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Nye innbyggere gir verdiskaping og nye muligheter

Roger Trygve Solstad, assisterende regiondirektør IMDi Nord

«Tid til mer, plass til fler..»



Vår reproduktive kapasitet…..

….. er over tid dramatisk endret (noen talleksempel fra Nord-Norge);

• 1951 fødselsoverskudd 5 781  (ca. 9 000 fødte- 3 200 døde)

• 1982 fødselsoverskudd 1 569 (ca. 6 000 fødte – 4 500 døde)

• 2015 fødselsoverskudd  434 (ca. 2 500 fødte – 2 100 døde)

• Befolkningen blir eldre

• Hver dag øker den forventede levealder med 12 minutter

• Stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist

Eksempel: etterspørselen etter helse og omsorgstjenester vil øke kraftig

Kilder : SSB/Aarsæther
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Demografiske krav og behov
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• Vi er avhengige av tilflytting for å sikre arbeidskraft til produktive 
funksjoner

• Vi trenger mye arbeidskraft for å håndtere eldrebølgen



By og land?

• Også svært mange byer vil trenge økt tilflytting

• Status i Nord-Norge viser at kun 3 byer er reproduktive pr. 2015

(Tromsø, Bodø og Alta)

• «Company towns» eller tradisjonelle industribyer/samfunn «sliter» mest og 

trenger høyere tilførsel av folk sammenlignet med dagens reproduktive byer

• Dette bildet er også gjeldende i mange regioner ellers i landet
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Urban og rural kommuneutvikling 

• Urbane kvaliteter er alene ikke tilstrekkelig

• Hvordan står det til med 

- kjønnsbalanse og den feminine profil?

- rom for og faktisk andel av kreative næringer?

- bruk og fremvekst av rurale kvaliteter i urbane miljø og motsatt?

- «bli med-samfunn» og «produktivt mas»?

- levende organisasjonsliv med lav deltakerterskel?
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Nytt verktøy som kan benyttes i planleggingsarbeidet

IMDi lanserte nye nettsider 1. februar 2016:

www.imdi.no

Tall og statistikk (Ifakta):

- Befolkning og bosetting

- Skole og utdanning

- Kvalifisering og intro

- Arbeid og levekår

- Tilskudd

- Fakta ark på kommunenivå
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Til- og utstrømming (2015) 
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Sysselsatte innvandrere etter botid og regionsopprinnelse (2014)
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Befolkningens alder i Øst-Finnmark vs. 

alderssammensetning flyktninger i Norge

Kilde: SSB
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Bosetting og 
kvalifisering

Stat

Kommune

Frivillige 
organisasjoner

Lokalsamfunn

Arbeidsgivere

Fylkeskommune

Behov for strategisk og langsiktig planlegging
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Gildeskål kommune 2027 – en kommune i vekst og 
attraktiv bo-region

«Gildeskål kommune skal fremstå som en attraktiv kommune å bo i 
og kjennetegnes ved nærhet til gode og tilrettelagte tjenester med 
høy kvalitet.»

«Avgjørende for målet om betydelig vekst i innbyggertallet er økt 
innflytting, herunder også innvandring. Gildeskål ser utfordringene 
med integrering og inkludering, men vil frembringe at de positive 
effektene er større og bidrar til mangold og økt andel barnefamilier 
og yrkesaktive.»
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Hvordan er det der du bor?

• Ønsker dere flere innbyggere?

• Trenger dere flere innbyggere?

• Har dere plass?

• Trenger dere økt tilgang på arbeidskraft?

• Hvor mange bor i din kommune om 20 år?

• Har dere en plan?

• Hva gjøre dere i dag?

• Hvis jeg vil flytte til dere, kan dere tilrettelegge noe for meg?
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Forslag  – få tilflyttingsarbeid frem!
- Strategisk og planmessig forankring politisk og administrativt

- Operative planer som iverksettes i konkrete tiltak

- Sette både kvalitative og kvantitative mål
- Tilflytting
- Integrering
- Kvalifisering

- Måle resultater

- Gjøre arbeidet til en ordinær tjeneste og driftsoppgave

- Evaluere og utvikle basert på det som virker
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«En ting er å legge planer.

Noe ganske annet er å vite 

hvor man har lagt dem.»

Tidl. sametingsrepresentant 
Ole Henrik Magga


