særlige kvaliteter. Stedsutvikling kan også ha en mer kommersiell 

dimensjon, der stedet blir et produkt, og identiteten blir en del av ”varen”. Da vil 

profilering og omdømmebygging skje med utgangspunkt i det mest salgbare ved stedet.  

Stedsutvikling som identitetsbygging griper ofte fatt i noen særegne historiske trekk 

som fornyes og rendyrkes. Stedsutvikling kan ikke bare handle om å produsere stedet i 

ny drakt, det handler om stedets identitet og det handler om samfunnsbygging. Dette er 

såpass viktige prosesser at det må følge demokratiske regler for medvirkning og dialog.  

Som en del av stedsutviklinga må også tas hensyn til boligsosialt arbeid og universell 

utforming. Tradisjonelt sett har ikke dette blitt tatt tilstrekkelig hensyn til i 

stedsutviklingsprosesser. Alle de fire samarbeidende kommunene har starta opp eller 

skal starte opp plan og boligsosialt arbeid, og har utvekslet og vil videre dra erfaringer 

hos hverandre i forhold til dette.  

Alle de fire kommunene opplever press på boligbygging i sentrum. Det er også en felles 

erfaring at flere grupper flytter til sentrum som også har behov for tilpassede boliger. 

Dette gjelder eksempelvis eldre og sosialt vanskeligstilte. Hvordan møter man disse 

gruppenes behov på boligsiden, i et sentrum med press fra ulike interesser? Dette er et 

stort og viktig tema for regionsentrene.  

Flere av kommunene har kjørt egne prosjekter i forhold til identitet og stedsutvikling, 

og som samtidig skal gi et løft til regionen og tilflyttinga. Her kan nevnes Barnebyen 

Finnsnes og RockCity. Disse har også vært gjennomgått til inspirasjon for andre.  

5.1.3 Senter – omland  

Dynamikken mellom senter og omland er et annet stort tema som har vært oppe i løpet 

av samlingene. Et senter kan defineres som et bymessig sted med sentrale funksjoner og 

som betjener innbyggerne i senteret og befolkninga som benytter seg av disse 

funksjonene/tjenestene.  

Omlandet kan defineres på ulike måter. Influensområdet rundt et senter er det 

geografiske området hvor det bor folk som benytter seg av tjenesten. Dette kan være 

relativt stort. Dominansområdet er det geografiske området rundt et senter hvor flertallet 
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velger å få utført tjenesten i senteret. I forhold til begrepet tjenesteomland tenkes det på 

dominansområdet. Pendlingsomlandet er en annen definisjon av omlandet, gjennom å 

begrense det til det geografiske bosettingsområdet rundt et senter hvor de yrkesaktive 

kan eller arbeider i sentrum. En ABS region er derfor en region med felles 

arbeidsmarked, boligmarked og servicetilbud (som i dominansområde).  De 

administrative områder bygger vanligvis på senter-omland, og er funksjonelle regioner 

basert på kommunene som enheter, og omfatter vanligvis et større geografisk område 

enn ABS regionen.  

I tillegg til ulike definisjoner på senter-omland har de ulike sentra ulike nivå, fra 

hovedstadsfunksjoner til lokalsentra.  

Gjennom å fokusere på utvikling i senter-omland blir det en robust enhet gjennom å 

kunne ha et variert tilbud, utnytte senterets og omlandets fortrinn. I tillegg kan regionen 

utvides gjennom bedre kommunikasjoner og etablering av flere funksjoner i senteret. En 

fare kan være at regionen har svak identitet, og at aktørene bak senterfunksjonene er 

svake. Da kan konkurrerende regioner på samme eller høyere nivå overta mer.  

Robuste regioner kjennetegnes på følgende måte: 

• innovativt og aktivt servicenæringsliv 

• aktive regionpolitikere 

• god samarbeidsånd 

• gode samarbeidstiltak 

• befolkningsmessig stort omland 

• langt unna større overordna sentra med bredere tilbud 

• patriotisme og lokal identitet 

5.1.4 Næringsutvikling 

Næringsutvikling i Nord har de siste 20 årene gjennomgått en radikal endring i forhold 

til hvilke næringer som er store, sysselsettingsmessig. Tradisjonelle næringer som 

landbruk, fiskeri og industri har fått behov for mindre arbeidskraft. Dette kan skyldes 

effektivisering, strukturering eller automatisering. Samtidig ser man at ungdom velger 

høyere utdanning i større grad. I Nord-Norge er det et underskudd på akademiker-

arbeidsplasser, og det må arbeides for å skape flere slike arbeidsplasser. I Norge er det 

bare de 8-10 største byene som har tilstrekkelig bredde i arbeidslivet for framtida. 

For å skape en dynamisk næring er det flere faktorer som må på plass. Blant annet er 

forholdet mellom konkurranse og samarbeid mellom virksomheter viktig. Kun 

konkurranse eller kun samarbeid er ikke sunt, men en kombinasjon er meget bra. For å 

kunne få på plass nyskaping kan følgende ”byggeklosser” trekkes fram: 

1. God infrastruktur  

2. Godt utdannet arbeidskraft-fagutdanning/høyere utd 

3. Utdanningsplasser på et bredt sett av områder 

4. Sterke forskningsinstitusjoner med koblinger mot bransjenettverk 

5. Privat risikokapital og investeringsvilje  

6. Bedriftsetablerer- og industrikultur 

7. Forskningsnettverk mellom bedriftene 
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8. Samarbeid og konkurranse i næringsklynger 

9. Bedriftsetablerere og eiere med vyer 

10. Lokomotivbedrifter som tar samfunnsansvar 

Her er de ”byggeklossene” med høyest nummerering de viktigste.  

Det finnes for øvrig en rekke verktøy for næringsutvikling og det er viktig å være klar 

over hva som finnes og hvordan disse kan utnyttes.  

 

For å kunne få et godt næringsutviklingsarbeid er det viktig å støtte opp om 

gründeren/entreprenøren. Dette gjelder ikke bare den tradisjonelle bedriftsentreprenøren 

men også samfunnsentreprenøren. Ofte får ikke samfunnsentreprenøren like mye 

oppmerksomhet som bedriftsentreprenøren, men den er minst like viktig for ei positiv 

utvikling.  

 

I forhold til statlige virkemidler har innsatsen blitt endra de siste 10 årene. Man har gått 

fra ”åpen verktøykasse til lukket smykkeskrin”. Virkemidlene er blitt mer målretta og 

det må dokumenteres at det skal oppnås noe ekstraordinært ved gjennomføring. Det må 

også gi tilstrekkelig med ringvirkninger for samfunnet omkring. I forhold til dette er det 

verdt å merke seg at det er utarbeidet spesifikke resultatindikatorer for KRDs midler 

over 551.60. Disse skal operatørene av midlene prøve å oppnå. Blant annet er det verdt 

å merke seg at en indikator er å gjøre mindre sentra og små og mellomstore byer mer 

attraktive. 

I forhold til næringsutvikling er det viktig å ha fokus på byutvikling som følger 

næringsstrategiene. Her har Vågan akkurat startet opp sitt arbeid med hvordan de som 

reiselivshovedstad i Lofoten kan tilrettelegge i bymiljøet for at dette skal gjenspeiles 

rent fysisk. Lenvik har lenge arbeidet med den samme problemstillinga i forhold til å 

være et handelssenter, men som vanskeliggjøres ved at riksveien passerer sentrum. 

Riksveien er også til hinder for annen næringsutvikling, og derfor har Lenvik hentet 

erfaringer fra Namsos som har utvikla ei bompengeløsning på ei tilsvarende 

problemstilling. Det har også vært særlig sett på reiselivsnæringa og utforming og 

plassering av hotell, da det har vært ei problemstilling som flere av sentrene har. En 

ideell utforming av hotell kan være utfordrende for et senter med tanke på plassering og 

utforming. Her har Vågan kommet lengst, som har fått et ti-etasjers hotell, plassert helt 

nede på kaia, men uten å bryte ut av den lokale estetikken. Generelt krever også ei 

næring som reiseliv et bevisst fokus på estetikk, og formidling av historie til de 

reisende. Eksempelvis har Vågan utvikla Kabelvåg torg med basis i historikk, og til 

glede til tilreisende og fastboende.  

5.1.5 Energi og miljø 

I nettverket har også energi og miljø vært tatt opp. Olje og gass vil være viktige faktorer 

for framtida i Nord. Anslagsvis er 20 % av verdens gjenværende olje og gass nord for 

polarsirkelen. Ved oljeutvinning i Nord vil sikkerhet være viktig. Det vil bli stilt strenge 

miljøkrav, det vil si nulltoleranse for utslipp.  

Ved Fiskebøl har en lokal bedrift utviklet lenser for oljeindustrien, og det er bygd opp 

havn og produksjonsanlegg. De har mottatt mye utviklingsmidler da dette er et 

nyskapende produkt og de vil betjene et kommende marked. Dette er et eksempel på at 

de framtidige utfordringene man har i forhold til oljeutvinning i Nord også kan gi 

grobunn for nye arbeidsplasser.  
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Energi kommer også til å være et knapphetsgode framover, og derfor er det viktig å 

arbeide strategisk i forhold til dette. Her vil kommunens strategier, tilrettelegging og 

handlinger vært viktige. Det som har vært tatt opp mellom kommunene så langt vil være 

en start. Det har også vært gitt innspill underveis i forhold til miljøsatsning hos 

hverandre, som at Lenvik er grønn kommune og at Sør-Varanger kun kjøper grønn 

energi.  

I Lenvik arbeides det også med et større prosjekt om bruk av fjernvarme for å varme 

opp sentrum av Finnsnes. Dette er et godt eksempel på at miljøtiltak også er gode 

næringstiltak. I dag bare sløser en bort denne fjernvarmen, men som kan komme 

næringslivet til gode ved lavere energikostnader i framtida. Samtidig er det utfordringer 

rent planmessig med et slikt tiltak.  

Et annet miljøtiltak for framtida er å fokusere på miljøregnskapet når arealplaner og 

kommunale vedtak fattes. Ved å tilrettelegge for mindre bilbruk ved transport mellom 

ulike servicetilbud og bolig, vil det være positivt i et energiregnskap.  

5.2 Kontaktpunkter 

I prosjektet har en bevisst strategi vært å prøve å få etablert kontaktpunkter i ulike 

miljøer. Derfor har det vært invitert inn ulike eksterne innledere fra ulike miljøer. Dette 

er blant annet fra Universitet i Tromsø og Høyskolen i Bodø. Det er også knytta 

kontakter i Kommunal og regionaldepartementet, Landsdelsutvalget, de enkelte 

fylkeskommuner og Husbanken. Det vil være et mål i det videre å utvide dette 

kontaktnettet.  

Prosjektet har også vært presentert i media. I tillegg til ulike lokale media, har også 

Riksavisen Nationen skrevet om prosjektet, og det har vært omtalt på Nordaførr (radio).  

5.3 Forskning 

Ved oppstart av prosjektet var det et mål å få i gang et forskningsprosjekt som en del av 

Regionsenterprogram. Dette var imidlertid ikke lagt inn som en del av kostnadene i 

prosjektet, og slik sett ikke vært en egen del av prosjektet. Det har blitt utarbeidet et 

notat omkring hvilke problemstillinger som kan være aktuelle. Dette er også sendt over 

til KRD. De ser dette som interessant, og deres forslag har vært å arrangere et 

fagseminar, der også KRD er invitert. Denne tilbakemeldinga kom like før ferien, og 

har derfor ikke blitt fulgt opp. Det vil vurderes hva som skal gjøres videre utover 

høsten. Kommunene har tidligere vært klare på at det er nettverkssamarbeidet og det 

strategiske arbeidet som de ønsker å prioritere sterkest, og derfor bør det vurderes om 

det oppstart av et forskningsprosjekt skal ha en annen organisering enn det man har hatt 

i Regionsenterprogram. Et alternativ kan være å løfte problemstillinga inn for 

Universitetet i Tromsø i en dialogkonferanse der man ser på felles problemstillinger for 

forskning.  

5.4 Internasjonalt arbeid 

Som det er tidligere gitt tilbakemelding på så ønsker ikke kommunene på dette stadiet å 

etablere et internasjonalt arbeid. Det er gjort noen vurderinger i forhold til dette, men 

kommunene mener at det blir for arbeidskrevende å gå inn i et slikt samarbeid nå. 

Eventuelt kan det vurderes på et senere stadium.  
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5.5 Evaluering av måloppnåelse 

Som tidligere nevnt så er ikke prosjektet ferdig ut fra de planene som ble lagt da 

prosjektet startet opp, da man så for seg et treårig løp, og søkte Husbanken om 

finansiering for det første året. Derfor har man ikke klart å nå 100 % i hamn med de 

målsettinger som var satt.  

I forhold til å gjøre prosjektet kjent og få aksept for rollen til regionsenter, kan man si 

seg delvis fornøyd med dette. Det oppleves i en del sammenhenger som utfordrende å 

bruke begrepet regionsenter, da mange tror at det skal skje på bekostning av noe, og da 

nærliggende andre sentra. Begrepet regionsenter har derfor vært nedtona noe. I det 

videre ønsker man heller å bruke småby som begrep, og det planlegges en regional 

konferanse for andre småbyer, for å få fokus på rollen og funksjonen.  

I forhold til å etablere et strategisk samarbeid så begynner dette nå å komme ordentlig 

på plass. Det har vært gått en del innledende runder, omkring generelle 

spørsmålsstillinger, mens nå har man opparbeidet seg tilstrekkelig med kunnskap om 

hverandre slik at det kan bli et godt strategisk samarbeid. I det videre vil det 

utelukkende bli arbeidet med strategisk viktige spørsmål.  

Prosjektet har gitt læring på tvers av kommunene, særlig gjennom de 

erfaringsutvekslingene som ha vært. Dette har foregått både muntlig, og gjennom 

omvisninger. Prosjektet har også gitt læringseffekter gjennom de eksterne innlederne 

som har vært invitert.  

I forhold til forskning så er det gjort en del der, men man har ikke fått etablert et ferdig 

forskningsprosjekt. Se for øvrig avsnitt 5.3.  

I forhold til rollen til kommunene som samfunnsutvikler så er det vanskelig å måle 

konkret om den er blitt utviklet. Gjennom prosjektet er det gitt innspill og kunnskap 

som bør bidra til at kommunene kan fylle denne rollen på en endra bedre måte.  

Det er også vanskelig å måle om det er tilrettelagt for økt grad av etableringer i 

kommunene. Imidlertid har ikke prosjektet kommet langt nok i forhold til dette, og dette 

vil arbeides videre med i andre fase av prosjektet.  

I forhold til å utvikle en bærekraftig modell av programmet som kan gi overføringsverdi 

til andre, vil dette bli oppfylt i del to av prosjektet. Da vil det bli gjennomført en 

småbykonferanse, akkurat med tanke på overføringsverdi av kunnskap til andre.  

I sum kan det konkluderes med at prosjektet har kommet dit hen det er forventa ut fra 

de planene som ble lagt i oppstarten, og med de ressursene som er bevilget. Del to av 

prosjektet vil være viktig for å kunne få en fullstendig måloppnåelse. Se for øvrig 

avsnitt 8 omkring erfaringene med prosjektet.  

 

6. STATUS SENTERSTRUKTUR I DE ULIKE FYLKENE 

Det er ulikt fra de ulike fylkene hvor klar senterstruktur det er. Dette skyldes historiske 

forhold og hvor klar fylkeskommunen som den regionale planmyndighet har vært på å 

utarbeide en klar senterstruktur.  
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Finnsnes

Tromsø

Fylkeshovedstad

Universitet

SykehusHarstad

Sykehus

Høyskole

 

Troms  

I Troms har fylkeskommunen vedtatt en senterstruktur på fem nivåer for alle sentra i 

fylket. I denne er  Finnsnes utpekt på senternivå 2 i fylket, sammen med Harstad, og 

Tromsø på senternivå 1. Tromsø er fylkeshovedstad, og har funksjoner som universitet 

og sykehus. Harstad har også sykehus, i tillegg til høyskole. Finnsnes er et 

handelssenter og et naturlig regionsenter for Midt-Troms.  

 

Hammerfest

Sykehus

Avd høgskole

Alta

Høgskole

Vadsø

Fylkeshovedstad

Kirkenes

Sykehus

 

Finnmark  

I Finnmark er det flere senter, med noe ulik funksjon. Vardø er fylkeshovedstaden, 

gjennom at fylkesadministrasjonen er lokalisert der. Kirkenes og Hammerfest har begge 

sykehus, og har fått stor vekst de siste årene grunnet hhv gruvedrift og petroleum. Alta 

er det største senteret i Finnmark befolkningsmessig, og har også Høyskolen i Finnmark 
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lokalisert hos seg. Næringsmessig har Alta hatt en vekst i kompetansebaserte næringer 

de siste årene.  

Namsos:

Sykehus

Avd av 

høgskole

Levanger

Sykehus

Avd av 
høgskole

Steinkjer

Fylkeshovedstad

Høgskolen i Nord-

Trøndelag

Stjørdal

Avd av høgskole

 

Nord-Trøndelag 

I Nord-Trøndelag er det også relativt klart fordelt mellom de ulike sentrene. Her er 

Steinkjer fylkeshovedstaden, også med høgskolen i Nord-Trøndelag sitt hovedkontor. I 

Levanger og Namsos er det sykehus, og underavdelinger av høyskole. Namsos er et 

klart senter i Namdalen, både i forhold til handel og service.  

Brønnøysund

Sandnessjøen

Sykehus

Mosjøen

Sykehus

Svolvær

Leknes

Sykehus

Stokmarknes

Sykehus

Avd høyskole

Sortland

Handelssenter

Fauske

Bodø

Høyskole

Sykehus

Narvik

Høyskole

Sykehus

Mo i Rana

Sykehus

Avd
høyskole

 

Nordland 

I Nordland er det også flere sentra, med ulike funksjoner. Bodø er fylkeshovedstad, med 

sykehus og høyskole. Av de nest største er Mo i Rana og Narvik. Begge disse har 

sykehus, og Narvik har egen høyskole. Mosjøen, Sandnessjøen, Leknes og Stokmarknes 

har også egne sykehus i Nordland. I tillegg er det avdelinger av høyskoler i Mo i Rana 
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og Stokmarknes. Bildet er derfor ganske komplekst. I tillegg kommer det sentra som er 

typiske handelssentra, der Sortland er i en særklasse i hele Nord-Norge, med kr 120.000 

per innbygger i omsetning i varehandelen. Landsgjennomsnittet er kr 69.000. Etter 

Sortland følger kommunene Alstahaug, Bodø, Narvik og Vefsen, med omsetningstall 

fra kr 92.000 til kr 74.000. Dette viser at senterbildet i Nordland er mer uklart enn i de 

andre fylker.  

Alta 13 583 Tromsø 55 057 Bodø 36 482 Steinkjer 11 538

Hammerfest 6 807 Harstad 19 519 Mo i Rana 17 894 Stjørdalshalsen 10 779

Vadsø 5 057 Finnsnes 4 185 Narvik 13 927 Namsos 9 358

Kirkenes 3 316 Setermoen 2 457 Mosjøen 9 629 Levanger 8 924

Bjørnevatn 2 419 Skjervøy 2 324 Fauske 5 938 Verdalsøra 7 631

Honningsvåg 2 367 Storslett 1 583 Sandnessjøen 5 711 Rørvik 2 701

Lakselv 2 146 Borkenes 1 524 Sortland 4 612 Skogn 1 900

Båtsfjord 2 058 Sørreisa 1 454 Brønnøysund 4 506 Malm 1 572

Vardø 1 891 Silsand 1 313 Svolvær 4 167 Kolvereid 1 509

Karasjok 1 871 Storsteinnes 937 Stokmarknes 3 148 Hell 1 418

Rypefjord 1 679 Løding 2 981 Straumen 1 208

Hesseng 1 605 Leknes 2 661 Leksvik 1 138

Kautokeino 1 321 Andenes 2 602 Grong 1 009

Havøysund 1 093 Rognan 2 532

Berlevåg 1 015 Løpsmarka 2 264

Melbu 2 143

Myre 1 957

Hauknes 1 936

Lødingen 1 779

Kabelvåg 1 643

Ørnes 1 588

Gravdal 1 559

Nesna 1 247

Hemnesberget 1 238

Bjerkvik 1 166

Glomfjord 1 166

Stamsund 1 016

Kilde: SSB

Nord-Trøndelag

De største tettstedene i de ulike fylkene, 2009

Finnmark Troms Nordland

 

 

 

7. VIKTIGE ERFARINGER 

I kommunesamarbeid er det vanlig at det er et utstrakt samarbeid mellom 

nabokommunene i en region. I de fleste tilfeller er dette også mest hensiktsmessig. I 

dette prosjektet er det prøvd ut et samarbeid på tvers av fylkesgrenser, mellom ellers 

like kommuner. I prosjektet er det avdekket en rekke områder der det er naturlig å 

samarbeide tett mellom kommunene. Dette er strategiske områder, som er likt for alle 

kommunene. Dette kan gjelde byutvikling, samhandlingsreformen, næringsutvikling, 

samarbeid senter-omland. I dette arbeidet kan det på sikt trekkes inn flere. Det vil ikke 

da bli et så tett samarbeid som mellom de fire kommunene i dag, men kunne gi større 

ringvirkninger. Et annet prosjekt som har vært gjennomført over mange år, er 
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Storbynettverket. Det kan vise til lignende erfaringer med å arbeide på tvers med andre 

større kommuner, der like utfordringer og muligheter fører de sammen, på tross av 

avstand.  

 

Da prosjektet starta opp var en av tankene bak at begrepet ”Regionsenter” skulle bli 

bedre kjent og akseptert. Dette har vist seg utfordrende for en del av sentrene i 

programmet. Det har vært problematisert om man skal være et senter på bekostning av 

naboen, og til hvilken region. Dette har vært mest utfordrende for Sør-Varanger og 

Vågan, der ikke strukturen mellom de ulike sentra er like klar som i Troms og Nord-

Trøndelag. Derfor vil bruken av regionsenter tones noe ned i det videre, men heller bare 

bruke begrepet senter eller motor. Det har aldri vært intensjonen at disse sentra skal 

være konkurrerende til noen, men at de skal bidra til å utvikle hele regionen. All 

forskning og praktisk erfaring viser at det blir mer og mer viktig å bygge gode bo-, 

arbeids- og serviceregioner. Og for å få dette til må sentrene bli videreutvikles, ikke på 

bekostning av omlandet, men til fordel for omlandet. Dette er også målet med 

samarbeidet.  

Avstand i samarbeidet har også vært ei utfordring, i forhold til reisetid og 

reiseavstander. Det begrenser hvor mange ganger det er praktisk mulig å møtes fysisk. 

Det er i hovedsak ordfører og rådmann som har deltatt. Dette er vært en viktig 

anledning for å komme seg litt ”bort” og få påfyll sammen med andre som har like 

utfordringer og muligheter, og kunne få inspirasjon. Samtidig har ordfører og rådmann 

en tett kalender, og det har tidvis vært utfordrende å få alle til å kunne møte. Dette er 

også bakgrunnen for at det strategiske samarbeidet er løfta inn i samlingene. Skal det 

være et strategisk samarbeid må det gjøres i en kontekst med nok tid, og mulighet for å 

kunne gå i dybden.  

Prosjektet har hatt store ambisjoner i forhold til hva man ønsker å berøre av tema. Dette 

har også medført at det har vært ganske hektisk på samlingene, med flere tema som man 

ønsker å komme innom. Videre vil det legges vekt på å være mer selektiv med 

programmet, og heller belyse ett tema godt. Samtidig viser mangfoldet av tema man 

ønsker å berøre at det er mange fellspunkter mellom kommunene, kanskje særlig i 

forhold til stedsutvikling. Det å trekke inn eksterne foredragsholdere har også vært 

svært positivt. Dette vil man fortsette med. Dette har vært med på løfte samlingene.  

Deltagerne i prosjektet har også gitt klare tilbakemeldinger på at det er 

nettverkssamlingene som er de viktigste for dem. Det har vært gjort undersøkelser 

omkring en internasjonal del, og det har de også gitt klare tilbakemeldinger på at de 

ikke ønsker. Det ligger også muligheter for et forskingsprosjekt, men også her må 

eierkommunene klarere gi signaler om at de ønsker å prioritere dette, og bruke 

nødvendig tid på det. Med å involvere rådmann og ordfører så tett er det begrensa hvor 

mye tid som kan bindes opp til et prosjekt, og det som gjøres må ha høy kvalitet, og 

være målretta nok.  

8. VEIEN VIDERE 

Det er gitt signaler fra Husbanken at de ikke ønsker å være med i en del to av 

Regionsenterprogram. Kommunene har vedtatt at de ønsker å gå videre, med tanke på at 

fase en på mange måter har vært en innledende runde for å skape en felles forståelse og 

forankring. For å kunne få realisert de spennende målene med et samarbeid bør det 

videreføres, og ikke avsluttes på dette tidspunkt. Samtidig føler man at det ikke er 

kommet langt nok til å lage et større nettverk på det tidspunktet man er nå.  
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På denne bakgrunn har kommunene i prosjektet vedtatt å søke Landsdelsutvalget om 

midler til å gjennomføre en del to i prosjektet. Det har vært en del utfordringer med å 

fronte Regionsenterbegrepet, og derfor er navnet på det nye prosjektet 

”Nettverkssamarbeid i Nord”.  

Det langsiktige målet er som i del en å skape gode regionale motorer i Nord, der 

småbyenes funksjon blir styrka slik at det er til fordel for omlandet.  

Målet med prosjektet er å utvikle et strategisk samarbeid mellom de fire sentra innenfor 

flere konkrete områder som er viktig for utvikling av regionen. På bakgrunn av 

erfaringsdeling skal det enkelte senter utvikle bedre løsninger i forhold til 

næringsutvikling og offentlig utvikling.  I tillegg er det et mål om at de involverte sentra 

skal spre den kunnskap og innsikt man har ervervet gjennom samarbeidet til andre 

småbyer i Nord.  

Det vil bli arrangert en workshop ved starten av prosjektet slik at de samarbeidende 

kommuner sammen med fylkeskommuner, Landsdelsutvalget og andre eksterne aktører 

kan drøfte forventninger og ønsker, samt planlegge prosjektet med større 

detaljeringsgrad.  

 

Hoveddelen av prosjektet vil være nettverkssamlinger. På disse vil ordfører og rådmann 

alltid stille, og i tillegg kan de ta med seg andre sentrale politikere eller andre fra 

administrasjonen i kommunen. Strukturen på ei slik samling vil være at man har ett eller 

flere strategiske viktige tema som man ønsker belyst. Dette gjøres gjennom å invitere 

inn eksterne foredragsholdere, gjennom erfaringsutveksling mellom kommunene og 

gruppearbeid. Det store perspektivet vil være hvordan senterkommunene kan få til vekst 

og utvikling, ikke bare i egen kommune, men også i de omkringliggende kommuner. 

Hvilke strategiske grep bør man da gjøre? Man ser at de ulike kommunene har ulike 

erfaringer, og dette vil man bruke aktivt.  

Det er også et mål om at de enkelte kommuner skal ta viktige strategiske grep på 

bakgrunn av innspill de har fått i nettverket.  Siden ordførere og rådmenn i stor grad har 

et overordna fokus vil det også bli arrangert en egen nettverkssamling for næringssjefer 

og næringsarbeidere fra de fire kommunene. Her vil fokuset være på hvilke 

samarbeidsmuligheter de ser, og hvordan de i størst mulig grad kan ha nytte av 

samarbeidet. Det er også et mål at de utvikler inntil to konkrete samarbeidsprosjekter, 

utover ren erfaringsutveksling.  

Underveis legges det opp til kontinuerlig evaluering av prosjektet og den nytten man 

har hatt, slik at kursen om nødvendig kan stakes noe om.  

 

Målet med prosjektet avgrenser seg ikke 

utelukkende til de fire samarbeidende 

kommunene. Det omfatter også et generelt 

fokus på de mindre sentrenes rolle og hvilke 

grep disse bør ta. Derfor vil det bli gjennomført 

en sluttkonferanse der også andre småbyer og 

regionsentra blir invitert. Her vil de fire 

kommunene dele sine erfaringer med andre, og 

det vil også bli lagt vekt på hvilken betydning 

småbyer og regionsentra har for omlandet sitt, 

og hvordan denne dynamikken er. Til denne 

konferansen vil det også bli invitert 

Strategiske tema som 
vil bli berørt: 

- Næringsutvikling, herunder 

fiskeri, reiseliv, 

kulturnæringer og industri 

- Offentlig utvikling, 

herunder interkommunalt 

samarbeid, helse, 

byutvikling, høyere 

utdanning 
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administrative ansatte og politikere fra Landsdelsutvalget og de involverte 

fylkeskommunene. Målet vil være å få fokus på hvilken viktig funksjon disse sentrene 

har i forhold til regional utvikling.  

Så i del to vil det være mer praktisk retta, enn man har vært i del en. Mest mulig 

konkret, og man går over fra å være i en fase med refleksjon omkring egen rolle og 

muligheter, til å gripe disse mulighetene.  

9. TALLBAKGRUNN 

  Areal ( km
2 
) 

Folketall 
(2009) 

Folketall 
i 
tettsted 
(2008) 

Folketall 
i 
tettbygd 
strøk 
(2008) 

Prosentvis 
endring 
folketall 
1999-2009 

Prosentvis 
andel 
personer 0-
19 år 
(2009) 

Prosentvis 
andel 
personer 
over 67 år 
(2009) 

1703 Namsos 774,52 12.723 9.301 10.117 3.8 % 28 % 13 % 

1865 Vågan 477,49 8.976 4.164 6.399 -2.2 % 25 % 15 % 

1931 Lenvik 892,51 11.207 4.145 6.046 2.0 % 28 % 14 % 

2030 Sør-
Varanger 3967,71 9.623 3.272 7.251 -0.2 % 26 % 13 % 

Tabell 1: Oppsummerende statistikk, befolkning 

De ulike kommunene har hatt en noe ulik utvikling i folketallet. Vågan har hatt en 

nedgang siden 1990, Sør-Varanger har hatt en nullvekst, og Namsos og Lenvik en svak 

vekst. Samtidig viser statistikken at Sør-Varanger har hatt en vekst i folketallet de siste 

årene.  

1990 1995 2000 2005 2009 1990 1995 2000 2005 2009 1990 1995 2000 2005 2009 1990 1995 2000 2005 2009

0 år 166 176 176 166 150 129 122 117 102 88 134 149 161 139 152 144 156 141 102 126

1-5 år 752 882 893 863 803 593 606 578 535 517 670 760 830 727 718 577 764 685 599 541

6-12 år 1 070 1 114 1 188 1 272 1 272 876 878 851 804 800 983 922 1 048 1 122 1 107 753 750 917 951 917

13-15 år 542 467 477 553 561 395 370 353 381 338 515 414 415 459 481 404 300 292 401 406

16-19 år 802 654 634 634 759 647 546 476 468 495 785 628 566 575 642 640 484 430 438 531

20-66 år 6 859 7 263 7 216 7 311 7 472 5 310 5 469 5 430 5 430 5 439 6 403 6 552 6 536 6 541 6 541 5 946 6 218 5 829 5 776 5 853

67-79 år 1 258 1 271 1 210 1 098 1 082 1 061 1 060 991 836 818 1 080 1 155 1 093 1 013 1 027 942 952 905 838 834

80 år + 391 476 531 601 624 342 363 433 478 481 329 343 390 459 539 235 289 333 358 415

Totalt 11 840 12 303 12 325 12 498 12 723 9 353 9 414 9 229 9 034 8 976 10 899 10 923 11 039 11 035 11 207 9 641 9 913 9 532 9 463 9 623

Namsos Vågan Lenvik Sør-Varanger

 

Figur 1: Befolkningsutvikling, fordelt på alder. Kilde: SSB 

Videre framover forventes det en vekst i alle de samarbeidende kommuner, hvis 

prognosene til SSB slår til. Namsos forventes størst vekst. Samtidig ser man at denne 

folkeveksten i stor grad består av eldre personer over 67 år, noe som også medfører økte 

kostnader for kommunene.  
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2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030 2015 2020 2025 2030

0 år 162 170 170 166 87 86 87 86 128 131 134 134 119 125 128 126

1-5 år 824 867 899 895 470 460 464 464 681 677 700 707 591 605 627 631

6-12 år 1221 1217 1278 1323 773 718 707 706 1050 1015 1000 1025 820 852 850 884

13-15 år 583 542 542 569 349 357 326 314 486 464 445 440 398 354 374 374

16-19 år 750 758 721 737 465 454 447 427 688 609 618 587 538 483 483 484

20-66 år 7742 7772 7824 7845 5442 5336 5206 5140 6622 6647 6617 6608 6017 6060 6039 6020

67-79 år 1348 1662 1836 1849 1004 1271 1464 1486 1244 1487 1595 1675 1014 1172 1290 1323

80 år + 622 602 695 908 467 454 529 693 534 550 645 779 400 409 460 593

Totalt 13252 13590 13965 14292 9057 9136 9230 9316 11433 11580 11754 11955 9897 10060 10251 10435

Namsos Vågan Lenvik Sør-Varanger

 

Figur 2: Befolkningsframskrivninger, middels nasjonal vekst. Kilde: SSB 
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Figur 3: Næringssammensetning målt i prosentvis antall sysselsatte i ulike næringer, 2008. 

Kilde: SSB 

I forhold til næringssammensetning så er den noe ulik i de ulike kommunene. Namsos 

og Sør-Varanger har begge et sykehus i sitt senter, og har derfor relativt mange 

sysselsatte innenfor helse og sosialtjenester. Vågan er tung innenfor primærnæringer 

(fiske) og industri (fiskeforedling). Lenvik har stor sysselsettingsgrad innenfor 

tjenesteytende næringer, som er naturlig da Lenvik har stor handelstilstrømming.  
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Figur 4: Sammensetting av sysselsatte, fordelt på sektorer. 2008. Kilde: SSB 

I forhold til sysselsatte og sektor så er det også ulikt mellom kommunene. På grunn av 

sykehus har både Namsos og Sør-Varanger prosentvis mange sysselsatte innenfor statlig 

sektor. Her ser man at Vågan og Lenvik ligger lavt innenfor statlig sektor, og har mange 

sysselsatt innenfor privat sektor. Det er også tatt med tall for byene Trondheim, Bodø 

og Tromsø, og der ser man at andelen av privat sysselsatte er betydelig lavere enn for 

Lenvik og Vågan.  



 
20 

1970 1980 1990 2000 2008

Grunnskolenivå 54,1 % 49,5 % 41,5 % 33,7 % 29,4 %

Videregåendeskole-nivå 38,2 % 39,0 % 43,4 % 45,7 % 45,3 %

Universitets- og høgskolenivå kort 5,3 % 8,5 % 11,5 % 16,2 % 19,6 %

Universitets- og høgskolenivå lang 1,3 % 1,7 % 2,1 % 2,6 % 4,0 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1,1 % 1,3 % 1,5 % 1,9 % 1,7 %

Grunnskolenivå 63,4 % 58,8 % 50,3 % 41,2 % 35,9 %

Videregåendeskole-nivå 32,4 % 33,8 % 39,5 % 42,5 % 43,3 %

Universitets- og høgskolenivå kort 3,1 % 5,3 % 7,9 % 12,4 % 15,4 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,8 % 1,1 % 1,3 % 1,7 % 2,3 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,4 % 1,0 % 1,1 % 2,1 % 3,2 %

Grunnskolenivå 68,5 % 62,3 % 54,0 % 43,8 % 38,8 %

Videregåendeskole-nivå 27,0 % 29,8 % 35,8 % 40,7 % 41,3 %

Universitets- og høgskolenivå kort 2,8 % 5,9 % 8,0 % 12,2 % 15,1 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,6 % 1,0 % 1,1 % 1,7 % 2,4 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1,1 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 2,5 %

Grunnskolenivå 57,0 % 55,3 % 46,0 % 37,9 % 33,1 %

Videregåendeskole-nivå 36,3 % 35,1 % 40,0 % 41,2 % 40,4 %

Universitets- og høgskolenivå kort 4,6 % 6,7 % 10,8 % 16,0 % 18,7 %

Universitets- og høgskolenivå lang 1,0 % 1,4 % 1,8 % 2,7 % 3,9 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1,1 % 1,5 % 1,4 % 2,1 % 3,9 %

Grunnskolenivå 57,4 % 52,1 % 43,4 % 35,2 % 30,2 %

Videregåendeskole-nivå 37,1 % 39,0 % 44,5 % 47,1 % 46,7 %

Universitets- og høgskolenivå kort 4,1 % 6,6 % 9,4 % 14,1 % 17,4 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,9 % 1,4 % 1,9 % 2,6 % 3,5 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,5 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % 2,2 %

Grunnskolenivå 63,1 % 58,2 % 49,2 % 40,7 % 35,2 %

Videregåendeskole-nivå 31,5 % 33,3 % 39,0 % 42,1 % 42,4 %

Universitets- og høgskolenivå kort 3,9 % 6,2 % 9,2 % 13,6 % 16,9 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,8 % 1,3 % 1,7 % 2,3 % 3,2 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,7 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 2,4 %

Grunnskolenivå 61,3 % 55,7 % 47,0 % 37,6 % 32,6 %

Videregåendeskole-nivå 32,7 % 33,9 % 38,2 % 40,5 % 39,5 %

Universitets- og høgskolenivå kort 4,0 % 7,4 % 11,0 % 16,0 % 18,8 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,9 % 1,9 % 2,6 % 4,3 % 6,0 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1,0 % 1,1 % 1,2 % 1,6 % 3,1 %

Grunnskolenivå 62,7 % 58,3 % 50,3 % 41,7 % 37,2 %

Videregåendeskole-nivå 31,5 % 32,3 % 36,2 % 38,4 % 37,5 %

Universitets- og høgskolenivå kort 4,0 % 6,3 % 10,1 % 14,9 % 17,8 %

Universitets- og høgskolenivå lang 0,7 % 1,2 % 1,7 % 2,4 % 3,4 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1,1 % 1,9 % 1,7 % 2,6 % 4,1 %

Grunnskolenivå 52,8 % 48,1 % 40,9 % 33,3 % 28,6 %

Videregåendeskole-nivå 39,1 % 39,3 % 42,2 % 43,4 % 41,3 %

Universitets- og høgskolenivå kort 5,7 % 8,7 % 12,0 % 16,7 % 19,4 %

Universitets- og høgskolenivå lang 1,7 % 2,4 % 3,1 % 4,6 % 6,1 %

Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0,7 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 4,6 %

F
in
n
m
a
rk

H
e
le
 l
a
n
d
e
t

S
ø
r-
V
a
ra
n
g
e
r

N
o
rd
-T
rø
n
d
e
la
g

N
o
rd
la
n
d

T
ro
m
s

N
a
m
s
o
s

V
å
g
a
n

L
e
n
v
ik

 

Tabell 2: Høyeste fullførte utdanning i befolkninga over 16 år. Over tid, og sammenlikna med fylkes- og 

landsgjennomsnitt. Kilde: SSB 

I forhold til kompetansenivå i befolkningen viser tabell 2 høyest fullførte utdanning i 

befolkningen over 16 år. Her ser man store ulikheter mellom kommuner og fylker, 

sammenlignet med landsgjennomsnittet.  



 
21 

1 Sortland                kr 120 133 57 Værøy                   kr 42 681

2 Namsos                  kr 100 622 58 Vega                    kr 42 117

3 Lenvik                  kr 95 380 59 Berlevåg                kr 41 942

4 Alstahaug               kr 91 829 60 Kvænangen               kr 40 284

5 Harstad                 kr 85 512 61 Overhalla               kr 39 922

6 Hammerfest              kr 81 872 62 Lyngen                  kr 38 810

7 Steinkjer               kr 79 897 63 Leka                    kr 37 995

8 Stjørdal                kr 78 072 64 Gamvik                  kr 37 383

9 Bodø                    kr 77 872 65 Namsskogan              kr 36 885

10 Tromsø                  kr 76 351 66 Leksvik                 kr 36 832

11 Brønnøy                 kr 76 217 67 Nesna                   kr 36 448

12 Narvik                  kr 74 780 68 Gildeskål               kr 36 143

13 Alta                    kr 74 596 69 Ballangen               kr 35 765

14 Nordreisa               kr 74 050 70 Sømna                   kr 35 656

15 Vefsn                   kr 73 987 71 Moskenes                kr 35 329

16 Vågan                   kr 73 670 72 Karasjohka-Karasjok     kr 34 845

17 Vikna                   kr 73 511 73 Karlsøy                 kr 33 728

18 Sør-Varanger            kr 72 789 74 Bindal                  kr 33 551

19 Rana                    kr 72 525 75 Bø                      kr 32 942

20 Fauske                  kr 72 405 76 Hemnes                  kr 32 695

21 Vestvågøy               kr 70 596 77 Meråker                 kr 32 084

22 Vadsø                   kr 70 021 78 Ibestad                 kr 32 036

23 Øksnes                  kr 69 003 79 Hattfjelldal            kr 32 034

24 Lødingen                kr 68 071 80 Snåsa                   kr 31 773

25 Porsanger               kr 67 142 81 Steigen                 kr 30 795

26 Målselv                 kr 66 330 82 Vevelstad               kr 30 219

27 Nordkapp                kr 65 293 83 Tysfjord                kr 30 114

28 Levanger                kr 63 952 84 Kåfjord                 kr 29 529

29 Verdal                  kr 63 256 85 Dønna                   kr 28 297

30 Båtsfjord               kr 62 084 86 Beiarn                  kr 27 819

31 Salangen                kr 62 063 87 Berg                    kr 27 586

32 Bardu                   kr 59 908 88 Torsken                 kr 26 285

33 Loppa                   kr 55 676 89 Guovdageaidnu-Kautokeinokr 25 180

34 Skjervøy                kr 55 363 90 Evenes                  kr 24 837

35 Rødøy                   kr 54 346 91 Røyrvik                 kr 24 647

36 Grong                   kr 54 318 92 Dyrøy                   kr 24 128

37 Meløy                   kr 54 063 93 Unjarga-Nesseby         kr 22 556

38 Balsfjord               kr 53 037 94 Flakstad                kr 22 444

39 Andøy                   kr 52 206 95 Inderøy                 kr 22 200

40 Måsøy                   kr 51 302 96 Kvalsund                kr 21 603

41 Frosta                  kr 51 261 97 Høylandet               kr 21 568

42 Nærøy                   kr 51 052 98 Lierne                  kr 21 468

43 Lebesby                 kr 50 786 99 Sørreisa                kr 21 037

44 Herøy                   kr 50 466 100 Gratangen               kr 21 001

45 Saltdal                 kr 50 079 101 Leirfjord               kr 20 934

46 Lurøy                   kr 49 078 102 Storfjord               kr 20 225

47 Træna                   kr 48 129 103 Kvæfjord                kr 19 644

48 Vardø                   kr 47 960 104 Grane                   kr 19 353

49 Skånland                kr 47 811 105 Bjarkøy                 kr 19 242

50 Hadsel                  kr 47 190 106 Mosvik                  kr 18 584

51 Hamarøy                 kr 46 510 107 Tjeldsund               kr 18 468

52 Lavangen                kr 45 118 108 Fosnes                  kr 17 674

53 Deatnu - Tana           kr 44 928 109 Verran                  kr 16 427

54 Røst                    kr 44 029 110 Sørfold                 kr 16 287

55 Flatanger               kr 43 786 111 Namdalseid              kr 14 847

56 Hasvik                  kr 43 039 112 Tranøy                  kr 12 776

Omsetning per innbygger i varehandelen, 2008. 

Alle kommunene i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

Kilde: SSB
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10. VEDLEGG 

Prosjektplan for del to av prosjektet, med navn ”Nettverkssamarbeid i Nord”.  


