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FØREORD 
 

Mange regionar, kommunar og bygder i Noreg arbeider i dag med tilflyttings-

problematikk. Nokre lukkast betre enn andre. Denne rapporten handlar om ei 

bygd som har lukkast godt så langt, vesle Finnøy i Hamarøy kommune i Nord-

land.  

 

Det kanskje mest spesielle med staden Finnøy er at denne representerer ein på 

mange måtar ”gløymt” arena i norsk distriktsdebatt; utkantgrenda eller ”utbyg-

da”. Der politikarar og regionalforskarar står i kø for å lovprisa intern sentralise-

ring og styrking av regionale sentra, syner folket på Finnøy oss at utkant-Noreg 

kan vera ein attraktiv tilflyttingsarena i vår tid. 

 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar har utført eit todelt oppdrag for 

Finnøy og Hamarøy kommune: Først etablering og gjennomføring av ”Finnøy-

seminaret” – Noregs første utviklingsseminar om tilflytting til Utbygda. Første 

utgåve av seminaret fann stad i eit fullstappa Finnøy grendehus i juni 2011. No 

følgjer då del to, utgjevinga av ein rapport som dreg opp nokre større liner og 

syner aktuelle tema for tilflyttingsseminaret i åra framover. Målsetjinga er at 

Finnøyseminaret skal bli eit regulært arrangement. 

 

To av kapitla i rapporten er utvida og reviderte utgåver av to av dei fagleg vink-

la foredraga under seminaret 2011. Dette er Dag Jørund Lønning sitt bidrag om 

nettverksbygging, eldsjeler og innlevingsøkonomi og Rhys Evans sitt bidrag om 

skotske erfaringar med utviklingsprosjekt i utkantbygder. Kapittelet som om-

handlar Skottland er skrive på engelsk. Det tredje hovudkapitlet er skrive av 

Johan Barstad og er basert på datainnsamling i etterkant av seminaret. Her er 

målsetjinga å summera opp resultat og arbeidsmåtar for tilflyttingsarbeidet på 

Finnøya.  

 

Vektlegginga på det menneskelege i rapporten er eit tydeleg signal i høve til 

vidare utvikling av Finnøyseminaret. Grunnlaget for Finnøy sin suksess ligg i 

fokuset på kollektiv inkludering med full individuell fridom. Bygda har lukkast 

grunna ein aktiv strategi for bruk og forvalting av dei menneskelege ressursane 

på staden. Det er her Finnøya har mest å læra bort – og det er her fokus for Fin-

nøyseminaret bør liggja. I dei ulike kapitla ligg det og mange kimar til interes-

sante problemstillingar knytt til det offentlege si rolle i lokale utviklingsproses-

sar. Rapporten er svært så tydeleg på at vekstkrafta må koma nedanfrå, den kan 

ikkje vedtakast på vegner av utkantbygda verken i kommunehuset, i fylkeshuset 



 

eller i departementet i Oslo. Det offentlege kan likevel vera ein aktiv medspelar 

og støtta opp om lokale prosessar med tilgjengelege verkemidlar. I Skottland er 

denne vinklinga no medviten offentleg strategi, ei dreiing som har vore svært 

velluka (slik Rhys Evans syner tydeleg i sitt kapittel).   

 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar vil med dette få nytta høvet til å 

takka Finnøy grendelag for godt samarbeid så langt. Oppdragsgjevar for HLB 

har vore Hamarøy kommune. Me takkar for ein svært god dialog både i plan-

legging og gjennomføring.  

 

Om rapportserien 

 

Produksjon av utviklingsorientert kunnskap er diverre lite vektlagt innanfor 

tradisjonell akademia men er ein hovudprioritet for Høgskulen for landbruk og 

bygdenæringar (HLB). HLB er ein unik aktør innanfor norsk og internasjonal 

akademia, ettersom institusjonen er organisert som eit samvyrke (BA) og eigd 

av meir enn 100 store og små aktørar innanfor landbruk/bygdeliv og regional 

forvalting. Høgskulen si fremste målsetjing er produksjon av kunnskap for livs-

kraftige bygdesamfunn. Denne rapporten – den andre i HLB sin rapportserie – 

er eit uttrykk for denne målsetjinga.  

 

Forsidebileta er frå Finnøyseminaret 2011. Biletet øvst er frå felles utflukt til heia på 

Finnøy. Biletet nedst syner eldsjeler i Finnøy grendelag. Alle foto i rapporten er tekne 

av Dag Jørund Lønning. 

 

Dag Jørund Lønning har vore prosjektleiar for arbeidet. 

 

Jæren, januar 2012 
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1 BAKGRUNNEN FOR RAPPORTEN 

Dag Jørund Lønning 

 

Eg har vore med på svært mange lokale mobiliseringsmøte dei siste 15 åra, ofte 

med fokus på å finna fram til eigne komparative føretrinn. Det første temaet 

som dukkar opp på denne typen samlingar – når bygdefolk skal trekkja fram 

føremoner med eigen stad – er ”vakker natur”. Dette er det mest vanlege argu-

mentet me nyttar når me skal ”selja” staden vår overfor nye potensielle innbyg-

gjarar. 

 

Samtidig har særpreg vorte eit av dei viktige omgrepa i samtida. ”Vakker natur” 

kan knappast kalla særprega i ein norsk samanheng. Tvert om er vel dette noko 

av det me har mest av i bygdene.  

 

Natur- og kulturtradisjonar er andre tema me er opptekne av lokalt, og dette kan 

openbert vera viktige utviklingsressursar for eit lokalsamfunn. Me veit likevel i 

dag at det ikkje er i ressursen i seg sjølv, men i måten denne vert nytta på at 

kjelda til skilnad og særpreg ligg. Nyskaping er å setja nye namn og funksjonar 

på det som alt eksisterer (Nietzsche 1996, Lønning 2003, 2007, 2011). Nyska-

paren er alltid eit menneske. Den viktigaste utviklingsressursen på ein stad er 

difor óg alltid menneska som bur der. Alt utviklings- og tilflyttingsarbeid må 

starta her.  

 

Denne rapporten handlar om ”forvalting av humankapital”; om moglege til-

nærmingar til korleis flest mogleg av menneska som bur i bygda kan engasjerast 

i lokalt utviklingsarbeid. Arenaen er det me med eit godt nordnorsk ord – etter 

Jack Berntsen – kallar ”Utbygda”; utkantgrenda i utkantkommunen, staden dei 

fleste synest å ha gløymt i alt fokuset på og opphausinga av ”kommunesentra” 

og ”regionsentra”. På denne arenaen er det menneskelege aktive initiativet av-

gjerande for ei eventuell framtidig positiv befolkningsutvikling. Dette handlar 

om sjølv å vera ein verdiskapar, versus det å bli verdiskapt av eksterne krefter 

og trendar. Desse siste er det mange av i vår urbane tidsalder. 

 

Utgangspunktet for rapporten er eit heilt spesielt døme på lokalt initiativ. Den 

vesle utkantbygda Finnøy i Hamarøy kommune i Nordland har gjennom brei 

kollektiv innsats endra staden frå folketalsnedgang og pessimisme til å bli ein 

mykje omtala og profilert tilflyttingsarena.  
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1.1 Tilflyttingsbygda Finnøy 

Første gong eg høyrte om Finnøya var gjennom dei første stadia av datainnsam-

ling i FoU-prosjektet Hamarøy som ressurs i kulturøkonomien (Lønning 2009a, 

2009b). Frå kommuneadministrasjonen i Hamarøy fekk eg høyra om eit perifert 

grendesamfunn som eg ”absolutt måtte besøkja”. Her ville eg finna dei ivrigaste 

og mest aktive bygdeutviklarane i kommunen. På Finnøya – ei lita bygd som 

ligg 70 kilometer på til dels svært dårlege vegar
1
 frå kommunesenteret Oppeid – 

hadde dei klart å skapa både optimisme og folketalsvekst gjennom sterk kollek-

tiv innsats over fleire år. Faktisk var det her, geografisk svært langt frå både 

utbygginga av Hamsunsenter og andre satsingar i sentrale Hamarøy, at ein såg 

den prosentvis mest positive befolkningsutviklinga. Me vart då samde om at eg 

skulle vitja Finnøya og Finnøy grendelag både for å læra meir og for å prata litt 

om bygdeutvikling og lokal mobilisering.   

 

Den mottaking eg fekk her kjem eg ikkje til å gløyma. Det dugnadsbygde gren-

dehuset var pynta til fest, og på kjøkenet var mange av medlemmene i grendela-

get travelt opptekne med å laga i stand  eit stort og bognande kaldtbord med 

allslags heimelaga godsaker. Bygda sin lokale jazzmusikar – ein av dei nye 

tilflyttarane frå Mellom-Europa – var engasjert som underhaldar og spelte både 

ved oppstart, under bordsete og i pausane.  

 

Dette kunne ha vore opplegg for ein heil konferanse. I røynda handla dette like-

vel om både å ta vare på bygda sine eigne innbyggjarar – som hadde møtt 

manns- og kvinnesterkt fram – og om å ta vel mot den einaste eksterne gjesten, 

underteikna.  

 

Eg hugsar elles ikkje mykje av mitt eige innlegg denne kvelden, men desto meir 

av dei lokale historiene eg vart servert. Det som først fremst slo meg var det 

store mangfaldet av ulike typar livshistorier og erfaringar denne vesle bygda i 

periferien av ein liten norsk, og i seg sjølv særs perifer, distriktskommune er 

samansett av. Her er bøndene, pendlarane, eldsjelene, tilflyttarane frå Mellom-

Europa som kom her først som turistar men vart så godt mottekne at dei valde å 

bli verande, livsstilstilflyttarane frå både Noreg og andre land med nye typar 

næringstilpassingar basert på det lokale ressursgrunnlaget, men også tilflyttarar 

som fortalde om at dei endeleg hadde funne ein stad dei kjende seg heime etter 

å levd mange år med personlege utfordringar knytt til m.a. psykisk helse og 

rusproblematikk. 

                                                      
1 Vegen frå Innhavet (næraste butikk og offentlege tilbod) til Finnøy er 17 kilometer grusveg med både mange 

og store hol. Langvarig kamp for betre veg ser no likevel ut til å lukkast for Finnøysamfunnet. 
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Alle desse historiene handla på eit eller anna plan om å bli sett som menneske; å 

bli sett og ønskt velkomen uavhengig av kven du er og kvifor du kjem.  

Møtet med Finnøya gjorde eit sterkt inntrykk på meg både som menneske og 

som bygdeutviklingsforskar. Eg foreslo overfor deltakarane på møtet at dei 

burde marknadsføra Finnøy som ”Tilflyttingsbygda” – for tydeleg å markera 

overfor omverda at utviklinga på denne vesle staden går stikk i mot det syn som 

synest å dominera i samtida om utkantane i Distrikts-Noreg. Dette er no gjen-

nomført, og har blitt eit varemerke for grenda utetter. I den boka om Hamarøy 

og kulturøkonomi som kom litt seinare (Lønning 2009b), er det å støtta opp 

under utviklinga på Finnøy eit viktig poeng. På lista over føreslåtte tiltak står 

det her at ein bør arbeida for å oppretta eit nasjonalt tilflyttingsseminar på Finn-

øy, då med spesiell fokus på norske utkantsamfunn. Det første seminaret vart 

gjennomført i juni 2011. Seminaret var fullteikna, og tilbakemeldingane svært 

gode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høgskulen for landbruk og bygdenæringar var medarrangør for dette seminaret. 

Ein vidare del av oppdraget vårt handla om å laga ein rapport som kan vera med 

og utvikla dette seminaret vidare ved å definera nokre sentrale problemstillingar 

og utfordringar når det gjeld tilflytting til norske utbygder. 

 

Me trur rapporten som no ligg føre vil ha interesse for alle som arbeider med 

tilflyttingsproblematikk i norske bygdekommunar. Me håpar og den har spesiell 

 
Vakker natur er det mykje av i utkant-Noreg, og Finnøy er særs godt utrusta i så måte. Likevel 

hevdar denne rapporten at dei menneskelege ressursane er ”viktigare” i arbeidet med tilflytting 

til utbygda. 
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relevans og interesse for utkantgrendene. Desse har vore ”oversette” alt for 

lenge i ein distriktsdebatt med fokus på kommunal og regional sentralisering. 

Utbygda har spesielle utfordringar når det gjeld infrastruktur og tilgjenge til 

offentlege tilbod, men dømet Finnøy viser oss at denne arenaen og kan ha nokre 

spesielle menneskelege kvalitetar. Brukar ein desse rett kan det skapast ny op-

timisme og utvikling. 
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2 FORVALTING AV HUMANKAPITAL:EIN 

STRATEGI FOR Å GJE ROM FOR OG TA VARE 

PÅ ELDSJELER 

Dag Jørund Lønning 

 

2.1 Det handlar først og fremst om menneske 

Me lever i ei tid som dyrkar urbanitet forstått som nytande konsum, som det å 

vera tilskodar, som det å bli underhalden. Me lever i ei tid som dyrkar dei 

”nøytrale” arenaene – dei arenaer som ikkje krev noko spesielt av ein, dei are-

naer der ein kan gli stille inn og bli ein av massen.   

 

For distrikta høyrest dette ut som dårleg nytt, for utkantane i distrikta nærast 

som ei avviklingsforteljing: Verken ”folkemassar” eller nøytrale arenaer finst i 

særleg monn. 

 

Men heldigvis har mennesket potensial i seg til å vera langt meir enn ein passiv 

og reint nytande forbrukar. Innanfor eksistensfilosofi nyttar ein metaforen ”å 

sitja i førarsete i eige liv” for å illustrera det rom me menneske har til å velja 

korleis me ønskjer å leva liva våre og kva verdiar som skal leggjast til grunn. 

Ønskjer me å styra etter eigne interesser og engasjement, krev dette likevel ak-

tive val og aktiv handling. Det finst så mange rundt oss som står klare til å ta 

over dersom me sjølve ikkje grip rommet for å skapa og forma. Dersom me let 

andre verdiar og interesser ta over styringa, er me plent nøydde å følgja der dei 

ønskjer at ferda skal gå.  

 

Valet mellom det passive og det aktive er det viktigaste valet norske utkant-

grender i dag står overfor. Der det eine medfører vidare folketalsuttynning kan 

det andre opna for vekst både når det gjeld næring og folketal.  

 

Etter å ha arbeidd med bygdeutvikling både som forskar og praktikar gjennom 

mange år, har eg koma fram til at det faktisk berre finst ein måte bygda og små-

staden kan lukkast som attraktiv og spennande leve- og utviklingsrom i ei urban 

samtid, og dette handlar nettopp om å  setja seg sjølv i førarsetet og ta over ver-

distyringa. Dei stader som lukkast er dei som legg eigne verdiar til grunn; dei 

som trekkjer menneske med, som aktivt vektlegg engasjement og medverknad. 

Rasjonaliteten er motsett frå den som styrer den passive forbrukaren. Skal byg-

da lukkast må den verta ein verdiskapar.  
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Dette handlar om å utnytta det individuelle engasjementet til beste for fellesska-

pen. Mennesket som får rom til å leva seg inn, rom til å gjera staden til sin og 

seg sjølv til ein del av staden kan vera ei svært så skapande kraft, ei kraft som 

skaper verdiar ikkje berre for seg sjølv men også for alle som både bur og vitjar 

denne staden. 

 

Det er og dette som er innhaldet i forteljinga om Tilflyttingsbygda Finnøy. Her 

ligg grunnlaget for det grendelaget og eldsjelene i denne vesle bygda har fått til: 

Framfor å ropa på ”hjelp” utanfrå – frå kommune, fylke, stat etc. – har ein sett 

at ei positiv lokal utvikling må skapast nedanfrå og ha basis i dei menneske som 

alt finst på staden. Ein har og opplevd at denne forankringa gjer det langt meir 

sannsynleg at det offentlege verkemiddelapparatet faktisk vil medverka til loka-

le utviklingsprosessar.  

 

For forskaren som arbeider med lokal utvikling, er Finnøya eit prov på at nega-

tive føringar og strukturar ovanfrå kan effektivt motarbeidast gjennom lokal 

innsats. Stader som Finnøya stiller også rådande diskursar og etablerte ”san-

ningar” om at effektiv distrikts- og regionalutvikling handlar om ”fortetting” og 

om å styrka region- og kommunesentra på kostnad av utkantane i eit noko un-

derleg lys. 

 

Finnøy ligg langt frå kommunesenteret, og 16 kilometer på ein til dels elendig 

grusveg frå næraste butikk, skule og bensinstasjon. Her finst heller ikkje snurten 

av noko som kan minna om ”fortetting”. Her finst dessutan ingen arbeidsplassar 

utover dei som fastbuande sjølve har skapt med utgangspunkt i eigen gard og 

bustad. Og likevel er det her den mest markerte folkeveksten i Hamarøy kom-

mune skjer. 

 

Kva slag forklaring står me då att med når ingen av dei tradisjonelle strukturelle 

viser seg å kunna forklara særleg mykje? Me står att med den viktigaste men 

samtidig minst kommuniserte: Først og fremst viser Finnøya oss likevel at lokal 

utvikling handlar om menneske. Dette høyrest kanskje sjølvsagt ut, men når 

regionalforskarar og veldig mange politikarar omtalar denne typen tematikk 

handlar det om strukturar, infrastrukturar, mangel på pengar (ein mangel som 

synest å bli meir og meir uttalt dess rikare Noreg blir), og elles om overordna 

modellerte oppfatningar om kva som ”verkar” eller ikkje.  

 

Menneske nemner dei sjeldan. Difor er dei heller ikkje i stand til å utleia føl-

gjande logiske konklusjon: Dersom lokal utvikling primært handlar om men-
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neske, vil både problem/utfordringar og løysingar også primært handla om 

menneske. 

 

Tema som infrastruktur og politisk fordeling av midlar er sjølvsagt ikkje uvikti-

ge, men utan at det ligg viljande og aktivt handlande menneske i botnen for ei 

lokal satsing vil den nye vegen eller den gode tilgangen på lokale utviklings-

midlar ha svært liten effekt.   

 

Der det er skrive talrike forskingsrapportar og offentlege dokument om struktu-

rar og infrastrukturar, er det skrive svært lite om menneske som utviklingsaktø-

rar og kva som skal til for at enkeltmennesket skal ta på seg denne rolla. Det er 

her Finnøy og Finnøy grendelag kan gje oss spennande kunnskap, og det er og 

dette som er tema i denne rapporten.  

 

2.2 Forvalting av humankapital - suksesskriterium nr 1! 

Over hevda eg at menneske er den fremste utviklingsressursen lokalsamfunnet 

har. Mange vil truleg vera samde i dette, og poenget er også bærande for siste 

distrikts- og regionalmelding (Kommunal og regionaldepartementet 2008). Men 

korleis går me då fram for å byggja lokal utvikling rundt denne ressursen?  

 

Utan eit aktivt og tydeleg svar på dette spørsmålet vil det knappast skje mykje 

positiv utvikling i utkantgrender og utbygder. Utan dette svaret kan staden verta 

verande i eit ”modus passiv” (Lønning 2007, 2011), og difor også underlagd 

eksterne trendar og kulturelle straumdrag. 

 

Ein rask leik med søkeverktøyet Kvasir fortel ein del om rådande oppfatningar 

av kva typar ressursar ein vanlegvis oppfattar å kunna ha eit aktivt forhold til. 

Humanressursar er ikkje blant desse. Når ordet ”ressursforvalting” vert nytta, er 

det ikkje lenger menneskelege ressursar det handlar om. Nesten alle oppføringar 

rettar seg mot anten pengar eller natur-/miljøressursar.
2
 Og sjølv om me etter 

kvart også har blitt vane med ordkonstruksjonen ”humankapital” er resultatet 

tilsvarande nedslåande om ein søker på ”kapitalforvaltning”
3
. Her er det stort 

sett berre pengar det handlar om.  

 

Trass i at mange i dag peikar på menneske – eller humankapital – som aller 

viktigast utviklings- og endringsressurs i samtida viser slike døme at me – i ei 

                                                      
2 Kvasir-søk 22.11.11: 

http://www.kvasir.no/alle?q=ressursforvaltning&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no  
3 Kvasir-søk 22.11.11: http://www.kvasir.no/alle?q=kapitalforvaltning  

http://www.kvasir.no/alle?q=ressursforvaltning&partnerid=ABCstartsiden&source=startsiden.no
http://www.kvasir.no/alle?q=kapitalforvaltning
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tid dominert av ”frie val” – knappast er vane med å sjå menneskelege ressursar 

som noko som kan ”forvaltast” (ordet kjem forresten av det tyske Verwaltung 

som tyder styring eller administrering). Dette gjeld både i offentleg debatt, i 

politikk og i forskingsverda.  

 

Me snakkar i dag mykje om å gjera ressursar ”tilgjengelege”. Dette handlar for 

bygda sin del ofte om natur og kultur. Her ligg og mykje av utfordringa for 

småstaden: skal me få til dei verdiskapande prosessane, må lokalbefolkninga 

delta; lokal aktivitet må kanaliserast/styrast – forvaltast – i ei bestemt felles 

retning og mot eit felles mål. Kapitalforvalting handlar om å kanalisera og styra 

ressursar for å skapa vekst. Forvaltning av humankapital må ha same målset-

jing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så langt verkar dette logisk. Det er og dette felles løftet som ligg i botnen for 

suksessen både til Finnøy og til andre norske bygdesamfunn som opplever vekst 

i samtida (Lønning 2011). Dømet Finnøy, viser oss og at dess mindre staden er 

og dess færre strukturelle utviklingsressursar (kommunikasjon, offentlege til-

bod, fritidstilbod, arbeidsplassar) ein sit på, dess viktigare vert det at menneska 

på staden samarbeider og trekkjer i same retning.  

 

 
På Finnøy skjer svært mykje på dugnad. Her øver grenda sitt eige brassorkester i forkant av 

Finnøyseminaret 2011. 



 15 

Skilnaden på stader der ein ser positiv utvikling og stader der ein ser stagnasjon 

handlar ofte om dette poenget: kor aktivt arbeider me for å inkludera, mobilise-

ra, aktivera? Korleis sikrar me staden sitt fellesgodegrunnlag for nye generasjo-

nar? Samtidig er menneske særs kompliserte storleikar, og tilhøvet mellom ”in-

put” og ”output” vil naturleg nok vera langt meir innfløkt enn kva tilfellet er 

innanfor finansverda. 

 

I det følgjande skal me sjå nærare på både utfordringar og potensielle løysingar 

nå det gjeld forvalting av staden sine menneskelege ressursar.   

   

2.3 Korleis mobilisera i vår tid? 

Sosiologen Zygmunt Bauman har blitt kjent som ein av våre fremste samtids-

tenkjarar gjennom sine til dels svært så ”pessimistiske” analysar av rommet for 

fellesskap og sosialitet. Identiteten vår gror på fellesskapet si grav, og veks fordi 

den heile tida vonar at dei døde skal stå opp att, skriv Bauman ein stad (Bauman 

2000). Med andre ord, Bauman hevdar her at identiteten vår er tufta på det 

uoppnåelege: ei forankring som garanterer for frustrasjon så vel som for det 

evig oppjaga og leitande. 

 

Me drøymer om den gamle tida då alle kjende alle, seier Bauman, då menneske 

først og fremst var lokale og alle dørar og heimar var opne. Me freistar å bringa 

delar av denne tilbake gjennom historieforteljing, kreativ mediebruk og pro-

duktutvikling. Samtidig er me like klare på at me ikkje ønskjer den sosiale og 

normative kontrollen som var bærebjelken i den gamle fellesskapen. Den bau-

manske forfattarskapen handlar såleis mykje om ”den postmoderne fridomen” – 

vår individorientering og frigjering frå avgrensande sosiale band og normer. 

Dette er ein fridom me hegnar om og aldri ønskjer å gje slepp på. 

 

Slik sett er me vestlege menneske av i dag difor fanga i det som kan synast som 

ei uløyseleg tviklemma: på den eine sida den individuelle fridomen som me 

feirar og hegnar om – på den eine sida draumane våre om tette og samansveiste 

fellesskap.  

 

Zygmunt Bauman har sjølv ingen oppskrift på korleis me eventuelt kan koma 

oss vidare frå ein posisjon der to tilsynelatande motstridande krefter riv i oss 

samtidig. Tvert om presenterer han oss for ein svært pessimistisk konklusjon 

som handlar om samtidsmennesket som evig leitande og aldri finnande: Dess 

nærare me kjem fellesskapen, dess meir ønskjer me den personlege fridomen, 
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og dess meir individuelle og frie me blir, dess meir drøymer me om tette sosiale 

band. 

 

Denne konklusjonen er ikkje Bauman alleine om. Alle som har arbeidd med 

lokal mobilisering og folkeleg medverknad i vår tid har møtt det baumanske 

dilemma: Ja, me kan gjerne ta del i nokre felles aktivitetar, men vil ikkje ta på 

oss forpliktingar som innskrenkar fridomen vår.  

 

Som ein ekstra komplikasjon kjem det me kan kalla ”den postmoderne amorali-

teten” (Lønning 2007). Dette handlar om at me ikkje lenger sit inne med noko 

kollektivt sanksjonert normsett som gjer oss i stand til å kalla den eine hand-

linga betre enn den andre. I mange tilfelle vil me gjerne oppfatta dette som 

”bra”, men når amoraliteten også vert utvida til å gjelda kor vidt ein ønskjer å 

medverka til lokal aktivitet og utvikling eller ikkje blir det meir problematisk. 

Situasjonar som liknar på denne er truleg ikkje uvanlege i mange norske bygder: 

 

Tore til naboen Anne: 

 

- Så du har vore på dugnad for ungdomslaget i dag igjen? Ja, ja, bra at 

nokre orkar. Sjølv trivst eg best framfor TV. Kvar sin smak, så det hei-

ter… 

 

At Anne blir provosert av dette er forståeleg, men kva type sanksjonar sit ho 

eigentleg på? Kva skal me eigentleg seia til naboen vår som trekkjer gardinene 

godt føre og føretrekkjer godstolen der me møter opp på dugnad og frivillig 

arbeid? I dømet over, representerer Anne ein sentral samtidsverdi, eller kanskje 

rett og slett ein evig menneskeleg verdi; draumen om fellesskap. Samtidig må 

nok Anne vedgå at også Tore uttrykkjer ei rådande kollektiv orientering; indivi-

duell fridom og rett til å bestemma til kva og korleis ein skal disponera eiga tid. 

 

Slike og liknande ”verdikollisjonar” kan få svært alvorlege følgjer for eit lite 

lokalsamfunn. Eg har opp gjennom åra møtt mange menneske som har flytta 

raskt vidare frå den bygd dei flytta til fordi dei opplever å bli lite inkluderte. 

Forventningane til inkludering i eit fellesskap er ein vesentleg grunn til at dei 

kjem til denne vesle staden. Når ein ikkje finn det, flyttar ein gjerne vidare. I 

realiteten handlar dette ofte om møte med lokalsamfunn prega av sterk indivi-

dualitet og av menneske som både hegnar om eige privatliv og kvir seg for å 

gripa inn i andre sitt.  

 

Er då dette dilemmaet uløyseleg?  
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2.3.1 Fridom og inkludering går an å kombinera 

At det er særs utfordrande bør det ikkje vera tvil om, men uløyseleg er det nok 

ikkje. Det er kan hende her Tilflyttingsbygda Finnøy har aller mest å læra oss, 

for det går faktisk an å ta omsyn til båe desse tilsynelatande motstridande driv-

kreftene.  

 

To poeng gjekk att i alle innlegga til tilflyttarane på Finnøya under Tilflyttings-

seminaret 2011: 

 

 Alle trekte fram at dei hadde blitt ønskt personleg velkomne, og at dei 

følte det som om alle dørar og heimar stod opne. 

 Alle trekte fram at dei følte seg som inkluderte i eit fellesskap samtidig 

som ein opplevde at dette fellesskapet hadde stor toleranse for og aktivt 

oppmoda til individualitet og forskjellar (mangfald).  

 

Så enkelt og så vanskeleg er denne utfordringa! Det handlar om å aktivt inklu-

dera samtidig som ein også aksepterer at menneske er forskjellige, at dei har 

ulike interesser og erfaringar, og at dette mangfaldet representerer verdi i seg 

sjølv for eit lite lokalsamfunn. Som menneske ønskjer me alle å bli sett og verd-

sett for dei me er. Opplever me dette, vert me og langt meir villige til og interes-

serte i å delta og til å gje noko tilbake.  

 

Eit av dei mantra eg har plukka opp frå Finnøy handlar om korleis ein tek mot 

menneske som kjem: Du skal ta mot alle som kjem på ein måte som gjer at dei 

ønskjer å bli buande! 

 

Fleire av dei nye tilflyttarane til Finnøya kom i utgangspunktet som turistar eller 

på besøk til kjende, og det var nettopp det at dei blei mottekne i tråd med mant-

raet over som gjorde at dei vart verande i grenda.  

 

Finnøy grendelag og dei mange eldsjelene i bygda vart av fleire av tilflyttarane 

karakteriserte som ”eineståande” når det gjaldt å gje dei nykomne kjensla av å 

høyra til. Det er nettopp denne kjensla me menneske drøymer så sterkt om i dag. 

På Finnøy kan du faktisk oppleva dette samtidig som din individuelle fridom 

ikkje vert avgrensa men tvert om oppfatta som berikande for fellesskapen. 

  

Her ligg då løyndomen til korleis ein også i vår tid kan arbeida med mobilise-

ring og felles aktivitetar. Det kan godt vera at det å bli ein del av denne typen 

inkluderande fellesskap faktisk vil forbli ein draum for dei fleste travle, vestlege 
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menneske i dag, men Finnøy er like fullt eit døme på at slike fellesskap faktisk 

finst. Når tilflyttarane nyttar ordet ”eineståande” tyder dette likevel på at slike 

inkluderande stader er sjeldne. Det er difor det er så særs viktig at me løftar 

fram dei som finst. Det er desse som fortel oss at oppgåva er svært krevjande, 

ja, men at den faktisk let seg løysa med vedvarande kollektiv innsats. 

 

I internasjonal bygdeutvikling snakkar me i dag svært mykje om ”best practice”. 

Det er nettopp dette Finnøya er – eit fyrtårn for alle andre små utkantsamfunn 

som kjempar mot dei overordna trendane der fleire flyttar til byen og til sentrale 

strok enn omvendt. Erfaringane frå Finnøy fortel oss at det faktisk er mogleg å 

lukkast. Det er dette ”best practice” handlar om, det moglege. Med hardt, ved-

varande og gjennomtenkt arbeid over tid kan ein lukkast med det meste, også 

med positiv tilflytting til små utkantbygder som offentleg politisk diskurs næ-

rast synest å ha gjeve opp.  

 

2.3.2 ”Hacker-etikk” i praksis 

I sin pessimisme kan Bauman kritiserast for å ikkje ta nok høgde for at mennes-

ket er ein særs kreativ skapning som har synt seg å kunna takla dei meste ekst-

reme utfordringar, både fysiske, sosiale og kulturelle. Mykje tyder og på at me 

er i ferd med å vikla oss ut av det eksistensielle dilemma Bauman sjølv framstil-

ler som nærast ein gordisk knute. 

 

Nye fellesskapsløysingar veks fram i vår tid, løysingar som på kreative måtar 

sameinar våre krav til samvære og individualitet. Nettverkssamfunnet (Castells 

2004, Lønning 2011) er eit av mange namn på samtida vår. Ny teknologi opp-

hevar tidlegare krav til at sosialt samvære krev samsvar i tid og rom. Våre nye 

fellesskap eksisterer på tvers av tidlegare uoverstigelege grenser og barrierar, og 

gjev og rom for nye former for samarbeid som tek omsyn til både fellesskap og 

individuell fridom.  

 

Nettverket er samansett av individuelle nodar med individuelle mål, men det 

same nettverket har likevel oppgåver og målsetjingar  som er felles for alle no-

dane. Dette gjer at nettverket kan overleva sjølv om ein eller fleire nodar for-

svinn eller vert bytta ut.  

 

Dei to andre funksjonane/rollane som må vera til stades for at eit kreativt nett-

verk skal fungera, kallar Castells (2004) ”programmerarar” og ”svitsjarar”. 

Programmerar styrer nettverket inn mot eit bestemt tema. Denne rolla handlar 

såleis om retninga på den kreative aktiviteten. Ønskjer me kreativ bruk av loka-
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le ressursar, må ein såleis sørgja for at desse ressursane er tilgjengelege og opne 

for nytolking og nytt bruk. Programmeraren sin jobb er difor å sikra tilgjenge, 

men og å sørgja for at arbeidet heile tida er målretta. ”Svitsjaren” si rolle er å 

knytta nettverket opp mot andre nettverk.  Dette handlar om eventuelt å kunna 

identifisera trendar og behov som det lokale nettverket kan lenkast opp mot. 

Nettverk av menneske som søker etter småsamfunn med spesielle kvalitetar som 

reisemål og til og med potensiell stad å slå seg ned, kan vera døme på dette. 

Slike nettverk finst det mange av i ei tid der mobiliteten aukar og der menneske 

reiser både oftare og lenger enn før. 

 

I teorigrunnlaget om nettverkssamfunnet vert ofte dataprogram med open kjel-

dekode nytta som døme på denne typen dynamikk (ibid.). Slike program vert 

produserte av individuelle nodar som involverer seg i arbeidet grunna eigne 

behov for denne typen programvare. Samstundes kjem deira individuelle arbeid 

fellesskapen til nytte ettersom stadig nye versjonar og underversjonar vert sendt 

ut i nettverket for vidare bruk, evaluering og forbetring. Den individuelle node 

arbeider såleis for seg sjølv og eigne individuelle prosjekt, samstundes som ein 

skaper fellesverdiar for heile nettverket. Den eine noden startar, den neste held 

fram arbeidet, og heile tida flyt fellesverdiar gjennom nettverket. Programmerar 

og svitsjarar er her i arbeid med å sørgja for at dei ulike nodane arbeider mot 

same mål (programmeraren si oppgåve) og at det verktøyet ein utviklar saman 

svarar til reelle behov der ”ute” (svitsjaren si rolle).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Her fortel tilflyttar og gründer Kitty Skapalen deltakarar på Finnøyseminaret 2011 om den 

gode mottakinga ho og familien fekk på Finnøy, og om korleis dette var med og la grunn-

laget for bedrifta Arctic Wilderness Experience (www.awe.no). 
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I dette nettverket treng ein såleis ikkje gje opp noko individuell fridom for å 

delta i det som er felles. Tvert om er denne individualiteten det viktigaste ut-

gangspunktet også for fellesskapen: den enkelte node har eigeninteresse av å 

delta i utviklinga av nettverket sitt felles meiningsinnhald.  

 

Dette er ein smått genial konstruksjon: kvar enkelt deltakar tener på å medverka 

til produksjon av felles aktivitetar og verdiar. 

 

Tilnærminga ein har valt på Finnøy har mykje til felles med denne modellen av 

eit fungerande nettverk. No kan knappast ein virtuell modell kopierast fullt ut i 

den ”verkelege” verda, men det er ingen grunn til at det grunnleggjande prin-

sippet om at deltaking skal vera både individuelt interessant/gjevande og felles-

skapsproduserande ikkje burde kunna implementerast også i høve lokal mobili-

sering i eit grendesamfunn. Alle rollane i nettverket kan og identifiserast i Finn-

øy-samfunnet, i varierande grad utført av individuelle eldsjeler eller av grende-

laget som kollektiv.  

 

Det viktige her er at denne organisasjonsmåten vert gjennomført i praksis og 

ikkje berre omtala som eit ideal. Tilbakemeldingane frå tilflyttarane til Finnøy 

tyder på at ein har lukkast med denne praksisen på ein måte som kvalifiserer til 

nemninga ”eineståande”. Aktiv praktisering av modellen handlar her om å ge-

nuint akseptera at menneske er ulike, at dei har ulike interesser, ulike livshisto-

rier, ulike framtidsmål og kanskje svært ulike idear om korleis det lokale res-

sursgrunnlaget bør/kan brukast. Aksepterer ein dette og ønskjer velkomen inn i 

det som er felles, er ein med og legg grunnlaget for eit lokalsamfunn der en-

keltmenneske faktisk ønskjer å medverka, og der ein kan oppleva å bli akseptert 

både som individ og som del av eit fellesskap samstundes. Bauman sin gordiske 

knute er vikla ut! 

 

2.4 Aksept av endring 

I eit lite utkantsamfunn er det å kunna engasjera breie lag av befolkninga, på 

tvers av generasjonar, avgjerande. Dette potensialet ligg i modellen over. Her er 

det moglege oppgåver for alle; historieinteresserte, friluftsentusiastar, dei kunst-

narleg disponerte, ”datafreakane”, gründaren, formidlaren, gardbrukaren, osv.  

Skal det å la menneske sleppa til lukkast, krev det likevel ei grunnleggjande 

aksept av endring. Dette er ein annan lærdom frå stader som Finnøy. Det ska-



 21 

pande mennesket endrar verda (Lønning 2011). Ressursar blir nytolka, historier 

endrar karakter, og slik endrar og staden seg.  

 

I spørsmålet om utkantane si rolle i Noreg, er det kan hende lett å hamna i ein 

posisjon der ein hevdar at ”alt var betre før”. Samtidig er dette ein posisjon som 

berre er eigna til å passivisera. Endring vert her definert som noko negativt og 

potensielt øydeleggjande. På stagnerande stader er det og gjerne ”sanningsfor-

valtarane” som dominerer i det offentlege rom; dei menneske som veit det mes-

te om korleis ressursane har vore brukt før, og som avviser det nye som ”urea-

listisk” eller med orda ”det der har eg ikkje noko tru på” (ibid.). 

 

Me veit alle at tradisjonar kan opplevast som tyngande. For den unge overtakar 

av odelsgarden, kan (dei ofte illsinte) blikka frå sju generasjonar på veggen i 

stova, opplevast som ein effektiv barriere mot endring og nyskaping.  

Dette siste kan og vera eit bilete på kor vanskeleg det av og til er å forfekta nye 

idear i eit norsk bygdesamfunn. På stader der sanningsforvaltarane har viktige 

lokale maktposisjonar kan det å forfekta det nye bli oppfatta som særleg krev-

jande. I slike tilfelle ser ein gjerne at det er langt mellom dei lokale nyskaparane 

og gründerane (ibid.).  

 

Her ligg det fleire dels samanfallande dels ulike utfordringar på lur. For det 

første holdningane våre til endring. For det andre dei lokale sosiale strukturane, 

og kor vidt desse opnar for endring. For det tredje kan dette óg handla om synet 

me har på ressursgrunnlaget. Kor opne er me for ny bruk og nye tolkingar? 

 

I boka Historiens nytte og unytte for livet, syner Nietzsche (2004) oss at også 

vårt forhold til fortid og historie må handla om vilje. Historie og tradisjon er 

spennande og potente utviklingsressursar for bygde-Noreg, men berre dersom 

me tek aktivt eigarskap til desse ressursane og innordnar dei våre eigne prosjekt. 

Det motsette er å la historia ta kontroll over oss. Då gjev me avkall på vår eiga 

evne til å skapa, og på vår fridom til individuell tolking og bruk.  

 

I bygder som opplever vekst ser me ofte at endring eksplisitt blir definert som 

positivt og ønskt. Ein etterspør nyskaping, leik, kreativitet. Ei positiv og medvi-

ten haldning til endring og til nyskapande menneske er vesentleg for staden som 

søkjer tilflytting. Då syner ein at ein tek nykomaren på alvor. 

 

Som lokalt kollektiv handlar dette om å ta side for det nye og framtida samtidig 

som ein også har med seg at fortid og tradisjon kan vera viktige utviklingsres-

sursar. Slik vert historia vår nytte for livet, heilt i nietzscheansk ånd. 
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Ein annan stor tenkjar i vestleg idéhistorie, Charles Darwin, seier det slik: 

 

Kven er det som overlever? Ikkje den sterkaste, ikkje den største, ikkje den klo-

kaste, men den som kan tilpassa seg endring. 

 

Darwin får her støtte også frå austleg idéhistorie og tradisjon. I ein gammal 

buddhistisk hymne heiter det: 

 

Ingen ting i denne verda er permanent. Ting veks fram og forsvinn. Det å vera i 

harmoni med denne sanninga, fører med seg verkeleg lukke. 

 

Dette er kloke ord, også når det gjeld lokalt utviklingsarbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Om å halda flammen vedlike 

Ein av dei viktigaste aktørane i norske bygder generelt og på Finnøya spesielt, 

eldsjela, har fått sitt namn frå tankane til filosofen Heraklit. Heraklit var 

 
Også Finnøy grendehus er sett opp på dugnad. Under Finnøyseminaret 2011 var huset pynta 

til fest. Deltakarane fekk lokal mat av beste merke. 
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endrings- og nyskapingstenkjaren framfor nokon blant dei gamle greske 

filosofane. Metaforen han nyttar for det skapande i verda er elden: det er elden 

som gjennom sin kontinuerlege brann fører verda framover. Elden representerer 

det levande. Samstundes er den kravstor. Den har ei stendig trong for energi. 

Det daude, objektet, det statiske, representerer det som alt er oppbrent. Når 

eldsjela brenn ut er energien borte. Det same gjeld det utbrende mennesket; 

drivkreftene og motivasjonen er ikkje lenger tilstades. Det er som om noko 

vesentleg er brukt opp, tømd ut … 

 

Dette er utfordringa mennesket står overfor; val av det som skal koma, og difor 

tilgjenge til verda slik den potent spelar seg ut, eller valet av det statiske og 

difor ”impotente” og utbrende.  Her er det evige valet mellom det aktive og det 

passive; mellom det å vera ein verdiskapar eller det å verta verdiskapt.  

Det å brenna for noko er ein handlingsmotivasjon som kjem frå nærleik og 

personleg engasjement. Eldsjela kan aldri vera den distanserte og ”objektive” 

observatøren. Det er nettopp den direkte relasjonen til omgivnadene som får 

ting til å skje og det nye til å veksa fram.  

 

Eldsjela er den som gjer meir enn det som er forventa. Medan andre utfører 

dugnad på tilmålt tid, har eldsjela dette ekstra drivet. Det verkar som om han/ho 

finn personleg glede og motivasjon i å halda på. Slike menneske har eg møtt 

mange av på Finnøy, så mange at ein kan stilla spørsmålet om eldsjeler utgjer 

ein langt større prosentdel av befolkninga her enn i svært mange bygder i 

Noreg?  

 

Dess fleire menneske som ønskjer å gjera ein ekstra innsats det finst på ein stad, 

dess større er sjølvsagt handlingsrommet for lokal utvikling og sjansane for å 

lukkast. Når eldsjela brenn, kan nye og store ting skje i bygda. Tallause 

aktivitetar og tiltak har vorte til i lokalsamfunn på grunn av denne 

menneskelege brannen. Men eldsjeler blir utbrende, seier me. Når eldsjela er 

utbrend, forsvinn også gjerne aktivitetane han/ho sette i gang. Enno har ingen 

vore i stand til å finna ein effektiv ”kur” mot dette. Me tek det på eit vis for gitt 

at det må vera slik. Eldsjela er eit individuelt tilhøve mellom einskildmennesket 

og omgivnadene; brannen oppstår, skaper det nye, sloknar, og det som ein gong 

var nytt, forsvinn. 

 

Når dette skjer ser me òg fort resultata på kollektivt nivå. Den oppsvingen som 

kom gjennom at menneske trør ut av ”modus passiv” og inn i ”modus aktiv” 

(Lønning 2011) dabbar av, og dei eksterne trendane – dei som ikkje forfektar 

våre verdiar – hentar oss inn att. Slike døme er det og mange av i bygde-Noreg, 
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døme som fortel oss kor viktige eldsjelene er for positiv 

lokalsamfunnsutvikling.  

 

Det er noko med eldsjela sitt vesen som sprengjer rammene for modellane og 

forståingane våre av lokalt, sosialt liv. Det å leggja til rette for eldsjeler har aldri 

vore tema i lokal utvikling. Me ser på dei som positive og viktige, men på eit 

vis som utanfor det normale. Eldsjela gjer meir enn forventa, medan det 

forventa er regulert av normer og tradisjonar. Det er forventa at 

lokalbefolkninga stiller på dugnad, men ingen forventar at andre skal stå fram 

som eldsjeler.  

 

Kvar og kva tid eldsjela oppstår, verkar på eit vis tilfeldig, nettopp fordi ingen 

av våre definisjonar og modellar kan føresjå det. Eldsjela handlar ut frå ein 

annan type rasjonalitet og har eit anna forhold til verda enn det som framstår i 

våre etablerte målsetjingar, modellar og strategiar. Ein av dei mest kjende 

nyskaparar i bygde-Noreg, Arne Brimi, legg i sine foredrag vekt på at nokre 

menneske også utstrålar meir energi enn andre.
4
 I dette ligg at den energirike 

brannen påverkar oss, påverkar omgivnader, omskaper og nyskaper. 

 

Det motsette av brannen er det utbrende. Når fokuset vårt ligg på det etablerte 

og skapte, mistar me samtidig grepet om det skapande, endrande og vertande. 

Kan henda er nettopp dette årsaka til at eldsjela på mange vis verkar så 

uforklarleg for oss. Eldsjela står midt i det skapande og har gjort seg sjølv til del 

av den pågåande og nyskapande brannen. Motivasjonen kjem frå kjensla av å 

vera del av noko djupt meiningsfullt. Ytre stimuli og støtte kan leggja til rette, 

men det er nærleiken som produserer den nyskapande handlinga.  

 

Eldsjela er eit av dei aller fremste døma me har på genuin innleving (Lønning 

2009b, 2011), der nyskapande handling kjem som eit resultat av personleg 

nærleik og ei direktefølt kjensle av at det ein gjer, gjev meining. Det er dette 

poenget ei eventuell strategibygging rundt eldsjeler må tuftast på, og det er i 

dette ein utviklingsstrategi tufta på innleving skil lag med dominerande vestleg 

kulturtradisjon. 

 

Ein strategi for innleving må altså flytta fokuset frå det ferdige og utbrende til 

den nyskapande brannen. Målet må vera å gje brannen optimale tilhøve for å 

                                                      
4 Foredrag for HLB og HiL sine studentar på Rudi gard, 31.06.11. Temaet kom også opp i Brimi sitt foredrag 

på Vågåseminaret 30.08.11. 
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kunna brenna vidare. Fokuset må liggja på vegen, på sjølve prosessen, på det å 

halda rørsla i gang.  

 

Dette handlar om å gje menneske lyst til sjølve å delta, om å gje størst mogleg 

fridom til slik deltaking, om å oppmoda einskildmenneske til aktivt å gjera 

landskap og omgivnader til sine eigne. Og det handlar også her om å sjå 

menneske rundt oss, om å gje dei klapp på skuldra, om å takka for det dei gjer 

for oss og staden vår. 

 

Å sørgja for at eldsjela kan halda fram med å brenna, er den aller viktigaste men 

også aller mest utfordrande oppgåve me står overfor når me skal laga ein lokal 

forvaltningsstrategi for dei menneskelege ressursane på staden.   

 

2.6 Kan me andre læra av Finnøy? 

Kor vidt går det så an for andre å ”kopiera” Finnøya sin suksess når det gjeld å 

trekkja tilflyttarar til utbygda? I teorien burde det gå: denne rapporten tydeleg-

gjer måten denne vesle bygda har arbeidd på. Alle representasjonar er likevel 

forenklingar av verda ”der ute”. Representasjonen si rolle er å oversetja ein 

samanheng til eit språk og ei form som gjer den tilgjengeleg for andre. Då står 

ein alltid i fare for å missa spesielle og lokale tilhøve som kan vera svært avgje-

rande. Det er ingen tvil om at humankapitalen på Finnøy har spesielle kvalitetar. 

Her finst både svært mange eldsjeler i forhold til folketalet og menneske som av 

tilflyttarane vert karakteriserte som ”spesielt opne og tolerante”. Det er og 

openbert at dette er viktige element i suksessen Tilflyttingsbygda Finnøy.  

 

Suksessen handlar i dette tilfellet om forvalting av humankapital, og såleis om 

praksisar og holdningar som må utviklast over tid. Toleranse er så absolutt ein 

praksis. Ein ting er å etterlysa det som er nytt og annleis på det lokale folkemø-

tet, noko heilt anna er å ønskja dette velkomen som næraste nabo. Det å både 

setja pris på og aktivt inkludera ei heilt ny tilnærming til og forståing av det 

naturgjevne, sosiale og kulturelle ressursgrunnlaget, krev både at ein går i seg 

sjølv som enkeltmenneske men og at ein har eit aktivt tilhøve til tematikken 

som kollektiv.  

 

Menneske som bur i eller kjem til oss i bygde-Noreg i dag, representerer eit 

mangfald av kulturelle bakgrunnar, interesser, erfaringar og livssyn. Ser me 

dette som potensial eller som problem? Her ligg nok og ein del av svaret på kor 

vidt ein stad vil lukkast som tilflyttingsarena. Ser ein mangfald som problem vil 

tilflyttaren måtta gje opp delar av eigen individualitet – engasjement, interesser, 



 26 

livserfaringar – og i staden tilpassa seg ein mal som er laga på førehand. Ved å 

undertrykka engasjement og individualitet vil ein knappast få ein engasjert fel-

lesskapsbyggjar tilbake, men heller ein passiv og gjerne ”stillegåande” innbyg-

gjar som kanskje ikkje vil stogga lenge på staden.  

 

Det å sjå mangfald som potensial vil handla om å opna opp for nye tolkingar og 

nytt meiningsinnhald. Som praksis må me då og opna opp for at menneske som 

kjem får nytta sine eigne individuelle blikk på våre lokale ressursar. Me må 

både akseptera og aktivt applaudera at ressursane ”våre” blir brukt på nye og 

uventa måtar.  

 

Slik driv me aktiv nettverksbygging rundt staden sitt ressurstilfang. Som stadle-

ge skapande menneske er me nodar. Me brukar det stadlege ressursgrunnlaget 

som element i våre eigne individuelle prosjekt (sosiale, kulturelle, økonomiske), 

men me medverkar samstundes til at verdien av det fellesmateriellet som flyt 

rundt i nettverket heile tida veks.   

 

2.7 Den kreative allmenningen 

Til sjuande og sist handlar nok det å ha ei aktiv haldning til tilflytting om eit 

ønskje om vitalisering av staden. Framfor å berre vera tal i statistikkar ønskjer 

me at tilflyttarar skal gjera noko med oss og staden vår; at dei som kjem skal ha 

med seg nye perspektiv, idear, aktivitetar og arbeidsplassar. 

 

Skal ein lukkast med dette er aktiv inkludering naudsynt. Tilflyttarane eg har 

snakka med på Finnøy ønskjer alle sterkt å gje noko tilbake. Dei opplever at dei 

sjølve har fått veldig mykje, at dei har blitt ein integrert del av eit lokalsamfunn 

dei også har blitt glade i, og at dei difor også ønskjer å medverka i den vidare 

utviklinga av dette lokalsamfunnet.  

 

Med utgangspunkt i diskusjonen over om tilhøvet mellom individualitet og kol-

lektiv inkludering vil eg presentera ein modell som kan gje eit inntak til å forstå 

og utvikla lokalsamfunnet som nettverk og som ”kreativ allmenning” (Lønning 

2011). Kreative allmenningar er nettverk der individuelle nodar aktivt brukar 

det lokale ressursgrunnlaget i tråd med eigne ønskje, interesser og verdiar. Eng-

asjement vert oppmoda, det same vert den frie leiken med ressursane.  

 

Eg har tidlegare lansert strategien innlevingsøkonomi (Lønning 2009b, 2011) 

som eit motstykke til alle freistnader på å etablera kunstige og konstruerte ”opp-

levingar” kun med tanke på tilreisande og der lokale menneske berre er ”scene-
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arbeidarar” eller ”statistar”. Innlevingsøkonomi handlar nettopp om at enkelt-

mennesket må få rom til å leva seg inn staden, til å kopla eigne interesser og 

engasjement til staden, og såleis til å gjera den til sin. Når det personlege enga-

sjementet får spela seg ut i forhold til dei stadlege ressursane, vert det same 

mennesket òg ein autentisk del av staden. Ein lever seg inn i denne og ressurs-

grunnlaget og kan utvikla eit langt djupare og meir personleg forhold. 

Som aktiv forvaltingsstrategi av staden sine menneskelege ressursar, er 

innlevingsøkonomi å utnytta det individuelle engasjementet til beste for 

fellesskapen. Innlevingsøkonomi dreiar seg såleis om at det personlege 

engasjementet kan vera ei svært så skapande kraft, ei kraft som skaper verdiar 

ikkje berre for einskildmennesket, men for grenda, staden og regionen (og 

potensielt mykje vidare).  

 

Strategien syner ei mogleg retning, og gjev eit alternativt rammeverk for lokal 

utvikling. Han presenterer ein måte å tenkja på der me heile tida har nye 

utfordringar og noko å strekkja oss etter. Det konkrete innhaldet må likevel 

etablerast lokalt, først og fremst ved at einskildmennesket deltek, men også 

gjennom kollektive diskusjonar om tema og prioriterte satsingsfelt.  

   

Eit sentralt poeng med modellen under er at den ser produksjon av fellesgode 

som avgjerande for at eit lokalsamfunn skal kunna opplevast som eit inklude-

rande fellesskap. Fellesgoda – som pr definisjon er gode mange menneske kan 

nyta og bruka samtidig utan at dei vert brukte opp – er i dette tilfelle dei verdiar 

som gjev felleskjensla. Samtidig er desse fellesverdiane også ressursgrunnlag 

for individuell vidareforedling og bruk. Slik ”omsetjing til privat verdi” kan 

vera sosial, kulturell og/eller økonomisk.     

 

Kreative allmenningar er arenaer der mennesket på same tid er både individ 

med full fridom og medlem av ein lokal fellesskap. Så lenge basis for den indi-

viduelle ressursbruken er lokale fellesgode, vil ein kvar privat bruk vera med og 

byggja vidare på ressurstilfanget.  

 

Denne typen allmenningar oppstår pga bruk: Sosiale og kulturelle fellesgode er 

alltid berre potensielle. Historier, tradisjonar, kulturelle praksisar døyr ut der-

som dei ikkje vert nytta. Enkeltmennesket vil på si side berre nytta dei dersom 

dei kan knytast opp mot eigne engasjement og interesser. Slik sett er det å opp-

moda til kreativ leik med lokale ressursar/ fellesgode den beste garanti for at dei 

faktisk vert vidareførte til nye generasjonar. 
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Som ein felles pool av symbol, tolkingar og praksisar, representerer bygdeland-

skapet Finnøy store innovasjons- og trivselsressursar. På den høgre sida av mo-

dellen vår vil kollektive aktørar som grendelag, historielag, landbruksorganisa-

sjonar og det offentlege kunna samarbeida i definisjonen og utviklinga av lokal-

samfunnet/regionen sin felles resursbase. På den venstre sida vert desse ressur-

sane nytta av private aktørar og enkeltmenneske i anten økonomisk retta nyska-

ping og produktutvikling eller som uttrykk for personlege engasjement og inte-

resser. Ressursane er dei same, bruken er ulik. I denne tilnærminga ligg kjelda 

til både fridom og lokalt fellesskap, og i strategien ligg og potensialet for at den 

nyskapande brannen kan haldast vedlike. 
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Føresetnaden er likevel denne: Endrings- og verdiskapingsarbeid må gjerast til 

sjølve premissen for lokalt liv. Skal utkantbygda leva og trivast må aktiv rett og 

slett gjerast til arbeids- og trivselsmodus.    

 

 

 

 

 

 
Deltakarane på Finnøyseminaret 2011 fekk vera med på eit rikhaldig program som også 

inkluderte møte med Finnøya og Hamarøy sin fantastiske natur. Værgudane spelte og på lag. 
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3 UTKANT I UTKANTEN. EIT FORSØK PÅ Å 

SYSTEMATISERE DET USYSTEMATISKE OG 

FORMALISERE DET UFORMELLE 

Johan Barstad 

 

3.1 Utgangspunkt 

I dette kapitlet vil vi ikkje primært søke etter kvantitative talfestingar på aktuelle 

problemstillingar, men etter innsikt i og forståing av kva prosessar som har vore 

verksame. Både prosessar som følgjer direkte av den konkrete satsinga på ”Til-

flyttingsbygda Finnøy”, men også meir generelle og varige som til ei kvar tid 

vil ha påverknadskraft i eit lokalsamfunn.   

 

Vidare er det slik at satsingar, prosjekt og prosessar aldri vert gjennomførte som 

om dei var isolerte frå andre hendingar i eit vakuum eller i eit laboratorium. Det 

er ikkje slik at aktørar vil vere isolerte frå andre deler av samfunnslivet for berre 

å engasjere seg med dette åleine. Dette fører m.a. til at kor vellukka ei satsing 

vert, ikkje avheng av satsinga og dei involverte åleine, men i vel så stor grad av 

«eksterne faktorar» og av samspelet mellom desse og  dei «interne» - dei som 

ein i rimeleg grad har kontroll med.   

 

3.1.1 Den store konteksten 

Finnøy er både ei land-

fast øy og ei bygd i Ha-

marøy kommune i Salten 

i Nordland. Ved inn-

gangen til 2011 hadde 

kommunen 1771 inn-

byggjarar. Ut frå data i 

Statistikkbanken kunne 

vi sjå at bygda Finnøy 

(grunnkrins 0114) på 

same tidspunkt hadde 60 

personar registrert som 

fastbuande. Ut frå opp-

lysningar frå lokale in-

formantar ligg folketalet 

i bygda i dag (oktober 

2011) på 64. Går vi at-

 

Figur 1 Hamarøy kommune (SSB, 2001) 
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tende til 2001, då kimen til denne satsinga kom til, hadde kommunen 1956 inn-

byggjarar – og Finnøy 58. Dvs. at folketalet i kommunen i denne perioden har 

gått ned med 9,5 % medan folketalet på Finnøy har auka med 3,5 % (10,5 % om 

vi legg informanten sine tal til grunn). 

 

Hamarøy kommune, til liks med nabokommunane Sørfold, Steigen og Tysfjord 

har alle røynt at folketalet jamt har vore fjørande over svært lang tid. Som figu-

ren nedanfor viser, så har Hamarøy nærast samanhengande nedgang i folketalet 

frå 50-talet og fram til i dag. 

 

Om vi hadde gått nærare inn i talmaterialet, ville vi ha sett at det parallelt med 

ein jamn nedgang i folketalet også har funne stad ei endring i alderssamanset-

jinga, slik at talet på barn og yngre har blitt redusert medan talet på eldre og 

pensjonistar har vore aukande. Med andre ord ein klassisk situasjon der vi sam-

stundes kan observere både uttynnings- og  forgubbingsutvikling: Ein vert sta-

dig færre i bygda og dei som er att vil i stadig mindre grad vere i stand til å stet-

te dei oppgåver og krav som livskraftige samfunn er avhengige av for å fungere. 

 

 
Figur 2  Hamarøy kommune. Folketalsutvikling 1951 - 2011. (SSB 2011) 

 

Dette er ikkje noko som er spesielt for Hamarøy kommune eller for Finnøy. Det 

har vore regelen for nabokommunane, for kommunar flest i Nord-Noreg – ja for 
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kommunar flest i størsteparten av Noreg. Hovudtendensen har i heile etterkrigs-

tida nettopp vore at utkantane ’blør’ folk og ressursar til dei sentrale delane av 

landet (Oslo-området og storbyane).  Dei utfordringane dette reiser har stått 

høgt på dei politiske sakskarta i heile perioden og målet har vore – om vi tek 

høgde for behovet for å markere ulike politiske retningar – å få fram tiltak og 

strategiar som skulle kunne motverke dette. Målet har vore å halde oppe buset-

nadsstrukturen – ”som den var”. Vi veit i dag at med unntak for kortare periodar 

og i enkelte regionar, så har ein ikkje makta å stoppe denne utviklinga. 

 

 

3.1.2 Utgangspunktet – situasjonen i 2001 

Kommuneheftet for Hamarøy frå folketeljinga i 2001 viser at i demografisk 

samanheng var stoda for folketalet på Finnøy alvorleg. I tillegg til at folketalet 

generelt var svært lågt (52
5
),  var der nesten ingen born under skulepliktig alder 

(1) og ein hadde langt høgare del av innbyggjarane i aldersgruppa frå 67 år og 

oppover (40 % mot 20 % for kommunen under eitt). I same heftet les vi at det i 

teljeperioden var registrert 18 personar frå Finnøy som sysselsette. Av desse var 

halvparten i primærnæringane (jordbruk), ein i industrien, tre i privat og fem i 

offentleg tenesteyting. Vidare var det registrert i alt 28 husstandar – av desse var 

det heile 16 husstandar som berre bestod av ein person. Av desse 28 budde 19 

husstandar i hus bygde før 1970. Dette er med å underbygge biletet av ei bygd 

”på lågt gir”. 

 

                                                      
5
 Merk at folketeljinga opererer med 52 busette i 2001, medan den generelle folketalstatistikken 

seier 58. Dette skuldast i hovudsak ulikt teljetidspkt (folketeljing i månadsskiftet okto-

ber/november medan folketalstatistikken er per 1. januar). SSB står bak begge desse talseriane 
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Figur 3  Hamarøy kommune. Aldersfordeling 2001. Vist for kommunen samla og utval-

de grunnkrinsar. (SSB, 2001) 

 

Folketeljingstidspunktet i 2001 fell i stor grad saman med den første spede star-

ten tilflyttingsarbeidet. Vår informant opplyste at då ho flytte til kommunen i 

2000 kunne ho ved sjølvsyn registrere at Finnøy ville vere utan grunnskuleele-

var om få år. Dette – i lag med alt anna som følgjer av lågt og aldersskeivt fol-

ketal – ville vere svært negativt for ein familie som ønskte å busetje seg og dri-

ve næringsverksemd i bygda. 

 

3.1.3 Situasjonen i dag 

Vi vil lenger ute ta opp og drøfte meir sosiale og samfunnsfaglege observasjo-

nar. Her vil vi først presentere nokre enkle data som viser korleis situasjonen 

har utvikla seg m.o.t. folketalet i regionen, kommunen og på Finnøy.  Vi nyttar 

tal frå SSB Statistikkbanken. Som nemnt har folketalet generelt vore fjørande. 

Dette gjeld på heile 2000-talet også for Hamarøy og dei tre næraste nabokom-

munane. Desse fire kommunane har langt på veg hatt ei parallell utvikling der 

folketalet i den enkelte kommunen over perioden har blitt redusert med 12 – 15 

%.   

 

Om vi samanliknar utviklinga i Hamarøy med dei tre andre kommunane, ser vi 

at Steigen og Tysfjord fram til og med 2009 hadde ei noko mindre ugunstig 

utvikling enn Hamarøy, men at dei siste åra har utviklinga i Hamarøy vist ein 

meir gunstig tendens enn det vi kan observere i Steigen og Tysfjord. Sørfold har 

gjennom heile perioden kome mindre gunstig ut enn Hamarøy.   
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Figur 4  Relative folketalsendringar, 2000 - 2011. Hamarøy og nabokommunane. 

(SSB, 2001) 

 

Problemet med slike data er at dei (enno) ikkje kan seie noko om at Hamarøy er 

på veg inn i ei anna utvikling enn nabokommunane. Opplysningar vi har fått t.d. 

om at ein ser at det no skjer ei tilflytting frå nabokommunane til Hamarøy vil 

kunne tyde på dette, men uansett kan vi ikkje seie noko sikkert før nokre år inn i 

framtida.  Det einaste vi kan seie no er at vi observerer ein knekk i den nedad-

gåande kurven for Hamarøy, men at vi ikkje har grunnlag for å meine om dette 

er uttrykk for noko varig. 

 

”Tilflyttingsbygda” har hatt fokus på bygda Finnøy. Det er difor interessant å 

sjå om vi kan observere ulik utvikling i denne grunnkrinsen samanlikna med 

tilsvarande grunnkrinsar, med grunnkrinsar nærare kommunesenteret og sjølv-

sagt med kommunen sett under eitt. Figuren nedanfor viser at i perioden frå 

2000 til i dag, som fell saman med arbeidet for å tilflytting, så kan Finnøy vise 

til ei annleis og meir positiv utvikling enn den vi kan observere for kommunen 

samla. Den er og markert meir positiv enn det vi observerer for næraste tettstad 

(Innhavet) og ”betre” enn den kommunesenteret (Oppeid) viser. 

 

Isolert sett kunne dette takast for å vise at tilflyttingssatsinga har vore vellukka. 

Ved å bruke tilgjengeleg offentleg statistikk kan vi vise at i denne perioden har 

Finnøy, som spesielt satsa aktivt på å utforme og bruke sine tilflyttingsstrategi-
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ar, også vore den bygda som viser å ha hatt den, relativt sett, mest positive ut-

viklinga. Men skal ein vurdere dette må ein og ha i minnet at vi her har å gjere 

med bygder der folketalet er svært lågt, slik at små talmessige endringar vil slå 

sterkt ut prosentmessig (den minste meiningsfylte eininga for menneske kan 

aldri bli mindre enn 1 person).  Og, om vi ser på dei absolutte tala for busette, så 

har dei svinga att og fram mellom 54 og 62 over perioden. Det er ikkje slik at 

folketalet er vesentleg endra frå 2001-nivået. 

 

 
Figur 5  Relativ folketalsendring i Hamarøy og utvalde grunnkrinsar. (SSB, 2001) 

 

Vi har diverre ikkje hatt tilgang til flyttetal på grunnkrinsnivå. Men slike tal vil 

uansett vere vanskeleg å bruke fordi dei, grunna det låge folketalet, per defini-

sjon også vil måtte vere låge og springande. På kommunenivå viser flyttetala at 

Hamarøy kommune frå 2007 og fram til i dag har hatt positiv nettoflytting, dvs. 

at det har vore fleire som har flytta til kommunen enn som har flytta frå. Vi veit 

og at det aktuelle bygdelaget har fått meir enn sin del av tilflyttingane til kom-

munen.  Vi veit og at kommunen – og Finnøy særleg  - i 2001 hadde svært høg 

del eldre i befolkninga.  Dette betyr at ved naturleg avgang så har dette (særleg 

på Finnøy) blitt erstatta av tilflyttarar i andre aldersgrupper – som både næ-

ringsmessig, samfunnsmessig og demografisk vil vere meir attraktive. 
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Figur 6  Nettoflytting 2000 - 2010. Hamarøy og nabokommunane. (SSB, 2001) 

 

Dette indikerer at tilflyttingssatsinga i Finnøy ikkje berre har fungert som eit 

slagord, men at den faktisk har resultert i ei positiv nettoflytting som har vore 

sterk nok til å motverke andre demografiske prosessar (først og fremst slike som 

følgjer av høg alder i befolkninga). 

 

3.1.4 Arbeidsplassar og offentlege tilbod 

Då informanten flytte til bygda såg familien føre seg at den komande mangelen 

på skuleelevar kunne få som konsekvens at skuleskyssen fall bort. I ei bygd 

utan eigen butikk, aktivt næringsliv eller offentlege tilbod ville dette også bidra 

til at lokalt sett viktig transport (for dei billause og eldre) ville falle bort.   

 

Skuleborna måtte (som dei og må i dag) reise til Innhavet (barne- og ungdoms-

skule) og vidare til Oppeid for å gå på vidaregåande skule. Næraste butikken var 

(og er) i Innhavet – 17 km unna på dårleg grusveg. Sysselsetjinga var dominert 

av primærnæringane – der var ingen andre typar arbeidsplassar å finne til byg-

da. 

 

Med unntak av at ein no opplever å ha sikra skuleskyssen ved å ha barnetalet på 

plass, er tilhøva langt på veg dei same kva gjeld skule, butikk og offentlege 

tilbod elles. Men – ein har fått til utbetring/asfaltering av vegen fram til E6 og 

ein har fått nye og utvida aktivitetar knytte til landbruksdrifta. Det tradisjonelle 

landbruket har ikkje endra seg vesentleg, men som resultat av tilflyttinga har ein 

rekruttert inn nye og yngre drivarar på fleire av dei eksisterande bruka. Ved å 

bruke ei sterkt selektiv rekruttering har ein også fått inn avløysarar som sjølve 

har familie, noko som også har gjort sitt til å få breiare rekruttering i bygda. Det 
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er etablert eit Inn på tunet - tiltak med fire tilrettelagde arbeidsplassar og avtale 

med skuleverket om gardsskule. Ei reiselivsbedrift er og etablert, med fokus på 

turisme med utgangspunkt i historie(ne) om Finnøy. 

 

Rekrutteringa har også gjort at ein no rår over ein variert og mangesidig res-

sursbase på øya der innbyggjarane – i kraft av sine fagutdanningar og yrke – 

kan bidra med ulike typar spesialkompetanse: Agronomar, pedagogar (skule og 

barnehage), journalist, helse- og omsorgsarbeid. Dette er kompetanse den enkel-

te har og kan ta med seg også inn i ikkje-jobb relaterte samanhengar som t.d. 

satsinga på ”Tilflyttingsbygda” og inn i mot føreliggjande oppgåver knytte til 

lokalt lags- og organisasjonsarbeid. 

 

3.2 Metode 

Dette kapitlet er knytt til etterarbeid og rapportering frå Tilflyttingsseminaret på 

Finnøy sommaren 2011 og er lagt opp som ei kortfatta historisk rapportering 

om korleis bygdelaget har gått fram for å gjennomføre tilflyttingssatsinga, med 

vekt på å beskrive målsetjingar, arbeidsmetodar, filosofiar og aktørar. 

 

Det byggjer på eit intervju som vart gjennomført med den lokale prosjektleiaren 

og på tilgjengelege aktuelle og historiske data frå Statistisk Sentralbyrå (Statis-

tikkbanken og Folketeljinga i 2001). I tillegg til desse datakjeldene er det trekt 

inn røynsle frå eiga og andre si tidlegare forsking på tilsvarande felt, samt teori-

ar kring evaluering av prosjekt- og prosesssatsingar.  

 

Intervjuet vart gjennomført 1. november på telefon etter ein enkelt utforma in-

tervjuguide. Målet med intervjuet var todelt: 

 

 hente inn detaljerte faktaopplysningar relatert til dei fire sentrale utford-

ringane nemnde ovanfor 

 gje informanten høve til – med eigne ord – å fortelje om korleis ho har 

opplevd det å ha ei sentral rolle i denne satsinga. 

 

Til denne artikkelen vart det ikkje prioritert å gjennomføre fleire intervju. Dette 

først og fremst av tids- og ressursmessige årsaker, men også ut frå eit ønske om 

å late prosjektet sjølv få kome i tale. Det kan vere aktuelt å gå vidare med dette 

arbeidet og gjennomføre fleire intervju, t.d. med representantar for kommunen 

og ’meinige’ bygdefolk. Dette vil i så fall gje eit breiare datagrunnlag og betre 

høve til å kunne drøfte og forstå kva som her har funne stad. 
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Trass i at vi ikkje har gjennomført fleire intervju no, meiner vi at denne fram-

stillinga gjev eit godt bilete av kva som har skjedd. Og gjennom bruken av 

”Dugnadsmodellen” som referanse har vi høve til å spegle handlingar, hending-

ar og haldningar opp mot ei avklara referanseramme. 

 

3.3 Referanse 

Når ei satsing eller eit tiltak skal evaluerast, vil målet vere å få fram kunnskap 

om kva som har skjedd – og kvifor – for å kunne bruke dette til å generalisere 

og identifisere t.d.  suksesskriterium og sentrale hindringar. Vi set oss i denne 

gjennomgangen ikkje eit fullt så ambisiøst mål. Hovudmålet er å gje ei skildring 

av gjennomføringa av prosjektet med vekt på å beskrive målsetjingar, aktørar, 

arbeidsmetodar og forståing(ar). Vi ønskjer å gjere dette i lys av ein enkel mo-

dell: Dugnadsmodellen. Dette er ein modell som har synt seg høve godt når ein 

skal analysere, evaluere eller beskrive slike former for utviklingssatsingar.   

 

Dette er ingen for-

klaringsmodell som 

gjev satsingar karak-

ter for «vellukka-

heit», den stiller hel-

ler opp enkle rammer 

for å kunne skildre 

vesentlege sider meir 

systematisk. Den 

peikar på nokre vikti-

ge moment som i 

regelen vil vere til 

stades, og systemati-

serer desse slik at ein 

m.a. kan sjå korleis dei er 

vortne handterte. Model-

len er nærare skildra bl.a. 

i bøkene Variablar og verktøy i samfunnsplanlegginga (Amdam og Barstad 

1993) og Planlegging som handling (Amdam 2005 og 2011), og har med hell 

vore nytta i fleire evalueringar av ulike typar av satsingar (Stokken et. al 2011, 

Barstad et.al. (in press)). 

 

Modellen er bygd kring fem sentrale moment som ein har røynt vil vere viktige 

i lokale utviklingssatsingar. Vi knyter desse til: 

Figur 7  Dugnadsmodellen. Modell for å studere utvik-

lingssatsingar. (Amdam 2005) 
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 Mobiliseringa (Korleis deltakarane kan engasjerast til handling) 

 Organiseringa (Korleis satsinga vert lagt opp og tilpassa andre aktivitetar) 

 Gjennomføringa  (Korleis ein konkret legg opp og utfører oppgåvene) 

 Læring eller evalueringa (Korleis ein brukar satsinga til å bygge kunn-

skap) 

 Konteksten (Dei ytre tilhøve som påverkar satsinga sine mulegheiter) 

 

”Tilflyttingsbygda” påverkar og blir sjølv påverka av desse fem momenta, både 

når det gjeld å etablere ny kunnskap og det å stimulere til ny handling. Vi har 

røynt at desse fem momenta (eller kanskje rettare gruppene) karakteriserer vik-

tige sider ved planleggings- og utviklingsprosessar. Vi veit vidare at det ikkje er 

noko fast forhold mellom desse momenta, korkje kva gjeld innhald eller inn-

byrdes prioritet. Nokre gonger kan ein sjå at det har vore naudsynt å styrke dei 

svakaste sidene for at satsinga skal lukkast, i andre høve har ein sett det rett å 

satse på å vidareutvikle dei sterke. Atter andre gonger har ein opplevd at det 

som fungerte var å gripe fatt i mindre, praktiske oppgåver og gjeremål som var 

enkle og raske å gjennomføre. T.d. om ein ønskte å inspirere folk til å engasjere 

seg, sjå direkte nytteverdi av eigen innsats for slik å bidra til å bygge felles for-

ståing av utfordringar.  

 

I tillegg må ein ha i minne at vi her brukar modellen tilbakeskuande for å forstå. 

Dei som har initiert og gjennomført satsinga har ikkje hatt ein slik modell som 

”planteikning” for korleis dei har lagt opp arbeidet. 

 

3.3.1 Mobiliseringa 

Aktivisering til handling for å fremme eig-

ne/felles interesser kan stimulerast ved å styrke 

felles oppfatningar om utviklingstrekk og ut-

fordringar og om korleis ein kan arbeide for å 

nå felles mål. Dette krev at ein har fokus på 

viktige strukturar og prosessar og på saman-

hengar mellom lokal- og storsamfunn, og at ein avklarar korleis det kan arbei-

dast for å påverke desse. Det å skape kunnskap og oppslutnad om eigne ressur-

sar vert såleis viktig i mobiliseringsarbeidet. Røynsle viser at sjølv om slike 

felles oppfatningar kan stimulerast så kan det ta lang tid før mobiliseringa gjev 

nok kraft til å oppnå dei store endringane. Men det synest heilt klart at vellukka 

mobiliseringsprosessar kan gi tilstrekkeleg ny erkjenning om veikskapane ved 

Mobilisering: 

 

aktivisering av aktørar til 

handling for å fremme sine 

interesser 
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noverande organisering til å få sett i verk omfattande endringar i organisasjons-

strukturar og -prosessar, jf. mellom anna Amdam, R. (1990) og Bukve (1991).   

 

3.3.2 Organiseringa 

Med organisering meiner vi her danning og 

endring av mellombelse og varige strukturar 

som kan fremje folks interesser og som kan stå 

ansvarlege for produksjon av varer og tenester, 

og for gjennomføring av tiltak og aktivitetar. 

Det å stable på beina ansvarlege organisasjonar 

blir ofte ei naturleg, men vanskeleg oppfølging av mobiliseringsprosessar (Ha-

gen 1991). Det vert ofte sett på som eit ideal å streve etter harmoni mellom lo-

kale organisasjonar og omgivnadene. Men konfliktar er gjerne ikkje til å unngå, 

fordi ein kivar om knappe ressursar i situasjonar med ulike og motstridande 

behov og normer i lokalsamfunna og omgivnaden. 

 

3.3.3 Gjennomføringa 

Med gjennomføring meiner vi her at organisa-

sjonen har makt i form av ressursar, kapasitet 

og verkemiddel til å følgje opp tiltak, endring-

ar, aktivitetar m.m. for å sikre at iverksetjinga 

blir mest muleg i samsvar med visjonar og 

strategiar. Ein har sjeldan makt til åleine å 

gjennomføre alle sine planlagde handlingar. Gjennomføringsmakta er oftast delt 

mellom fleire aktørar som difor blir avhengige av kvarandre for å oppnå ønska 

handlingar og effektar. Det krevjast då omtalar av handlingane som trekker opp 

mellom anna kva som skal gjerast, kven som skal gjere kva og når aktivitetane 

skal utførast (t.d. handlingskontraktar). 

 

3.3.4 Læring og evaluering 

Med læring meiner vi her endring i dei hald-

ningar og handlingar som pregar aktørane 

innan kulturelle fellesskap som (lo-

kal)samfunn og organisasjonar. At lærings-

prosessar som får fram kunnskap om hen-

dingar, handlingar og haldningar, kan bidra 

til ny erkjenning og fremme læring ved å legge grunnlag for nye handlingar, 

justering av praksis, gjennomføring av meir fundamentale endringar m.m.  For 

Gjennomføring: 

 

makt til å følgje opp og sikre 

samsvar med visjonar og 

strategiar 

Læring: 

 

Endring i haldningar 

og handlingar 

Organisering: 

 

danning og endring av mel-

lombelse og varige strukturar 



 41 

alle lokalsamfunn, organisasjonar og personar er det nyttig å samle erfaringar 

frå tiltak og aktivitetar som dei har halde på med, slik at denne kunnskapen kan 

brukast til naudsynt endring av praksisen. Tilbakemelding er nødvendig for å gi 

innspel og halde levande lærande prosessar som kan støtte, vidareutvikle og 

korrigere. Det er gjennom ei tilbakeskuande evaluering at enkeltståande og av-

slutta aktivitetar kan gje bidrag til forståing av heilskapar og til tolking av pro-

sessar.   

 

3.3.5 Konteksten 

Momenta omtala ovanfor verkar gjensidig på 

kvarandre og kan summere seg til positive 

og/eller negative sjølvforsterkande prosessar. 

Kontinuerlege prosessar fordrar av variablane 

at dei er stabile eller veksande over tid. Det å 

stette dette er nødvendig, men likevel ikkje 

tilstrekkeleg til at  prosessane skal vere velluk-

ka. Sett i høve til makrokreftene i samfunnet blir positive endringar her for mik-

rokrefter å rekne. Difor blir samspelet med dei eksterne makrokreftene i stor-

samfunnet og dei andre kreftene i kommunen avgjerande for kva resultat ein 

totalt sett kan oppnå. Det er difor avgjerande å ha gode kunnskapar om og god 

forståing også av dei store samanhengane som verkar inn. 

 

Sett i slike rammer, så peikar ”referansemodellen” først og fremst på faktorar 

som er vesentlege utan i særleg grad å seie kven av faktorar som er avgjerande 

for å oppnå resultat eller korleis ein skal utforme og leggje til rette for å optima-

lisere dei aktuelle faktorane. Hovudbodskapen vil vere at tilpassing for å oppnå 

best muleg effekt vil vere spesifikt knytt til dei særlege tilhøva som gjeld i den 

aktuelle situasjonen. Dermed skulle Dugnadsmodellen kunne vere ein god mo-

dell for å stille opp kunnskapen om kva som har skjedd og drøfte kva som har 

kome ut av satsinga på ”Tilflyttingsbygda Finnøy”. 

 

3.4 Frivillegheit kontra offentlege stillingar 

Mykje teori – og tilgjengelege empiri – knytt til lokalt og kommunalt 

utviklingsarbeid er kopla til situasjonar der det offentlege har eller har hatt ei 

sterk (ofte dominerande) rolle. Vi har mange døme på tiltak og satsingar som 

har vore initierte frå det offentlege (kommune, fylke eller departement) og 

mange døme på tiltak som har vore initierte frå lokalt nivå eller ikkje-offentlege 

organisasjonar, men der gjennomføringa likevel er tett kopla til det offentlege 

Kontekst: 

 

Samspelet mellom eksterne 

og interne krefter 
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t.d. gjennom finansieringa eller ved å vere avhengig av å bruke det offentlege 

støtteapparatet. 

 

Denne typen tiltak og satsingar har det felles at dei som regel også blir 

gjenstand for ei form for evaluering, anten resultatevaluering, prosessevaluering 

eller kombinasjonar av dette. Når ein er kopla til bruk av offentlege midlar, 

ressursar eller stillingar ligg det gjerne krav i botnen om at dette skal evaluerast.  

Gode døme på dette kan vi t.d. finne i tilknytning til Nærmiljøsatsinga i 

offentleg regi på 80- og 90 talet (Amdam og Wilhelmsen, 1991) og SAM-

prosjektet (samarbeid mellom offentlege og frivillige lag og organisasjonar) 

som Miljøverndepartementet gjennomførte på 90-talet (Carlsson og Nordahl, 

1999). Vidare frå eit stort tal kommunalt og/eller fylkeskommunalt drifta 

prosessar knytt til offentleg planlegging.  

 

Kunnskap om og evaluering av slike tiltak som vi her omtalar – som korkje er 

styrte av eller i vesentleg grad underlagde offentleg regi – er meir sporadisk.  

Også i denne typen aktivitet er det offentlege ein aktør, men gjerne meir indi-

rekte, som ein av fleire partnarar og utan at det offentlege i særleg grad går inn 

og finansierer. Det er også noko med skala eller nivå på denne typen satsingar 

som gjer at ein kan operere innan ganske andre typar av strukturelle bindingar: 

 

 den enkelte er fri til å velje å delta – eller å late vere. Om og kor mykje 

ein engasjerer seg vil vere knytt til kor viktig ein sjølv opplever at dette 

er. Deltaking er styrt av individuelle og menneskelege faktorar heller 

enn av formelle. 

 det er innsats på reelt mikronivå. Både ved at det er det små grupper av 

folk (ca 60 i alt på Finnøy) og at ein heile tida arbeider inn mot og frå 

individ til individ 

 kostnadane er i hovudsak knytte til den enkelte si bruk av eiga (fri)tid. Ut 

over dette følgjer ein dei klassiske dugnadsprinsippa (ein hjelper kvar-

andre etter behov).   

 direkte kostnadsutlegg vert løyst sameleis eller som sponsing – der det of-

fentlege på mange måtar går inn i rolla som ein av fleire mulege spon-

sorar. Og i regelen vil ikkje det å vere sponsor utløyse rett på inn-

syn/revisjon/evaluering ut over det som er vanleg ved denne typen akti-

vitetar. 

 

Det at vi her berre har tilgang på meir sporadiske evalueringar og erfaringsinn-

hentingar gjer at vi nok veit mindre om kva som skjer innan slike meir uformel-

le strukturar – men vi har likevel ikkje grunn til å tru at mellommenneskelege 
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aktivitetar skal vere vesensforskjellig om dei skjer i ei offentleg leia eller ei 

frivillig generert setting. Vi vil difor meine at det same modell-

/analyseapparatet vi til vanleg nyttar inn mot tiltak med sterk offentleg føring 

også vil vere eigna her. Vi meiner at også her vil dei fem kjernevariablane (mo-

bilisering, organisering, gjennomføring, erfaringslæring og kontekst) vere vikti-

ge for å forstå – men at ein må sjå og tolke dei ulike uttrykk ut frå den særlege 

konteksten dei finn stad i. 

 

3.5 Referansemodellen – kva kan vi observere i Finnøy? 

3.5.1 Mobiliseringa 

Samfunnsprosessar har det til felles at dei vil måtte involvere fleire – og ulike 

personar. I vår samanheng her betyr dette at om tilflyttinssatsinga skal ha mu-

legheit til å kunne lukkast, så må aktørane – dvs. dei som bur på Finnøy og 

engasjerer seg, støttespelarar i kommunen elles, og andre aktørar på fylkesnivå, 

i lag og organisasjonar etc. – ha ei mest muleg felles forståing både av kva som 

er dei største utfordringane, men også det som gjeld mulege strategiar for å luk-

kast, prioritering av viktige satsingsområde etc. 

 

Finnøy har hatt ei formalisert organisering med eit grendelag berre sidan 2009.  

Dette oppstod i etterkant av at det i regi av Bondelaget vart gjennomført eit 

”Inspirasjonsseminar” på Innhavet der hovudtema var å setje fokus på kva som 

trongst for at folk skulle ville busetje seg på bygdene. Reint formelt er grende-

laget på Finnøy eit underbruk av Sagfjord Lokalutvalg (Innhavet) som represen-

terer innbyggjarane i denne delen av kommunen inn mot kommunale utvik-

lingsprosessar m.v. I praksis har Finnøy hatt eit fungerande grendelag gjennom 

heile perioden frå 2001 til i dag. Sjølv om dette  ikkje har vore formalisert, så 

har det vore eit operativt forum der folket på øya har samlast for å drøfte tiltak, 

aktivitetar og eigne satsingar. Informanten karakteriserer dette som ”.. at ein 

berre var ein gjeng som kom saman/møttest og prata om det som ein var opp-

tekne av”. 

 

Dette, tidlegare uformelle, grendeforumet, har klart hatt ei viktig rolle i den 

lokale mobiliseringa. Men heller ikkje denne rolla har i særleg grad vore syste-

matisert. Ein har gjerne eit bilete av at det i bygdeutviklingssettingar vert ar-

beidd systematisk på grende- og kommunenivå med å etablere fora der ein 

gjennom organisering og struktur legg grunnen for at desse skal kunne gjere 

gagns arbeid innan sine område. Her ser grendeforumet i større grad ut til å ha 

vore nytta til å setje ut i verk det ein på ulike måtar hadde blitt samde om. Og 
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Ann Merethe og Helge Nilsen, to av Finnøy sine 

mest aktive eldsjeler, fekk i 2011 bygdeutviklings-

prisen i Nordland for arbeidet med Tilflyttings-

bygda og for eiga verksemd på Øverås Gård 

(http://www.overas-gard.no/). 

det ser ut til å vere langt vanskelegare å identifisere strukturane for korleis desse 

avgjerdene kom til. 

 

Informanten var opptatt av å få fram at ein i svært stor grad har ”vore på hog-

get” for å utnytte dei mulegheiter som til ei kvar tid har oppstått. Eksempelvis, 

om ein (familie) ”rek” forbi og samtalar viser at det kan vere interesse for etab-

lering, så tek ein affære og legg 

til rette for at dette skal kunne 

late seg gjennomføre. 

 

Elles kom det fram at ”Tilflyt-

tingsbygda” i stor grad har vore 

prega av felles forståing for kva 

som har vore dei viktigaste ut-

fordringane: 

 

 at hovudmålet var å gjere 

noko positivt med folke-

talet (på Finnøy) 

 at ein hadde – og framleis 

har – store utfordringar 

knytt til dette med at hus 

står tome heile eller store 

deler av året. 

 

Så har ein, i hovudsak gjennom 

meir uformell dialog aktørane i 

mellom, kome opp med det ein 

såg på som tenlege strategiar for 

å gjere noko med desse utfordringane: 

 

 Ein arbeidde direkte. Menneske til menneske, ein til ein.  

 Ein nytta seg av dei møte og mulegheiter som oppstod og jobba vidare ut 

frå desse. Slik vart gunstige situasjonar skapte der og då. 

 Ein har etablert positiv dialog med kommunen og med andre viktige aktø-

rar. Informanten la vekt på å få fram at ein har sett det som viktig å ik-

kje bli oppfatta som ”sytande og klagande”, men at ein i staden har lagt 

fokus på korleis grenda kan samarbeide med andre aktuelle aktørar for å 

nå dei ”felles” måla. 
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 Ein har satsa på trivsel som strategi. Utsegner som: ”ein kvar tilreisande 

skal behandlast som om ho er ein av oss” og ”vi skal behandle alle som 

om vi vil at dei skal flytte hit til oss” karakteriserer dette 

 Ein satsa på å bidra med praktisk tilrettelegging. Grendelaget engasjerte 

seg aktivt inn i mot t.d. utflytte med hus ståande tome på øya og gjekk i 

dialog med desse for å prøve få avtalar om langsiktig leige eller kjøp.  

Dette skjedde (og skjer framleis) dels på generell basis men særleg i til-

knyting til konkrete situasjonar der ein har potensielle tilflyttarar ”på 

handa”. 

 Ein har lagt ein brei og inkluderande fokus på kva som reknast vere posi-

tive ressursar for bygda. T.d. like positivt med etablering av hytter som 

nye fastbuande og at hyttefolket er ein stor og aktiv ressurs som kan 

trekkjast inn for å gjere bygda rikare og sterkare. Vidare at alle har posi-

tive ressursar å bidra med. Ein har difor alltid famna så vidt og breitt 

som muleg – bortsett frå når det var tale om rekruttering av avløysar, 

der ein trong heilt spesiell kompetanse. 

 Ein samarbeidde med lokale lag og organisasjonar. T.d. det at ungdoms-

laget har sosialt arrangement kvar andre månad blir brukt aktivt for å 

byggje relasjonar mellom bygdefolk, tilflyttarar og hyttefolk. Det same 

gjeld for korleis ein brukar dei årlege Finnøydagane. 

 

Samla sett har vi her ein situasjon der aktørane opplever at mobiliseringa har 

vore vellukka, at ein har etablert felles forståing eller visjonar – men at ein ikkje 

i særleg grad har arbeidd systematisk for å stable dette på beina. Informanten 

knyter dette i nokon grad opp mot  det at ein har lagt vekt på å tufte satsinga på 

”vanleg norsk bondevett”, på å sjå kvarandre og å ta kvarandre på alvor. Ein 

ønskjer ikkje å framstille seg som noko anna eller noko større enn det ein er 

men å by på seg sjølve ut frå den ein er. Med andre ord ei jordnær og praktisk 

tilnærming som prøver byggje på dei klassiske, positive aspekt ved bygdesam-

funna. Dette finn vi for så vidt også att i nemninga som vert nytta, ”Tilflyttings-

bygda”. Ein fokuserer på det positive, det som alle kan bidra til gjennom eigen 

aktivitet. 

 

3.5.2 Organiseringa 

Vi har allereie nemnt at arbeidet kring ”Tilflyttingsbygda” har vore prega av ei 

heller laus form for organisering. T.d. vart Finnøy Grendelag først etablert haus-

ten 2008. Då kom ein gjeng entusiastar saman og etablerte nemninga Finnøy 

Grendelag. Etter råd frå kommunen tok dei i 2010 kontakt med Sagfjord Loka-

lutvalg (Innhavet) og organiserte seg som ei undergruppe til dette. (Ein heldt 
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likevel fram å arbeide sjølvstendig med eigne saker - samanslåinga var i røynda 

mest ein formalitet.) Ein ønskte i utgangspunktet å få til aktivt samarbeid gjen-

nom lokalutvalet, men opplever at ein enno ikkje er komne i mål med det. Dei 

har likevel trua på at det kan komme til eit meir tett samarbeid med lokalutvalet 

etter kvart.  

 

Det vi elles veit om det å organisere denne typen arbeid, er at der ikkje er nokon 

klar og eintydig fasit på korleis det skal gjerast. Ein seier gjerne at organiseringa 

må vere tilpassa den aktuelle situasjonen og utforma slik at den fremjar/gjer det 

lettare å gjennomføre dei aktuelle tiltaka. Vidare at det i regelen er bra om ein 

greier å bruke eller knyte seg til allereie eksisterande og allment aksepterte or-

ganisasjonar. Dette fordi det alltid tek tid og kostar krefter å stable nye organi-

sasjonar på beina. 

 

Sjølv om ein har forhalde seg heller uformelt til organiseringa, vil det vere rett å 

karakterisere det som om ein her har valt ei form for organisering som viser seg 

vere vel tilpassa den aktuelle situasjonen, utfordringane  og oppgåvene. Og ein 

har i stor grad bygd vidare på ei type organisering som har hatt legitimitet i 

bygda. 

 

Ulike former for bygdemøteplassar eller ”børsar” har til alle tider vore viktige i 

norske bygder. Det desse har mangla i formalisme har dei teke att i legitimitet.  

Dei store fordelane med slik organisering er at dei (vanlegvis) er opne for alle, 

og at det er svært låge kostnader knytt til å drifte dei.  I dette høvet talar vi også 

om ei satsing som har vakse fram nedanfrå – utan at ein hadde nokon form for 

formalisert og generell avtale med t.d. kommunen for utgiftsdekning e.l.  Vidare 

såg ein alt frå starten føre seg arbeidsformer og strategiar som var tufta på en-

keltpersonar og deira innsats. Dermed var heller ikkje behovet for å etablere 

faste og rutiniserte former til stades i den grad ein vanlegvis kan observere. 

 

Eit anna viktig trekk vi kan observere er at ein har vore svært aktive i å byggje 

partnarskap. Først og fremst retta inn mot kommunen, der bygda har hatt ein 

klar strategi på å stå fram som positiv og attraktiv som samarbeidspartnar. Og 

med vekt på å få fram kva ”vi i bygda” kan vere med å bidra med inn i samar-

beidet. 

 

Vidare har ein lagt vekt på å bygge partnarskap med andre lokale lag og organi-

sasjonar. Ungdomslaget og deira aktivitetar er alt nemnde, men også lokale 

idrottslag og andre har vore viktige. Det vesentlege har nok her vore å byggje 

og vedlikehalde lokale nettverk, fokusere på felles utfordringar og på korleis ein 



 47 

i fellesskap kunne arbeide for å fremje desse. Dette gjeld også inn mot nærings-

organisasjonar, Bondelag m.v. . 

 

Eksterne partnarar (utanfor kommunen) har det generelt ikkje vore særleg foku-

sert på. Dette fordi ein, gjennom godt partnarskap med kommunen, har følt at 

denne sida alt har vore teke godt vare på. Kommunen arbeidde godt for ”Tilflyt-

tingsbygda” i relevante, eksterne forum som Fylke, Regionråd m.v. Men bygda 

opplever no ei aukande interesse frå eksterne partar om å etablere kontaktar inn 

mot Finnøy, og ser også at dette vil kunne vere til nytte for Finnøy sjølv. 

 

3.5.2.1 Grendelaget – lokal deltaking 

Det er per i dag 25-30 husstandar på Finnøy. Av desse vil det til ei kvar tid vere 

ca 8 som er aktivt inne og driftar grendelaget. Ein har no ein formalisert struktur 

med leiar etc., men har i liten grad lagt opp arbeidet kring faste møte, oppgåver 

m.v. Også her er det dei meir uformelle strukturane som rår grunnen; ein kallar 

inn til møte når det er behov for det; ein tek ei rask SMS-runde for å finne møte-

tidspunkt som passar. Ad hoc preget er i stor grad teke vare på også her. 

 

Det er ope for alle å engasjere seg inn i grendelaget, men det er og ope for – og 

aksept for – at det av ulike grunnar ikkje alltid høver for alle å engasjere seg like 

aktivt. Ein røyner likevel at når det er behov for det så stiller alle opp og yter. 

T.d. knytt til Finnøyseminaret og til dei årlege Finnøydagane.  

 

3.5.3 Gjennomføringa 

Satsinga er i det heile teke sterkt gjennomføringsprega. Det har i dei fleste høve 

vore kort veg frå ide/behov oppstod eller vart registrert til ein var i ferd med å 

gjennomføre. Konkrete tilflyttingssituasjonar er relevante døme. Her har det, 

gjennom personleg kontaktar, opna seg mulegheit for å rekruttere ein familie. 

Bygda (dvs. grendelaget) har då mobilisert og starta arbeidet med å få på plass 

det praktiske som har vore naudsynt (særleg knytt til å få i stand avtale om lei-

ge/kjøp av hus).  

 

Tilsvarande har ein lagt det opp ved dei større arrangementa (Finnøyseminaret 

og Finnøydagane).  Då må alle trø til – også hyttefolket – og bidra med vaffel-

steiking, ordne med overnattingsplassar eller andre typar av innsats. Ei laus og 

ad-hoc prega organisering som fungerer – kanskje fordi bygda i så stor grad 

opplever å ha ei felles forståing av utfordringar, mål og mulegheiter? 
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I tilknyting til dette har ein lagt særleg vekt på å få til opningar for å skaffe hus-

være. Vi som bur i Noreg kan truleg karakteriserast ved at vi er mange som har 

hus på bygdene, men at vi ofte ikkje brukar dei til dagleg. Talet på fritidsbusta-

der går opp, og ikkje minst er det slik at folkesetnadsendringa frå bygd til by har 

resultert i at mange sit og eig (i) den gamle slektsgarden i ’Utbygda’. Vi brukar 

den sjeldan, berre i feriar og av og til i helgane, men den er framleis knytt til 

familien med sterke band. Vi ønskjer ikkje å selje den – den kan vere god å ha i 

eit knipetak, og vi kjenner på eit ansvar både overfor våre forfedrar og våre 

etterkomarar i å halde på den. Frå styresmakter og landbruksorganisasjonar har 

det vore gjort forsøk på å endre på dette, på å få folk flest til å vere meir klar for 

å omsetje slik eigedom. Erfaringane til no har vore at dette er tung materie å 

arbeide med.
6
  

 

Det har vore sameleis på Finnøy. Dei mange fråflytte husa har i regelen ikkje 

vore tilgjengelege for potensielle tilflyttarar. Øya er populær som hytteområde 

og område for fritidsbruk (124 hytter), og folk med tilknyting til denne øya er 

vel ikkje i utgangspunktet særleg annleis enn folk flest i Noreg. Likevel ser vi at 

ein har oppnådd resultat. Ein kan vise til fleire døme på at tilflyttarar – utan å ha 

initial tilknyting gjennom slekt e.l. har blitt sleppte til. Kva ligg bak dette?  

 

Om vi tek utgangspunkt i hovudmåla og strategiane til ”Tilflyttingsbygda” kan 

vi truleg bli litt klokare. Tilflytting krev bustad. Bustad krev tilrettelegging – for 

ikkje å seie overtaling. Strategiane har vore knytte til det å arbeide med indivi-

duelle case og å vere opne og ærlege i denne prosessen. I tillegg har ein hatt 

sterk lokal legitimitet gjennom det eksisterande forum: grendelaget (anten det 

no var formalisert eller ei). 

 

Bygda sine eigne folk har vore endringsagentane. Det er dei som har gått i dia-

log med ”bortebuande” eigar for å løyse problema kring leige og sal. Dette har 

hatt sine klare føremoner (framfor at dette skulle gjennomførast via eksterne 

mellommenn): Ein kjenner kvarandre, har tillit (jamvel om det på bygda ikkje 

alltid er slik at alle er samde – så er ein i alle høve nokså klare på kva ein er 

usamde om!), og ein har lokalkunnskapar som set endringsagenten i stand til å 

søke etter og finne dei gode løysingane i det enkelte case. 

 

Vidare så har vi det ein kan kalle eksempelets makt. Ein har  gjennomført eit 

mindre tal slike overdragingar. Dei aller fleste er samde om at desse har vore 

                                                      
6 Deltakarane på Finnøyseminaret 2011 fekk likevel høyra om eit svært vellukka prosjekt når det gjeld å få 

nedlagde småbruk ut på sal. Henry Mæland fortalde om satsinga i Vest Telemark, ei satsing som har ført 

mange familiar til ein region prega av befolkningsnedgand (sjå Mæland 2005). 
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vellukka; for tilflyttarane, for bygda og vonleg også for seljar/utleigar. Ein slik 

”track record” vil vere med å opne dører for påfølgjande transaksjonar seinare. 

 

Informanten la vekt på at ein her ser behov for å arbeide ”i forkant”.  Det vil i 

små bygder vere slik at av dei mange bygningar som vanlegvis står tome, så er 

det nokre som lettare enn andre let seg frigjere. Når desse er disponert vil vidare 

satsing krevje større innsats inn mot det å få eigedomen ”til torgs”. Ein prøver 

difor å arbeide med dette i forkant t.d. ved å få til avtalar om å kunne disponere 

hus til utleige i kortare eller lenger periodar – t.d. for at tilflyttarar skal kunne få 

tid å finne hus for kjøp eller sjølv kunne bygge nytt. 

 

Vidare har ein gjennom aktivt å arbeide for å integrere tilflyttarane i lokalsam-

funnet bidrege til at desse raskare kunne knyte dei naudsynte banda som gjer det 

enklare å verte verande. Eit av ”varemerka” ved Tilflyttingsbygda Finnøy er at 

du alltid skal vere velkomen inn. Kjem du på døra med eit spørsmål ein kveld, 

så må du rekne med at du blir invitert inn og beden om å slå deg ned ved 

kveldsmaten. Slik var det i det gamle bygdesamfunnet – slik ønskjer ein at det 

framleis skal vere.   

 

3.5.4 Erfaringslæringa 

Den fjerde variabelen i Dugnadsmodellen går på dette med læring – erfarings-

læring. Prosessar byggjer ny kunnskap både gjennom at det vert gjort konkrete 

erfaringar med arbeidet ein gjer og gjennom ulike former for refleksjon – anten 

hos den enkelte eller i grupper. Erfaring frå utviklingsprosessar tyder på at det å 

ha fokus på og å rå over metodar for å bruke læringa til å vidareutvikle proses-

sen, tiltaka og satsingane, har stor verdi.  Med tanke på vidareføring og spreiing 

så er det også viktig å sjå på om læring er knytt til individ, til grupper, til kon-

krete fenomen eller til det generelle ved situasjonen. 

 



 50 

 
Den mest effektive utviklingsprosessen startar lokalt. Samti-

dig er det viktig med eit godt samarbeid med kommune og 

offentlege aktørar. På sitt opningsinnlegg under Finnøyse-

minaret 2011 peika ordførar i Hamarøy, Rolf Steffensen, på 

at denne arbeidsfordelinga var eit viktig grunnlag for suk-

sessen til Finnøy. 

Vi har sett at satsinga på Tilflyttingsbygda på mange måtar kan seiast å vere ein 

ad-hoc prega prosess. Den har i liten grad vore formalisert men overlet i staden 

til den aktuelle situasjon å bestemme kva som bør gjerast og korleis. Kombinert 

med den store grad av 

”nedanfrå-og-opp” og 

frivilligheit vi finn her – 

med dei mindre krav 

dette stiller til ekstern 

rapportering og evalu-

ering – skulle dette kun-

ne bety at ein i mindre 

grad ville finne lærings-

prosessar og materiale 

som kan bidra til læring. 

 

På den andre sida kan vi 

observere at denne langt 

på veg uformelle proses-

sen i seg sjølv bidreg 

aktivt til læring blant 

deltakarane. Gjennom 

deltaking, prøving og 

eiga erfaring – men også 

gjennom at dei mindre 

aktive vert involvert i 

den større fellesskapen.   

 

Vidare kan vi stille 

spørsmålet: kva ville skje om dei viktigaste eldsjelene fall frå? Svaret på dette 

får vi venteleg aldri, men nokre karakteristiske trekk har vi identifisert: 

 

I samtale med informanten kom temaet om utbrentheit opp. At eldsjeler (infor-

manten er det som må kunne kallast ei av eldsjelene i satsinga) etter ei tid møter 

veggen og gjev opp. Tilsvarande satsingar fortel at dette ofte har vore tilfelle. 

Røyne viser vidare at sjølv om eldsjeler ikkje alltid brenn ut, så vil også dei 

kunne ha behov for å trekkje seg meir attende. Og kva skjer då? Har ein etablert 

strukturar som let seg overføre til andre eller er dette så sterkt knytt til enkelte 

eldsjeler at satsinga anten går i dvale eller må starte på nytt frå botnen av? 
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Det kom i intervjuet fram at dette er problemstillingar ein er bevisste på. Ein  

prøver difor å byggje ”sikkerheitsnett” rundt satsinga. T.d. røynde ein etter ein 

hadde gjennomført Finnøyseminaret at enkelte uttrykte at belastninga hadde 

vorte vel stor i den perioden og at dei opplevde å ha behov for å trekkje seg ut 

av den aktive drifta ein periode. Kommentarar som kom var t.d. ”.. eg veit ikkje 

om eg orkar dette kvart år” eller ”akkurat no har eg for mykje, eg er sliten”.  

Informanten gav uttrykk for at ein prøver å respektere og ta slike utsegner på 

alvor; ta på alvor dette at ein her talar om frivillig innsats og dugnadsprega akti-

vitetar som må tilpassast både til den enkelte si glede ved og lyst til å gjennom-

føre, og til den enkelte sin totale situasjon. Målet er å tilpasse innsatsen til dei 

mulegheiter som faktisk ligg føre, både kva gjeld ytre og indre faktorar. 

 

Dette skulle tyde på at ein i ”Tilflyttingsbygda” både er seg bevisst dei utford-

ringar det inneber å engasjere folk aktivt og faren for at eldsjelene kan ”brenne 

ut”. For sitt eige vedkomande sa informanten at ho er oppteken av ikkje å drive 

rovdrift på seg sjølv og at ho veit at der er andre partnarar som kan trekkjast 

med som eventuell avlasting. Ho opplever at det i sterk grad kan bli fokus på 

henne sjølv, men prøver å bidra til at fokus skal kome også på andre. 

 

Dette siste er eit trekk ein har sett ved fleire vellukka satsingar (sjå t.d. Stokken 

et.al. 2011). At personen i fokus, leiaren, har makta å få fram at satsinga faktisk 

er resultat av samarbeid mellom fleire aktørar i eit (her: laust) nettverk. At det 

som går bra skuldast at fleire gode krefter har greidd å jobbe saman. Det same 

finn vi t.d. innan organisasjonsforsking kring leiar/entreprenørskap. Eit karakte-

ristika ved leiarar som kan vise til gode resultat over tid er ofte at dei er flinke 

til å dele ut ros for gode tider og sjølv take ansvar for det som går gale (Collins  

2001).   

 

3.5.5 Effekt for andre – overføringsverdi 

Det vil alltid ligge ei utfordring knytt til det at små tilhøve, få case og stort rom 

for tilfeldigheiter vil vere med å gjere det vanskelegare å kunne trekke lærdom 

ut av ei satsing, og kanskje også det å skulle gjere denne lærdomen relevant for 

andre. Vi vil tru at den modellen som vi nyttar for å gjere denne drøftinga, dug-

nadsmodellen, vil vere med å gjere det muleg både å systematisere læringa og å 

gjere denne relevant å overføre inn i andre situasjonar, settingar og kontekstar. 

Arbeidet frå vår side med denne rapporten er eit døme på nettopp dette. Andre 

døme vil finnast t.d. ved at aktørar i partnarskapet/nettverket gjer seg nytte av 

erfaringar frå denne satsinga inn i eigne, vidare satsingar på tilgrensande og 

andre område. 
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Vi spurde difor om andre aktørar (les fylket, kommunen og regionrådet) i nokon 

grad har vore på banen for å bruke det ”Tilflyttingsbygda” har etablert av erfart 

kunnskap. Svaret var at ”Ja ,no ser vi at dette meir byrjar å skje”.  På bakgrunn 

av Finnøyseminaret vart t.d. Finnøy grendelag spurt om å halde eit innlegg ved 

Salten regionråd sin konferanse, og ein har også i andre samanhengar blitt bed-

ne om å kome med innspel og synspunkt. 

 

Kontakt med andre aktørar har elles meir vore knytt til det å etablere naudsynte 

og situasjonsbetinga partnarskap. Satsinga har til ein viss grad gjort seg nytte av 

eksterne læringsressursar. Det viktigaste dømet vil vere den kontakt som vart 

oppretta med Høgskulen for landbruk og bygdenæringar, der rektor Dag Jørund 

Lønning har vore aktiv både inn mot Finnøyseminaret og elles. 

 

Læringsmessig vil det alltid ligge utfordringar knytt til dette med små og få 

case. Dei fleste nøkkelhendingane i denne satsinga har vore knytte opp mot 

konkrete tilflyttingssituasjonar. Desse vil sjølvsagt i stor grad vere avhengig av 

situasjonsbestemte faktorar og personlege eigenskapar.   

 

Men på den andre sida byrjar ein no i ”Tilflyttingsbygda” å få fram eit visst tal 

på slike situasjonar, og ein har røynt at dei valde arbeidsmetodane har bidratt til 

at ein har oppnådd ønska resultat. Dermed skulle det vere legitimt å sjå på desse 

og vurdere kva som kan hentast ut av erfaringslæring.. 

 

3.5.6 Konteksten 

Innleiingsvis presenterte vi den konkrete kontekst eller rammesituasjon som 

Finnøy stod overfor ved starten på 2000-talet: Eit bygdelag i ein kommune som 

hadde hatt folketalsnedgang som standard i over to mannsaldrar. Eit uttynnings-

samfunn som hadde gitt frå seg verdfulle ressursar til storsamfunnet – utan van-

legvis å få noko attende. Eit forgubba lokalsamfunn prega av enkeltpersonhus-

hald og låg deltaking i ordinært arbeidsliv. 

 

Vi har sett at situasjonen i dag er blitt vesentleg annleis. Ein ser ut til å ha brem-

sa og utjamna nedgangen i folketalet – Finnøy syner i dag langt meir positiv 

utvikling enn kommunen elles. Vidare kan vi observere ein vesentleg endra 

alderssamansetnad – i positiv lei. Der er også ei høgare og meir variert deltaking 

i arbeids- og næringsliv, noko som også har tilført lokalsamfunnet nye og verd-

fulle menneskelege ressursar, ressursar som vil vere til nytte også for sivilsam-

funnet. 
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Vi har sett at ein har arbeidd lokalt, ut frå eigne behov og ønske, etter eit nedan-

frå-og-opp konsept. Satsinga har hatt form av eit lavkostnadstiltak med avgren-

sa behov for ekstern finansiering.  Det offentlege har hatt ei viss rolle som 

”sponsor”, men utan å ha avgjerande innverknad på det som skjer. Bygda sjølv 

har hatt kontrollen og har teke styringa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette har vore med å skape ein spesiell – og noko annleis – kontekst for denne 

satsinga samanlikna med tilsvarande satsingar. Det offentlege har spela meir 

avgrensa rolle, ”ein-til-ein-situasjonar” har vore regelen, og individuelt tilpassa 

løysingar har vore det ein har søkt etter. Med andre ord, stikk i strid med korleis 

ein vanlegvis tenkjer seg slikt arbeid skal kunne gjennomførast. 

 

For konteksten sin del er det vidare vesentleg i kva grad dei enkelte aktørane 

kjenner til og aksepterer dei rammene som gjeld. Eit vanleg skilje vert ofte trekt 

mellom kor vidt konteksten er knytt til eit prosjekt – dvs. hending med avgrensa 

leve/virketid – eller ein prosess – dvs. ei satsing med langvarig/kontinuerleg 

karakter. I og med at vi her ser at ein har engasjert bygda sjølv, dvs. personar 

som bur og ønskjer å fortsette å bu i bygda, er det naturleg å vente at desse vil 

 

Aktivt gruppearbeid under Finnøyseminaret 2011. 
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sjå på ei slik satsing (Tilflyttingsbygda) som ein vedvarande prosess: dei som 

flyttar hit skal bli våre naboar som vi skal leve med inn i framtida. Dette stiller 

krav til ”oss som deltek”: vi skal måtte kunne leve med det som vert konse-

kvensane av dei val/prioriteringar vi har bidrege til. Dette føreset at ein må gå 

inn i slike situasjonar med openheit, ærlegheit og forståing for kva ein ønskjer å 

oppnå. 

 

Dette til skilnad (men ikkje til minke) frå det ein kan finne som karakteristisk 

ved meir offentleg styrte satsingar: Om pådrivarane kjem utanfrå, så vil det 

heller ikkje vere dei som vil måtte leve med konsekvensane av dei val som vert 

gjorde. Det å initiere lokale mobiliseringsprosessar er alvorlege saker. Ein opnar 

for sterke kjensler og konsekvenstunge avgjerder. Desto betre når det er som på 

Finnøya at dei som initierer, organiserer og gjennomfører tiltaka også er dei 

same som vil kjenne konsekvensane på kroppen. 

 

3.6 Oppsummering - konklusjonar 

Ei vellukka mobilisering vil ofte kunne koplast opp til nokre sentrale faktorar. I 

dette høvet har vi sett at arbeidet med ”Tilflyttingsbygda” i stor grad kan karak-

teriserast av å bere preg av realisme og realistiske oppfatningar av kva som var 

den reelle situasjonen og dei viktige utfordringane. Vidare ser det ut til at ein i 

stor grad har makta fokusere på desse og late denne kunnskapen vere med å 

styre det praktiske arbeidet ein har sett i gang. Sjølv om ein ikkje har arbeidd 

eksplisitt for å fremje dette, så er det tydeleg at ein har utvikla ei stor grad av 

felles syn på kva ein ønskte å oppnå (visjon). Vidare har ein arbeidd praktisk og 

jordnært med å lage tenlege strategiar til å møte dei aktuelle utfordringane. Og – 

kanskje aller viktigast – bygdefolket sjølve har vore aktivt engasjert. 

 

For organiseringa har det vore sentralt at ein har nytta seg av eksisterande – om 

enn uformelle – strukturar for å gjennomføre dei ønska aktivitetane. Desse 

strukturane ser også ut til å ha hatt høg grad av legitimitet i lokalbefolkninga. 

Vidare har ein arbeidd systematisk og strategisk med å bygge gode partnarskap 

med viktige aktørar utanfor bygda. Særleg inn mot kommunen, men også mot 

andre. Ein har knytt seg til (etter kvart) ulike, eksisterande kommunale or-

gan/institusjonar og brukt desse for å fremme eigne mål, mål som i regelen har 

vore i tråd også med dei kommunale målsetjingane. Denne måten å organisere 

på har gjort at det i mindre grad har vore behov for at det i kommunen også 

fanst tilgjengeleg kompetanse på å gjennomføre slikt arbeid – ein har sett seg 

sjølve i stand til å gjere det på eiga hand. 
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Gjennomføringa er m.a. knytt til at det finst eldsjeler med kunnskap, kompetan-

se, kreativitet og tid. Vi ser at ein her har hatt tilgang på nettopp dette, og at 

eldsjelene både har fått rom til å arbeide og rom til å reflektere kring eiga rolle.   

 

Ein har vidare klart å bruke lokale ressursar, særleg individuelle ressursar knytte 

til personar og deira spesielle kompetansar, til å løyse dei ulike praktiske opp-

gåver som har kome til. Det har og vore til nytte at ein i bygda har hatt reell 

kontroll over desse ressursane. Vidare har ein vore kreative i å utforme og ver-

keleggjere løysingsmulegheiter. Både for eigen del og slike som inkluderer 

innsats frå andre. Ein har, delvis grunna god kontroll gjennom sterkt eigarskap 

til prosjektet og stor grad av samsvar mellom det å vere eigarar og det å vere 

deltakarar, ikkje hatt så sterkt behov for å utforme detaljerte handlingskontrak-

tar, men slike har likevel vore aktivisert som ”ideal”: den enkelte har i stor grad 

visst kva ein måtte bidra med – og hatt interesse av å gjere dette. 

 

Ei slik uformell organisering som vi her har sett vil kunne virke til at læringsas-

pektet vert vanskelegare å få auga på. Ein har i liten grad lagt vekt på å gjen-

nomføre og formidle ulike typar av rapporteringar. Men, kopla til den faktiske 

nærleik det har vore mellom ide, organisering og handling, har det på det meir 

uformelle plan likevel skjedd stor grad av erfaringslæring. Utetter i prosessen 

har ein også sett at det har vorte vist aukande interesse også frå andre aktørar 

om å få ta del i den erfaringsbaserte kunnskap som ”Tilflyttingsbygda” har bygd 

opp.  

 

Det står att å sjå korleis dette vert brukt – og i kva grad det vil vere med å bidra 

til varige endringar – t.d. når det gjeld å organisere og gjennomføre liknande 

bygdeutviklingsprosessar. 

 

”Tilflyttingsbygda” sin kontekst har vore ønsket om å bruke eigne mulegheiter 

til å motverke gjeldande tendensar til sentralisering og avfolking. Dette er ikkje 

noko som er strengt avgrensa i tid eller rom, men ber preg av å vere ei kontinu-

erleg hending. Om slikt skal lukkast vert det sett som vesentleg at ein har res-

surstilgang og makt som står  i høve til dei oppgåver som ligg føre. Her betydde 

dette at ein i satsinga hadde legitimitet i eigne rekkjer og hadde høve til å arbei-

de for oppgåvene. Vi ser at ein løyste dette ved å arbeide uformelt, ved at dei 

enkelte bidrog etter evne og behov tilpassa eigen aktivitet innan det rom den 

enkelte kunne greie å rydde. Dette til skilnad frå mange tilsvarande satsingar 

som i stor grad er knytte opp mot at det finst enkeltpersonar som på meir for-

melt sett har fått frigjort tid og ressursar. Ein kunne kanskje seie det slik at også 

på Finnøy hadde sentrale aktørar fått avsett tid og fritak for ordinære plikter, 
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men at den frigjevande organisasjonen var eiga familie og ikkje t.d. ein kom-

munal etat.  

 

Vi har elles vore inne på at den valde organiseringa høvde godt med denne type 

lågkostsatsing, og at ein grunna fråvær av offentleg finansiering heller ikkje 

møtte sterke krav om rapporteringar. Likevel ser vi at ein i ”Tilflyttingsbygda” i 

stor grad har makta å tilordne sine strategiar opp imot dei utfordringar som 

rammevilkåra sette. 
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4 SCOTTISH COMMUNITY DEVELOPMENT ON 

THE EDGE 

 

Rhys Evans 

 

This chapter looks towards the experience of remote rural communities who 

have faced similar challenges as those faced by Finnøy or similar “utkant”-

communities in Norway. Rural Scotland (notably the Highlands and Islands and 

the Borders regions) experienced many of the same trends and challenges as 

discussed in this report. These include: demographic hollowing (loss of younger 

people); declining populations in general through outmigration; changing rural 

employment patterns (including loss of key job sectors); loss of local services; 

challenges in affordable housing; and a general feeling that remote rural areas 

were less and less relevant to the national mainstream in politics, economic 

strategies and public opinion.  

 

Yet, compared to most places in the world, rural Scotland now features one of 

the most vibrant community and economic development scenes. Over the last 

decade and a half, the Scottish model of rural community development, based 

upon bottom-up development of intangible and material assets has gone from 

pioneering aspirations to the mainstream.    

 

For example, the Scottish Rural Gateway web portal, created in partnership 

between the Scottish Government and the Scottish Council of Voluntary Organ-

isations (SCVO) has successfully become the most important gateway for mat-

ters relating to rural development in Scotland – from agriculture and land use 

policy to community development
7
. In its archive of Community Projects, it 

contains 96 pages of projects, each page containing an average of nine projects. 

These range from Village Hall projects through community energy companies, 

to Active Citizenship and Skills Development.  Nearly every one of these pro-

jects was initiated by community members and eventually brought to fruition 

through the activities of numerous partners. Some focus explicitly on social 

outcomes, some cultural, and some economic. The net result, however, is a 

thriving set of communities with sustainable growth – growth of populations, 

economic growth, and a growing sense of pride in local place and Scottish iden-

tities. 

 

                                                      
7 http://www.ruralgateway.org.uk  

http://www.ruralgateway.org.uk/


 58 

4.1 What do we mean when we say ‘community development’ in 

Scotland? 

The Scottish model of community development cannot be said to be a singular 

thing. It involves a wide range of projects that range from local food production 

and other small enterprises, through the development of community assets such 

as Village Halls, Community Shops and housing for the elderly, to the delivery 

of services by Community Energy Companies and local Social Service provi-

sion. That said, the varied activities around the Highlands and Islands, and the 

Scottish Borders have several key coherences.  

 

Firstly, they are endogenous – that is, they are bottom-up, driven by local peo-

ple who have identified both a need, and an opportunity to satisfy it. Further, 

these actors increasingly have brought or developed high levels of skills, social 

capital, and local networks to the development task. In communities where 

some of these were missing, one of the first tasks has often been to invest in 

increasing community capacity in this way in order to be able to participate in 

the development economy.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondly, there has been an increasing emphasis on asset-based approaches to 

rural development. Asset-based models of Community Development (Evans 

2007, Carnegie UK 2008, IAC 2008) have moved to the mainstream because of 

the way they acknowledge that people in communities bring vital intangible 

assets such as social capital, networks, local knowledge and ways of working 

together to the development task, making it more sustainable and ensuring 

community ownership of the development. Asset-based Rural Community De-

 

Deltakarane under Finnøyseminaret 2011 fekk servert lokal festmat. Finnøy grendelag stod 

for både tilverking, presentasjon og servering. 
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velopment (ABRCD) categorizes assets into five main categories – human, 

social, manufactured, natural and financial (with the categories ‘political’ and 

‘cultural’ sometimes broken out of the category ‘Social Capital’).  

 

The key here is that some of these Assets are Material (buildings, physical land-

scape, transport networks, etc.) and some of them are Intangible (knowledge, 

social practice, finance). Both types of assets are necessary to make develop-

ment sustainable, and to understand the vital contributions brought to develop-

ment by individuals within a community. Asset models allow us to identify 

existing assets, which are often regarded as of low value, and to revalue them, 

and in the process, revaluing those who hold them. In this sense, the model ar-

ticulates a key feature of endogenous development. As Chris Ray states, “En-

dogenous development … focuses intervention onto the recovery, or creation, 

and then valorisation of local resources -- physical and human” (2000, 447). 

Assets-based models of development, therefore, allow development to happen 

where it otherwise would not be seen to be possible; they inject new value into 

old things in old places.  

 

Thirdly, although this development is endogenously driven, there is neverthe-

less a vital role being played by governments and other bodies. These develop-

ments happen in partnership between local governments, agencies and the 

community. Departments, Institutions and Agencies, often in the Third Sector, 

operate as suppliers and gatekeepers of funding and of quality assurance. In the 

dominant neo-liberal model, communities must put a project together through 

their vision, skills and social capital, but then they must apply and often com-

pete for funding support from funders such as Highlands and Islands Enterprises 

(which manages European Structural Funds for the region), the Big Lottery 

foundation, or a whole host of other funders. Thus, the agencies and institutions 

do not initiate or undertake development work themselves. Rather, they provide 

both funding and quality assurance in the process. In this sense, the develop-

ment of the sector has required the building of competence on two simultaneous 

fronts – in the communities themselves, and in the sector of agencies which 

support them.    

 

As the Quirk Review of Community Management and Ownership of Public 

Assets, published in May 2007, put it:   

 

The starting point is the recognition that optimising the use of pub-

lic assets is not the primary objective [of governments]: the over-

riding goal is community empowerment. In a sense, we are moving 
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from an assumption that the state’s role is to try to solve all social 

problems, to one where the state’s role is to help communities 

solve their own problems…. Each community has its own unique 

story – of landscape and heritage, of conflict and compromise, and 

of hopes and fears. Each confident community has the internal re-

sources to generate its own energy to change and develop. Of 

course, it may need external help and support – but ultimately its 

success is in its own hands. This is why community development is 

central to successful local government and effective local govern-

ment is necessary for communities to succeed. 

 

This amounts to a serious paradigm change in how local government is seen, 

and what its responsibilities are seen to be. The Quirk Review also states, “The 

starting point is the recognition that optimizing the use of public assets is not 

the primary objective: the over-riding goal is community empowerment…. Lo-

cal government needs to be more than simply a deliverer of public services and 

an advocator of the interests of localities and places. Instead local government 

needs to focus more on the overall welfare of its communities: their cohesion 

and harmony.”  

 

A recent meeting of the Scottish Government’s Rural Development Council 

illustrates the issues raised by this model. Minutes from a February 2011 meet-

ing report that the group was “keen to enforce the point that Community Em-

powerment and Community Engagement were not interchangeable.” 

 

It also asserted that, to be empowered, a community had to develop its Social 

Capital in terms of “Leadership, Vision, Activism, Self Confidence, and Re-

sources (both Financial & Practical)”. It claimed that the idea of developing 

Social Capital was a good one, but there were problems figuring out how to 

deliver it. It listed what it considered to be the most important factors to achieve 

this increase in community capacity to develop its own projects: 

 

 In the early stages, a key group of skilled and motivated individuals are 

needed who can bring a clear and achievable vision to the community at 

large. 

 This key group also needs to be aware of the need to actively engage 

with the community and ensure that whatever plans are developed have 

genuine long term support, knowing that creation of an empowered and 

engaged community is a long term process. 
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 Having a key asset of some kind, or developing the means to obtain one 

– often a physical hub for community activity and ideally one that has 

income earning potential. 

 A supportive planning process and a sympathetic local authority is vital. 

 Access to a successful ‘anchor organisation’ that has already been 

through these early stages and/or a supportive intermediary that can 

guide the process. 

 There are often specific local factors involved such as the creation of a 

new opportunity (such as the potential for renewable energy produc-

tion) or challenge to the local area (such as the closure of a major em-

ployer or a long term decline in population). 

 

As can be seen, the question of how to ‘empower’ communities to develop 

themselves is both seen as key to successful rural development within Scotland, 

and there has been serious development of the concepts, skills and government 

structures to support this. 

 

Another key aspect of rural community development in Scotland is the growing 

importance of the ‘Third Sector’, or ‘social enterprises’. These are businesses 

which deliver a range of social goods whilst aspiring to make modest profits. 

Often, they are organized to deliver local services locally. In so doing they both 

contribute to a richer quality of life in the communities they operate within, and 

provide much needed employment opportunities. In some cases, they employ 

otherwise un-employable people, and in others, they provide an opportunity for 

the employment of highly skilled workers, particularly in the tertiary sector.   

As Haugh and Pardy (1999) claim, “Community businesses are a form of eco-

nomic self-help, where the local community attempts to create its own jobs by 

setting up self-sustaining trading ventures (Hayton, 1995, p. 170). The distin-

guishing characteristics of community businesses are that “ownership and con-

trol is in the members of the community in which they are based and that any 

profits that are not re-invested are to be used for projects for community benefit 

rather than for distribution to shareholders or directors” (165).   

 

The successful model of Scottish rural development, delivered to remote rural 

communities is, therefore, a model of endogenous development, intended to 

harness the intangible assets such as local skills, local knowledge and local so-

cial capital within these communities. It is designed to devolve power to the 

local level, supporting the growth of local pride, local competences, and local 

diversity. Over the past decade, great strides have been made in creating the 

structures of governance which support such development activities, with the 
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result that Scotland is awash with exciting, innovative and widely supported 

development projects. Further, the trends of depopulation, decline and demo-

graphic hollowing have been reversed. In more and more Scottish communities 

there are more families with young children, more small and medium-scale 

enterprises operated by individuals and community groups, more local services 

delivered locally and affordably, and more networks of all these, resulting in 

more social capital across rural Scotland.   

 

4.1.1 “Community” development? 

When we use the term ‘community’ we need to define what we mean in terms 

of who acts and who gains benefit. Traditional definitions of ‘community’ tend 

to focus upon geographic communities or communities of interest. Thus, a 

community may be defined by its location within a specific geographic indica-

tor such as postcode or electoral roll.   Alternatively, as an affective community, 

it may be defined by an interest, a passion, ideology or other intangible phe-

nomenon. When we discuss community development in the context of this re-

port, our definition must necessarily be a hybrid of both of the above. In a study 

of the Social Benefits of community forestry, Evans and Franklin (2008) report 

that within a community woodland project, definitions of ‘community’ were 

elastic and changed with both an increase in community capacity and with in-

creasing categories of economic activity which could be derived from the wood-

land asset. Thus, in the early days of the Community Woodland, the community 

was small and defined as those resident or present in the immediate vicinity of 

the woodland which bore the community name. A decade on, however, the 

‘community’ which was able to reap benefits from the woodland and its activi-

ties was seen to be much wider geographically. As the pioneering project be-

came just one of several which followed, and as the potential for outdoor recrea-

tion generated new levels of service provision in terms of accommodation, tour 

leadership, land management and other employment, the relationship between 

Abriachan and the wider Loch Ness community evolved so that now the ‘com-

munity’ was seen as much wider, particularly in economic development terms.    

 

Evans and Franklin say “Early investment in community capacity created both 

the desire, and the capability to create a series of innovative initiatives in the 

area” (71).  Further, they discovered that:  

 

Early success in community-led projects has spread beyond the 

community woodland movement and in the Loch Ness area, locally 

generated development has spread from the community woodlands 
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to recent establishment of the Destination Loch Ness Partnership, 

the South Loch Ness Access Group (SNAG), the South Loch Ness 

Heritage Society (SLNH) and the Glen Urquhart Land Use Part-

nership (GULUP), all of which have a remit in the study area…. In 

the case of the Loch Ness area, this has moved from community 

ownership projects to wider collaboration to improve the general 

economic conditions in the area.   

 

This marks a transition from the early community woodland period 

where the intention was to create jobs within the community wood-

land…. Recent experience has prompted a reappraisal of the defi-

nition of community to one which includes the community outwith 

the immediate community involved with the woodland (75). 

 

Thus although the initial project was limited to a specific and small community, 

within a decade the economic benefit had spread to a much wider area. Further, 

the benefits were not solely accrued to the community organization itself – 

many businesses had been created, based upon the presence of scenic landscape 

assets in the woodland itself.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Community versus individual entrepreneurialism 

This brings a final and vital point to be made about endogenous development in 

Scotland – that community development and individual entrepreneurship cannot 

be separated and, indeed, are mutually dependent upon each other for both the 

 

Medlemmer i Finnøy grendelag førebur kaffikoking på gamlemåten. Den båltrekte 

kaffien vart servert under Finnøyseminaret 2011. 



 64 

material and intangible assets needed for their development. As demonstrated 

elsewhere in this Report (see Chapter by Lønning) in this type of development, 

the relationship between Public Goods and Private Goods is a holistic one – a 

virtuous circle of investment and harvest of value from assets.  In the case of 

some material assets such as landscape, individual entrepreneurs often take 

advantage of these Public Goods without actually owning them, and also often 

without having to pay for their use. In the case of intangible assets such as 

skills, knowledge, and ways of working together, these things exist as a kind of 

intangible commons, developed individually and collectively, and apply as 

readily to Public Goods as to Private Goods.   

 

Thus support for community development projects can support not only the 

creation of goods, services and skills within those collective endeavors (and 

employment developing and deploying them) but it can also support the expres-

sion of them equally in the private sector in terms of individual business crea-

tion.   

 

4.2.1 ‘Not bread alone:’ community spirit and development 

It is not just important development assets (as discussed above) which are in-

tangible. There are vital intangible benefits enjoyed by those who participate in 

successful bottom-up community development. The statement “Man does not 

live by bread alone” exemplifies this (Luke 4:4, Bible). In its original use it 

pointed to the human need for spiritual nourishment. Regardless of spiritual or 

religious context, however, this need for affective community remains a basic 

human drive. There is something special about belonging in a small community 

which, having gathered for its own purposes, derives its own special ethos of 

identity and belonging, and which then acts together to produce something – an 

experience, an event, an artifact which represents it – something which is intrin-

sically and inordinately satisfying.    

 

Describing the modern propensity for people to gather into groups, communi-

ties, or as he says, “neo-tribes”, the French sociologist Michel Maffesoli claims 

that, despite the varying practical orientations of individual communities, the 

bond that holds each together is an intangible jouissance – an unquantifiable but 

nevertheless present sense of pleasure, delight, or spirit that comes of participa-

tion in a successful collective endeavor. Indeed, as he says, “community [is] 

characterized less by a project oriented toward a future than by the execution in-

actu of the ‘being-together’” (24).   
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This has more recently been viewed in terms of ‘affect’, that is, as a “transper-

sonal embodied experience” (Tolyia-Kelly 2006, 213).  Here, Maffesoli’s jouis-

sance is something that arises in acts which take place between people 

(‘transpersonal’), and in situated proximity (‘embodied’). This embodied 

transpersonal affect, then, is the vitalism which motivates and empowers so 

much human behavior and, in particular collective behavior.  Maffesoli de-

scribes this power as puissance.  Puissance is the power that drives collective 

endeavor, belonging and actions, and driven by jouissance, is the glue which 

holds communities together. Puissance is the power which drives the creation of 

what can be called Pride in Place, and the jouissance is the pleasure experienced 

by those who are engaged in its creation.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This social collectivity has been famously described by Robert Putnam in 

“Bowling Alone” (2000) as Social Capital – a term which has become so ubiq-

uitous as to be recognizable by most, if one difficult to capture and define. At its 

simplest, Putnam calls it “generalized reciprocity” (16). Social Capital, he says, 

“that is – social networks and associated norms of reciprocity, comes in many 

different shapes and sizes with many different uses” (16). In this case, reciproci-

ty, particularly within the group, is enacted in an embodied sense – it is done 

between people who work, vision and act together to realize that vision, a vision 

which both stands as an entity and as a representation of who they are.  

 

Putnam measures Social Capital along two dimensions – ‘bridging’ and ‘bond-

ing’ capital. Both involve interactions and reciprocity, the former between the 

 

Ivrige diskusjonar om tiltak for å rekuttera tilflyttarar til utkant-Noreg.Frå Finnøyseminaret 

2011. 
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group and outside elements, and the latter within the group. Maffesoli’s 

jouissance is generated firstly by interactions within the group, and secondly by 

the acts which place the group within a wider vision, a wider frame of reference, 

wherein its identity and the acts which constitute it are acknowledged as special. 

So in this sense, social capital is measurable, but mainly in the levels of intangi-

ble feelings enjoyed by those involved in its creation. 

 

This then, is a short and highly generalized description of the intangible but 

nevertheless vitally important benefit realized by those engaged in endogenous 

community development. In the Norwegian context, it is instantly recognizable 

as dugnad. Whilst dugnad is always directed towards an outcome, whether the 

building of a barn or the provision of support to the needy, it is the active par-

ticipation which both unites all forms of dugnad and which makes it such a 

distinctive feature of norsk kultur.  The sense of giving, of helping, is recog-

nized as both a social good in itself and as producing a social good.  And again, 

despite the material outputs of collective acts of dugnad, it is the affective quali-

ties of it – the spirit, the jouissance – which is the motivator and the payoff for 

selfless acts. The ‘reciprocity’ comes, therefore, in the affective payoff, rather 

than the expectation that if one does something for others, they will reciprocate 

appropriately.   

 

Affect is something which is also difficult to quantify and even more difficult to 

incorporate within a system of rationalized accounting. As a result it is often 

taken-for-granted in development schema, ignored by bureaucratic systems of 

development, and within top-down development agendas, often missed entirely. 

It is, however, nevertheless a primary motivator of human behavior and the 

‘glue’ which underpins communal identity, collective endeavor, and ultimately, 

a key ingredient in the sustainability of development.  

 

To paraphrase the famous MasterCard advertisement: 

There are some things that money cannot buy: 

 

Cost of building materials:   10,000 Kr 

Transport costs: 4,000 Kr 

In-kind contributions of labour:  25,000 kr 

 

Sense of achievement on the opening of new Grendahuset:  Priceless! 
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To return once again to key components of endogenous development, this idea 

of puissance underpins its key feature – sustainability. The key differentiator 

between endogenous and exogenous development is the likelihood that, with 

endogenous development, a project or asset will continue to both develop and 

deliver benefits once the initial top down attention, guidances and funds run out, 

or leave. When a community ‘owns’ a development project, they invest their 

skills, their enthusiasm and their knowledge in it, making it more relevant, more 

appropriate, more affordable and more sustainable. ‘Ownership,’ in the sense 

that we are discussing here, is the result of a payoff, and that payoff is the intan-

gible sense of pride, of accomplishment and of belonging – the jouissance of 

embodied affect expressed through working together to achieve something 

acknowledged as having value to the perpetrators and the community they in-

habit.   

 

All of the above is not to say that community development does not involve 

skill, knowledge and professionalism. As discussed earlier, these are necessary. 

They are, however, necessary but not sufficient to produce true bottom-up sus-

tainability. Alongside these practical components of development, there is a 

need for creativity, inter-personal caring and the highs and lows of community-

building – there is, in other words, a need for emotional community, or affect.    

 

The initial situation described in rural Scotland – the withdrawal of Central 

Government responsibility for development in rural Scotland – meant that, ini-

tially at least, the only thing that many communities could bring to the table was 

their affect. Ironically, the loss of a professional system of support highlighted 

the one thing these communities had in abundance – a willingness to work with 

each other to identify local priorities and to work to find ways of bringing them 

about. Small successes bred larger projects, which in turn bred larger successes.  

 

As these began to proliferate, and as the political situation began to change (par-

ticularly with the advent of the Scottish Parliament at the end of the 20
th
 Centu-

ry) it began to be recognized that this priceless commodity – community spirit 

or social capital – could form the basis for a new model of rural development in 

which local actors worked to produce local outcomes, and that the kind of sup-

port they needed involved smaller bureaucracies to administer. Rather than 

overturning the neo-liberal model of development, governments and agencies 

began to study how to make it work better and more widely. That process led to 

the creation of the Scottish rural development system described earlier in this 

chapter. 
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Evidence of the benefits of this system can be found in the large number of 

community-based projects contained in the Scottish Rural Gateway project ar-

chive. And it can be found in interviews with community actors across the na-

tion. For example, in a study of the foundation of a Community Woodland, one 

respondent claimed, “It [founding a project] brings together the energy within a 

community”. Others claim a sense of pride in that “We did it! Ourselves!” (Ev-

ans & Franklin 2008, 74). This sense of pride of place is key evidence that peo-

ple have worked together and produced something in a local place which is 

highly valued, whether an artifact, a business or a service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

4.3 Scottish Examples 

This Chapter ends with a selection of different rural community development 

projects which can serve as examples for inspiration.  Each is unique and the 

details of their creation and evolution can only be touched upon within the limi-

tations of space here. For clarity, they are grouped into three categories, alt-

hough there are obvious overlaps between them, with most projects delivering 

multiple outcomes, delivering jobs, services, social capital, and a renewed sense 

of local pride. 

 

The three categories are social development projects, economic enterprise pro-

jects, and land-based integrated projects. The first tend to be projects which put 

a community ‘on the map’, or to provide opportunities to specific communities 

which were otherwise unserved. The second, whilst still delivering social out-

comes, deliberately target specific types of job creation. And the third start with 

 

Mange utviklingsidear. Biletet er frå eit lokalt mobiliseringsarrangement i Hattfjelldal, 

Nordland. 
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the acquisition of community-owned land which forms the pivot of further so-

cial and economic development.  

 

4.3.1 Social development projects 

4.3.1.1 Voluntary Action Lewis/Hebridean Chocolate company 

Voluntary Action Lewis
8
 is a charity which was originally set up as Lewis 

Council of Social Service in 1968/69, but was reconstituted as a charitable 

company limited by guarantee in March 1996.  Its Aims include to support the 

voluntary sector locally, to give advice and support on funding, 

to promote community planning, to promote social inclusion, to promote com-

munity learning, to promote social economy activities and to support communi-

ty development. It supports a number of community enterprises, including a 

Community Transport company which provides vital bus services to remote 

rural homesteads. A recent project was the creation of a Community Company
9
, 

the  Hebridean Chocolates. This is a community owned social firm based in 

Stornoway on the Isle of Lewis in the Outer Hebrides. Trading since April 

2009, Hebridean Chocolates claims to be “about the people and the community 

it serves”. In March 2011, Hebridean Chocolates was named Scottish Social 

Enterprise Start Up of the Year. 

 

Their website states:  

 

“Hebridean Chocolates was established in direct response to a need. All of the 

people involved in the business have come to us because they have issues ac-

cessing the job market; most are under 25 and many have learning- and other 

disabilities. When we began trading, most of our employees and trainees came 

to us as their first experience of the world of work. 

 

But why chocolate manufacture? And, more to the point, why chocolate manu-

facture in the Outer Hebrides, on the outer spiral arm of Europe and a long 

way from the tropics? The answer is easy - because chocolate making is simply 

perfect for our people. It involves many different processes, it is skilful, focussed 

and it makes you feel calm and peaceful. We produce a product which we hope 

reflects everything that our islands invoke; the caring values  and unspoilt natu-

ral beauty of the islands and,above all, the island spirit. We use only pure, 

                                                      
8
 http://www.thirdsectorhebrides.org.uk/ 

 
9 http://www.hebrideanchocolates.co.uk/ 

http://www.thirdsectorhebrides.org.uk/
http://www.hebrideanchocolates.co.uk/
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natural ingredients. Everything is handmade with love and attention to detail, 

in-house at our premises on Lewis. Our chocolate is premium, single origin and 

ethically sourced South American cacao. We love our chocolate - and it tastes 

great!” 

 

4.3.1.2 Here We Are 

Here We Are
10

 is a community service centre created in 2006 in Cairndow, 

Argyll in the west of Scotland. The area features a very few large sporting estate 

with little in the way of community amenities or services. Here we are was 

created to “[p]rovide a resource that is an interface between the past and the 

future, the local and the incomer, the young and the old, the more wealthy and 

the less wealthy,  agencies and the needs on the ground  - i.e. "bottom up" - the 

visitor and visited, and the urban and the rural”.  

 

It has created a Visitor Centre on the main highway through the community and 

use it as both a community service point, heritage centre, tourist information 

centre, and a focal point for community organisation. They have, for example, 

documented the 107 houses in the community, capturing their stories and those 

of the people who live/lived in them. They have installed a small aquarium 

which is stocked with local species from nearby Loch Fyne.  They have set up a 

community interest Energy Company called “Our Power”, focusing on a bio-

mass Wood chipping business which supplies wood chips for heating to a local 

Salmon farm. They have signed a 5 year guaranteed supply contract with the 

salmon farm, resulting in Here We Are becoming financially sustainable within 

five years. In addition, Here We Are has created a Learning Pack for 5 – 14 year 

old learners about the project and the community as well as a number of other 

studies and heritage projects. 

 

The result is a community asset which will be financially sustainable, which has 

captured potentially disappearing local heritage and local knowledge, and which 

has put Cairndow ‘on the map’ for both its residents and visitors. In 6 years of 

operation, the HWA Centre has been visited by 75,000 people.   

 

 

 

 

                                                      
10 http://www.hereweare-uk.com/news/index.html  

http://www.hereweare-uk.com/news/index.html
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4.3.2 Economic Development Projects 

 

4.3.2.1 COPE Shetland Islands 

COPE
11

 Ltd (Community Opportunities for Participation in Enterprise) is a 

Community Enterprise established in 1998 to offer training, support and em-

ployment opportunities to adults with disabilities in the Shetland Islands of 

north Scotland. COPE is a Social Enterprise company with a remit to support 

adults with disabilities through empowering them to participate in productive 

businesses. Based in the Shetland Islands they are a vibrant business with a 

number of different products delivering both retail and wholesale sales.  They 

currently employ 54 members of staff, eleven of whom have a disability and 

additionally support 50 adults with disabilities.   

 

COPE does this by finding niche sales markets and developing and delivering 

products which address them. Their first enterprise was a catering business on 

an industrial estate which delivers fresh distinctive lunch foods. The operated a 

Fair Trade shop in a central location, which was converted in 2003 to a fine-

foods takeaway and deli. They operate a Weighing and Packaging business 

which supports other local businesses including a Whole Foods shop; a Pet 

Food business; a Scrap-store which recycles local materials; a Horticultural 

Business; and Shetland Soap
12

.    

 

Shetland Soap is a significant maker of handmade soap and skincare products.  

It wholesales and retails exclusive products using traditional and contemporary 

methods with an emphasis on natural ingredients and herbal knowledge.  It is a 

trading subsidiary of COPE and delivers a wide variety of soaps, shower gels, 

shaving soap, body creams, shampoo, bath fizz and lotions.  

 

COPE was awarded the “Best Community Business in the Highlands and Is-

lands 2004”- award as a result of its commitment to developing the skills of its 

workforce and can be seen as a model Social Enterprise. 

 

                                                      
11 http://www.cope.ltd.uk/  
12 http://www.cope.ltd.uk/businesses/shetland-soap-company-ltd 

http://www.cope.ltd.uk/
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4.3.2.2 Destination Loch Ness Ltd
13

 

Established in 2006, Destination Loch Ness Ltd (DLN) is a not for profit,  pri-

vate sector lead organisation which aims to work in partnership with the public 

sector for the benefit of tourism, tourism businesses and the communities 

around Loch Ness.  

 

It is, in effect, a Destination Management Organisation – one of several which 

have recently appeared in the Highlands of Scotland. DMOs are a response to 

the growth of the private sector in the provision of tourism and outdoor recrea-

tion services. They are a way in which private businesses are able to work to-

gether as a community, bound in their local geography. The Loch Ness area is 

one of outstanding natural beauty with a rich social and cultural heritage, and 

also the site of a large number of community development projects such as 

Community Woodlands, heritage centres and other enterprises.   

 

In part, the organization was established by a small number of key businesses to 

work to improve the visitor experience of Loch Ness. It now has over 90 busi-

ness members and 4 business association members spread over a geographical 

area that includes Inverness, Cannich and Strathglass as well as the immediate 

areas around Loch Ness. 

 

Its program includes efforts to:  

1. Improve the viewpoints and lay-bys around Loch Ness making them not 

only more accessible but more interesting for visitors.   

2. Improve the piers and jetties around the loch providing new and en-

hanced visitor  ways of seeing and exploring Loch Ness  

3. Increase the provision of art and specialist retail   

4. Increase the provision of outdoor activities and leisure attrac-

tions, especially important are water sports and walking, cycling and 

wildlife activities.  

5. Improve gateway signage and local signage which informs the visitor 

6. Enhance visitor information at key points around the loch (Interpreta-

tion). The area has a rich social, cultural, and industrial past. 

                                                      
13

 http://www.visitlochness.com/about-us.php 
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7.  Promote skills development of businesses and their employees as well 

as promoting a greater understanding of the industry to the local econ-

omy 

8. In partnership with the key public agencies, build a tourism support 

structure for the area  

This, then, is an organization of mostly private businesses, which has organized 

itself as a community to deliver improvements in the local environment for 

business and for communities. It works with local governments, non-profit 

community groups, businesses and other Agencies such as British Waterworks 

(which owns the Caledonian Canal) and Historic Scotland. By bringing together 

all these actors, local and national, Destination Loch Ness supports local devel-

opment across a range of levels. It also delivers Quality Assurance certification 

as a condition of membership and enforces a Code of Conduct on all its mem-

bers as a means of increasing the value of tourism services, and thus incomes, to 

the area.  

 

4.3.2.3 Lochinver Mission Community Project
14

 

Lochinver is a small port town on Scotland’s west coast which has a long histo-

ry as a fishing port. Decline in the fishing industry and centralization of fish 

processing to Scotland’s east coast has led to a general decline of jobs and resi-

dents in the village. Such was the high level of maritime activity in the port at 

one time that there was a Royal National Mission to Fisherman facility on the 

harbor front which provided lodgings, food and pastoral services to all marine 

workers who came there. In 2007 the Mission was closed and several years 

later, a community company was created to take over the buildings and convert 

them into a vibrant community hub.  

  

A successful submission to the Big Lottery Fund provided a grant to begin the 

conversion and at this point, the community group has recently opened a Bunk-

house for visitors, especially hikers, who come to spend time in the spectacular 

local landscape, and a café which serves both as a food outlet and a space for 

community gatherings. The bunkhouse is registered with the organization Scot-

tish Independent Hostels and consequently is promoted by them. The opening in 

August 2011 followed a number of years of intensive community organizing in 

which, first, a community organization had to be created, and later, links with 

other key organisations, agencies and local governments were developed.  This 

hard work of developing the intangible assets of the community has delivered a 

                                                      
14 http://www.lochinvermission.org.uk/  

http://www.lochinvermission.org.uk/
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substantial material asset – the Mission Community building which remains the 

sole community asset in the village. 

 

4.3.3 Integrated (Land-based) Developments 

4.3.3.1 Abriachan Community Woodland
15

 

Abriachan is a scattered rural community of about 140 people set high above 

the shores of Loch Ness in the Highlands of Scotland. There are still some ac-

tive crofts but the majority of inhabitants are employed in Inverness and be-

yond. The local school closed in 1958 and the community was suffering the 

standard ills of demographic hollowing and the loss of facilities. 

 

In 1998 the community purchased 534 hectares of forest and open hill ground 

from Forest Enterprise. The Abriachan Forest Trust (AFT) was created as a 

Social Enterprise to manage the land in order to create local employment, im-

prove the environment and encourage public access by creating a network of 

spectacular paths, family suited mountain bike trails and innovative education 

opportunities. 

 

The Trust was formed in 1996 as a Company Limited by Guarantee (A compa-

ny with shareholders who voted but did not receive dividends). A number of 

employment opportunities have been created in clearing and reforesting parts of 

the land to improve access and its biodiversity. Additionally a Forest Education 

Centre has been built which delivers learning opportunities to local school pu-

pils involved in Rural Skills and Skills for Work courses, and to primary and 

other school classes as appropriate. Here, they are able to take advantage of a 

new Scottish national curriculum called the ‘Curriculum for Excellence’ which 

favors such outdoor education opportunities.  

 

The Community Woodland features an extensive network of trails (some of 

which connect to the Great Glen Way), a Neolithic hut, a bird watching blind, 

various areas holding young person’s art projects, a special Mountain Bike 

skills course, a public composting toilet facility, and an extensive children’s 

play area, all built with as much local material as possible.   

 

From the beginning, the AFT has involved the community’s children in the 

planning and execution of plans as much as possible with the result that there is 

                                                      
15 http://www.abriachan.org.uk/  

http://www.abriachan.org.uk/
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a great passion for the woodlands among many of their young people, and prac-

tically no vandalism takes place.  

 

As one of the earliest community land purchases in the region, Abriachan was a 

pioneer in developing community assets and inspired many other community 

and private projects in the Loch Ness area.   

 

4.3.3.2 The Assynt Community Buy-out
16

 

Located on the Northwest coast of Scotland, Assynt is an area of rugged wild 

beauty and isolation. In traditional Scottish manner, it was dominated by three 

large estates. Over the period of a decade and a half, these were purchased by 

the communities who lived on them. The first purchase was by what is called 

the Assynt Crofters Trust, who purchased the 9,000 Ha. North Lochinver Estate 

from a Swedish Land Company in 1993.   

 

Inspired by this, in 2005 the communities bought the 17,000 Ha Glencanisp and 

Drumrunie Estates. Thus, over 26,000 hectares of land is now in community 

ownership. This has enabled the ordinary people who live and work on the land 

to have some control over their own economic future rather than be at the con-

stant whim of three landlords, all of whom did not live on the estates full time.  

 

With the land as an asset, the Assynt Trust, and Assynt Foundation have invest-

ed in a number of businesses and developments. These include continuation of 

the traditional Highland stalking and fishing businesses, development of eco-

tourism enterprises, the creation of a venison business, the development of in-

creased outdoor recreation businesses through mountain bike trails, improved 

access to the water, etc, and a wide range of other businesses. In addition they 

will be developing new crofts and eco-friend housing sites, and create a arts and 

crafts hub in Glencanisp. Assynt Renewables, a wood-fuel energy business has 

been in operation for over five years now, with the purpose of meeting the 

community’s energy needs entirely from local sources. 

 

By purchasing their land, not only did the communities gain security of tenure 

in their own homes, and a valuable asset for development, but they were able to 

assure that the cultural and social heart of the community continued to beat 

strongly, building robust skills and professional capacity in their efforts to man-

age the land. 

                                                      
16 http://www.assyntcrofters.co.uk/index.html,  http://www.assyntfoundation.org/    

http://www.assyntcrofters.co.uk/index.html
http://www.assyntfoundation.org/
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4.3.3.3 The Isle of Eigg
17

 

Eigg, one of the ‘Sma Isles’ on the west coast of Scotland, was the subject of a 

community buy-out in 1997. One of the first community purchases, they ac-

quired a scenic isolate island which had extremely run-down infrastructure and 

declining population. After an intensive community consultation process in the 

2000s, they decided to create a Community Energy Company and by 2008 had 

erected three wind turbines. Eigg is not connected to the mainland power grid, 

so previous to this all power was generated by expensive diesel generators. The 

savings they made, plus carbon credits, etc., resulted in a surplus which was 

invested in making the housing stock more energy efficient, reducing the de-

mand for power, and further investments were made in improving the housing 

stock. A house building company was created to do the work and a number of 

new houses have been built.  Because of their successes and publicity, a waiting 

list developed of people wanting to move to the Island and the community was 

able to insist that newcomers were families with small children, making the 

local primary school more viable.   

 

Improvements to tourist infrastructure resulted in the purchase of a new ferry 

which delivered more reliable service and greater capacity, increasing the num-

bers of visitors who were encouraged to purchase island crafts and food at a 

new visitor centre. Recent innovations include the renovation of a derelict build-

ing into overnight accommodation and the innovation of a number of eco-

tourism developments. The local café increased demand for locally produced 

vegetables, meat and fish, resulting in a more sustainable food economy on the 

island. The result of all this is that population numbers have increased, there are 

more young people and children living on the Island, and more local businesses 

are being started up.  

 

The latest innovative project on Eigg is the opening of the ‘Eigg Box’. It is a 

workspace on Eigg for island-based artists and creative businesses to share with 

visiting artists from Scotland and beyond. As well as different sized work spac-

es, Eigg Box will also have a small exhibition area. 

 

Other similar (mainland) projects are providing high quality, custom built work-

ing spaces which increase productivity, reduce isolation and offer tenants the 

opportunity to share costs, collaborate and pitch for work jointly. Time spent as 

                                                      
17 http://www.isleofeigg.net/      http://www.eiggbox.com/  

http://www.isleofeigg.net/
http://www.eiggbox.com/
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a visiting artist-in-residence can motivate, transform and inspire creative prac-

tice, and bring new skills and perspective to a local community.  In addition, art 

produced on Eigg often features aspects of the Island as a subject and this art 

will travel off the Island to further promote its virtues. For Eigg it means new 

and more diverse island businesses, providing much needed local employment, 

helping retain and grow the population and providing further community bene-

fit. 

 

4.4 Conclusion 

As a rural development specialist, I often travel to international community 

development conferences. When I arrive I am always impressed by the compar-

ative volume and high quality of the rural community development projects in 

Scotland. This prompts the question, why should this be? 

 

It is true that the genesis of much of the sector lies in its original abandonment 

by the Central Government in the 1980s. With declining population, infrastruc-

ture and services, and without a coherent rural development policy, rural Scot-

land faced serious and structural problems. It is from this deficit base that key 

communities and individuals began to scheme new ways of developing them-

selves. Rural Scotland was fortunate in that it had the right combination of vi-

sionary individuals, both long time residents and newcomers, and a sense of 

identity and connection with the land which enabled its residents to be willing 

to fight to create communities and local economies in which they could remain 

and flourish.  

 

Whatever the economic circumstances, rural communities had that jouissance 

that was needed to work hard, to help each other, and to innovate. This was 

further enabled by new governance structures (Highlands and Islands Enter-

prise, the new Scottish Parliament) which were outside of the existing system 

but which has as a remit the revitalization of rural life in Scotland. Learning 

from each other, the communities and the governments created a system of de-

velopment which acknowledged the vital intangible assets held by local people 

and which sought innovative ways to harness this to the development challenge. 

Out of this process grew a system of rural community development which fo-

cuses upon developing assets, both material and intangible; on empowering 

people by devolving power down to the local level; of abandoning dreams of 

continuing declining resource economies and which turned to modern econo-

mies of place, of consumption and of sublime experiences.    
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Although the Scottish rural situation is unique, there are many lessons to be 

learned from the various experiments which emerged from its difficult circum-

stances. Every nation’s situation is different, and within a nation, every com-

munity is unique. But development principles which put people first – which 

value the spirit, skills and sincerity of those who can be both the subject and the 

object of development – can find unique ways of developing the key assets 

which lie in the spirit of a people and the land in which they live, and can assist 

and empower them to develop themselves.    
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5 RELEVANTE NETTRESSURSAR  

Distriktssenteret sin rapport om Finnøyseminaret 2011: 

http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2011/06/paa-jakt-etter-

vinneroppskriften  

 

Andre tilflyttingsressursar frå Distriktssenteret: 

http://www.distriktssenteret.no/temaer/tilflytting  

 

Nordland fylkeskommune sitt tilflyttingsprosjekt: 

http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=3855&AId=16539  

 

Rapporten frå tilflyttingsprosjektet i Vest-Telemark som vart presentert av Hen-

ry Mæland på Finnøyseminaret 2011: 

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/1073.pdf  

 

Lønning, Dag Jørund og Håvard Teigen 2010: Tilflytting til småstader og dist-

rikt. Kva tiltak verkar? Ein kunnskapsstudie av utviklingsrelevante norske bi-

drag frå perioden 1999 – 2009. Steinkjer: Distriktssenteret Også utgjeve gjen-

nom Nordlandsforskning: 

http://www.nforsk.no/files/Notater%202009/Notat_1013_09.pdf  

 

 

 

 

Trua på og draumen om å skapa den gode framtida er grunnleggjande i lokalt utviklingsar-

beid. Få har skildra denne draumen vakrare enn Olav H Hauge. Diktet var limt på veggen 

på Hattfjelldal hotell, som på det aktuelle tidspunktet hadde 1 gjest…  

http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2011/06/paa-jakt-etter-vinneroppskriften
http://www.distriktssenteret.no/nyheter/2011/06/paa-jakt-etter-vinneroppskriften
http://www.distriktssenteret.no/temaer/tilflytting
http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=3855&AId=16539
http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/1073.pdf
http://www.nforsk.no/files/Notater%202009/Notat_1013_09.pdf
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