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NYHETER

Billigere burgere i Sverige

Inviteres til å ta leseknappen

n EDA Nå blir restaurant- og fastfood-mat billigere i Sverge etter at den
omdiskuterte restaurantmomsen ble halvert ved nyttår. Effektene er flere nyansettelser og økt salg av mat, melder Värmlands Folkblad. – Vi kan
ansette nye folk og vi eiere behøver ikke slite ut oss som nå, sier Länsmansgårdens vd Marianne Krönsjö. MacDonalds merker også økningen.

n KONGSVINGER Også dette skoleåret inviterer Kongsvinger bibliotek
2.-klasser til å delta i leseaksjonen. Alle deltakerne får sitt eget lesekort
som fylles ut etter hvert, og leveres i biblioteket. Aksjonen avsluttes med
forfatterbesøk, og en fest der alle deltakerne får utdelt diplom og en pin,
selve leseknappen. (Bilde er fra leseaksjonen i 2010).

NHO-DIREKTØR CHRISTL KVAM OM GLÅMDAL:

– Noe i
vannet?
– Underlig at glåmdalsdistriktet blir jumbo i Nærings-NM. Er
det noe i vannet deres?
n KONGSVINGER
TOM R. HÆHRE
trh@glomdalen.no - 957 22 014

NÆRINGSLIV
Regiondirektør Christl Kvam i
NHO Innlandet svarer dette på
vårt spørsmål om hvorfor Glåmdal havnet på delt sisteplass i
NHO s egen konkurranse, Nærings-NM 2011.
Ingen enkle svar
– Det er et godt spørsmål, og det
finnes ikke enkle svar. Glåmdal
ligger nær veldig sterke vekstsentra som Gardermoen og Stor-Oslo
og burde ha fått nyttige ringvirkninger av veksten der. Litt fleipete
må jeg spørre om det er noe i vannet deres, sier Kvam.
Regiondirektøren tror etterdønninger etter finanskrisen kan
være noe av forklaringen på at
glåmdalsdistriktet scorer dårlig i
fjorårets utgave av Nærings-NM.
Rammet av finanskrisa
– Gjøvik-regionen falt betydelig
på lista i fjor, og det er tydelig at
de tradisjonelle industriregionene
ble hardt rammet av finanskrisa.
Glåmdal mistet dobbelt så mange
arbeidsplasser som Gjøvik, og
man sliter åpenbart hardt med å
reise seg igjen, sier Kvam.
Hun tror også stadig økende
konkurranse fra Sverige slår negativt ut for glåmdalsdistriktets
næringsliv totalt sett.
– Tror du noen bedrift vil
tenke på å etablere seg i landets
mest næringsfattige distrikt?
– Det ligger mye til rette for at
Glåmdal skal reise seg igjen. Det
er disponible arealer, en attraktiv
by og kort vei til store og interessante markeder. Det skjer også
spennende utviklingsarbeid i regi
av «7 sterke» og «10 nye», så vi får
krysse fingrene og håpe på gode
og målbare resultater, sier Kvam.
Slå sammen kommuner
Samtidig ser hun alvoret i at

FAKTA

Jumbo i Nærings-NM
n Glåmdalsregionen havnet på
82. og delt sisteplass i NHO s
Nærings-NM 2011.
n Bare Øst-Finnmark hadde like
skrinne kår som glåmdalsdistriktet her i landet i fjor, ifølge
NHO.
n I Nærings-NM måles og sammenlignes næringsutviklingen i
kommuner og regioner, basert
på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse.
n Nyetableringer, lønnsomhet
og vekst måles med flere indikatorer, mens næringslivets
størrelse rett og slett regnes ut
fra antall arbeidsplasser i næringslivet i forhold til den totale
befolkningen.

Glåmdal har ligget helt på bunnen
av resultatlista i Nærings-NM for
norske regioner i en årrekke.
– Distriktet ligger også dårlig
an på en del andre statistikker,
jeg tenker først og fremst på lavt
utdannelsesnivå og stor grad av
drop out fra videregående skole.
Fødselsunderskudd og forgubbing
setter også tonen. I noen av de
små kommunene brukes nesten
alle ressurser til omsorg, og nesten ingen til strategisk næringsutvikling. Jeg tror det er nødvendig
å snu noen av disse underliggende
greiene før regionen kan reise seg
som Fugl Fønix. Kanskje på tide
å slå sammen kommuner, sier direktør Kvam.

SYNKRONISERE: – Glåmdalsdistriktet må synkronisere strategiene for underliggende forhold som skole og
utdanning for å snu utviklingen, sier Chrstl Kvam, direktør i NHO Innlandet.

n GRUE

– Kan bare bli bedre
Vilje, engasjement og muligheter i stedet for begrensninger. Slik vil distriktet få en
vekst.
KENNETH MELLEM
km@glomdalen.no – 995 27903

– Dette var ikke bra lesning, men
det er nok et tydelig tegn på at
det trengs fokus på området. Som
innflytter merker jeg at det trengs
fokus på næringsutvikling for å få
tilbake dem som har flyttet ut for
å ta utdannelse. Jeg har skapt min
egen arbeidsplass, men det er det
kanskje ikke alle som har mulig-

heten til. Vi må skape et miljø, og
jobb er jo helt essensielt for å få
folk hit og for å skape vekst, sier
Kjersti R. Omsted, gründer og politiker i Grue.
God høyskolemiljøer med mastergrad og bruk av lokale bedrifter. Dette er også vinn-vinn-situasjoner som Rinde Omsted har
sansen for.
For hele Solør
– Vi må også få flere ut i arbeidslivet, forene ressurser og komme
videre. Derfor er statusen som
næringshagen på Flisa har fått,
viktig. For hele Solør. Vi må tenke

samarbeid uten nødvendigvis å
slå oss sammen. Da får man fokus
på å utvikle seg, sier Omsted.
40 minutters god reklame
– Distriktet har turisme, treindustri, bioenergi, kunst og kultur og
byggindustri, for å nevne noe. Det
skjer utrolig mye positivt der. Og
distriktet fikk 40 minutter med
god reklame første juledag i programmet om Jan Storberget. Slike
perler finnes det ikke så mange av
i landet, sier Omsted, og mener at
det må langsiktig tenking og planlegging til.
– Man kan lett se seg blind på

NÆRINGSUTVIKLING: Som innflytter merker Kjersti Rinde Omsted at det stadig trengs fokus på
næringsutvikling i distriktet.
FOTO: BRITT-ELLEN NEGÅRD

alle ressursene vi har. Derfor er
det viktig at ungdom reiser ut
for å ta utdannelse. Så må vi som
bor her være gode ambassadører.
Ingen vil flytte til et distrikt der
innbyggerne klager og syter over
hvor fælt det er, sier Kjersti Rinde
Omsted.

