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• Norge har fire store «gravitasjonssentre» når det gjelder 
sentralisering: Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Og 
Oslo er for et «sort hull» å regne. Hele Nord-Norge er sakte 
men sikkert på vei ned til Østlandet slik det ser ut i dag

• I disse sentrene konsentreres de største menneskelige og 
finansielle ressursene, beslutningstakernes perspektiver er 
for det meste fokusert der, de største midlene bevilges dit, 
osv. – noe som gjør dem stadig mer attraktive, gravitasjons-
kraften deres sterkere og flyttestrømmene stadig større

• Dette gjør at Norge som nasjon utvikler seg bort fra en 
robust og desentralisert struktur der hele landet tas i bruk, 
til en mindre robust og sentralisert struktur

• Dette får igjen følger for landets kultur og dialekter, kultur-
landskap, forvaltning av naturressurser, forståelse for 
naturlige fortrinn og behov, verdiskapingspotensial, 
alternative perspektiver, kreativitet og skaperevne, mulighet 
for livskvalitet, osv.

«Gravitasjonssentre» lager befolkningsstrømmer



Folk skal få bo der 
de sjøl vil! (for f...)
Verdigrunnlag for prosjektet
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• «NOU 2020: 15 – Det handler om Norge». (des. 2020)

• Norman:
Tidligere har distriktspolitikken handlet om å bremse strømmen av ungdommer som
flytter inn til byene, og da har svaret vært å skaffe flere arbeidsplasser utenfor
byene. Men nå er det ingen strøm fra bygda til urbane strøk lenger.

Nå er spørsmålet hvordan vi skal skaffe folk til arbeidsplassene på bygda. Men 
gamle forestillinger henger igjen, og ofte når jeg er ute og presenterer forslagene fra
utvalget, så spør folk: «Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i distriktene?»

Norman-utvalget (Demografiutvalget)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/
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• Fordi Norman-utvalget ikke kunne peke på nye, konkrete tiltak som 
ville virke i distriktspolitikken, foreslo de at det ville være 
formålstjenlig og kostnadseffektivt å definere et sett 
pilotprosjekter for å prøve ut lovende modeller og politiske grep.

• Dette initiativet fra NTNU i samarbeid med lokale aktører i Kirkenes, 
er et forslag til pilotprosjekt i tråd med Norman-utvalgets intensjon og 
regjeringas Hurdalplattform.

Hva må gjøres?



Fra Digital21-strategien (2018):

«Problem looking
for a solution»

«Solution looking
for a problem»

Verdiskaping:



Teknologi-demokratisering:
Veien fra idé til produkt er kortere enn noen gang før

• Teknologi-demokratisering: Lettere tilgjengelige høyteknologi-komponenter + muligheter for samarbeid enn noensinne

• «Billigere, bedre, mindre» teknologi-komponenter

• Lett tilgjengelig informasjon om eksisterende løsninger + digitale verktøy, inkludert  open source-programvare

• Lettere å lage prototyper raskt, inkludert ved bruk av 3D-printing

• Lettere å samarbeide på tvers av fysisk lokasjon, øker innovasjonshastigheten



Utdanninger, master/PhD innen teknologi

Flest &
best
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• Etableres på utvalgte, strategiske steder langs kysten

• Kompetansemiljø som kan drive frem, støtte og 
koordinere utviklingsprosjekter/aktiviteter i sin region

• Være bindeledd mellom lokalsamfunn og prosjekt i sin 
region (vite hvor skoen trykker), og til lokalt, regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt næringsliv & FoU-institusjoner

• Gjøre sine regioner i stand til å gjennomføre lokalt initierte 
prosjekt motivert av lokale utfordringer + større 
fellesprosjekter basert på felles behov langs kysten

• Et nettverk som vil være en motor for å utløse det store 
verdiskapingspotensialet langs kysten, og bidra til å 
skape unike og attraktive lokalsamfunn

Kystutviklingssentre

N5





Unikhet og Attraktivitet
• Unikhet = A + B + C + ... = ?

– Unikhet kan trekke (topp utdannede) folk til et sted, kanskje de tenker at de skal være der i 3-
5 år

• Attraktivitet = Unikhet + Arbeidsplasser (type arbeidsplasser er viktig) + X = ?
– Attraktivitet kan forankre innflyttere permanent, slik at de slår rot, får seg familie, osv.

• X = Natur, turisme, energi, sjømat, transport, kultur, helse, skole, utdanning/læringsliv, 
sikkerhet, IT, dronetesting, ...?

• Trenger flere perspektiver for å finne ut hva Unikhet og Attraktivitet består av, fra 
perspektivgivere som:

– Innbyggere, utflyttede kirkenesværinger, studerende kirkenesungdom, eksterne som NTNU-
studenter og «gærne» finlendere og andre utlendinger, osv.



Unikt med dette prosjektet
• Norges kanskje mest kriserammede kystsamfunn
• NTNU: Fagmiljø, studenter, oppstartsbedrifter, nasjonalt og internasjonalt 

nettverk
• Arealer: Sykehuset, med unik infrastruktur inkl.  overnattingsmuligheter
• Inkubator for verifikasjon av teknologi
• Det finske nettverket: Peter Vesterbacka, verdensklasse entreprenører (Slush, 

Maria01, osv.), evne og vilje til nyskaping, kobling Norge/Finland
• Nettverk med kompetente eks-innbyggere og studerende ungdommer som vil 

bidra med perspektiver og ressurser
• Utløsing av verdiskapingspotensial gjennom å koble lokale behov og muligheter 

med nasjonale og internasjonale kompetanse- og ressursmiljø
• Systematisk arbeid for å finne ut om Unikhet og Attraktivitet; spesifikt for Øst-

Finnmark og generelt for andre steder
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• Lokalt engasjement

• Lokal ledelse

Nødvendige forutsetninger!



Entusiasme er den viktigste
suksessfaktoren for ALLE
vellykkede prosjekter!
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