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Slik skal nor dtrønderne lokkes hjem igjen
prosjekt som heter JobbiNT, 
som har som oppgave å få hjem 
nordtrøndere.

Leder Anne Peggy Møller 
Schiefloe i JobbiNT sier de har 
en proaktiv rolle.

– Skal vi få til et samarbeid 
om rekruttering, så må noen 
koordinere og motivere til at 
dette skal skje. JOBBiNT fyller 
en rolle som ingen tidligere har 
hatt, og tar denne koordine-
rende rollen i Nord-Trøndelag, 
forteller hun.

De samarbeider tett med 

næringsforeningene og forsøker 
å synliggjøre mangfoldet av 
arbeidsgivere. De har også en 
egen jobbsøkerdatabase. I 2016 
har de flere planlagte aktivite-
ter for å gjøre nordtrøndere 
interessert i å komme hjem.

– Det kommende året er det 
blant annet mulig å bli med på 
Bindeleddets karrieredag på 
NTNU, Trøndertreff  i Oslo, 
Nord-Trøndertreff  i Trondheim 
og Trøndelagsdagen i Trond-
heim, forteller hun.

Schiefloe ramser opp fire 

punkter for å lykkes med slik 
rekruttering:

– Samarbeid og synliggjøring 
av arbeidsmarkedet, langsiktig-
het gjennom å representere 
arbeidslivet og koordinere felles 
deltakelse på karrieredager og 
bygge nettverk mellom jobbsø-
kere og arbeidsgivere, nå ung-
dommene tidlig med flere ung-
prosjekter og å tenke 
utradisjonelt for å nå utflyttere.

Erik Waatland
ew@t-a.no / Tlf. 90 01 16 13

 ● Hjerneflukt. Mangel på alternative karriereveier gjør at høyt utdannede ikke finner attraktive jobber i Nord-Trøndelag.

Søker seg vekk for å finne egnet arbeid

Utflytter: Ingunn Veimo fra 
Levanger hadde behov for et 
større fagmiljø og valgte derfor å 
jobbe i Oslo, slik langt flere nord-
trøndere gjør nå – sett i forhold til 
for kort tid siden.

VIKNA
I går kveld sa årsmøtet til 
Coop Rørvik ja til å fusjone-
res inn i Coop Midt-Norge. 

I kveld skal årsmøtet i Coop 
Midt-Norge ha samme sak på 
bordet. 

– Det var i alt 34 stemmebe-
rettigede på årsmøte, og jeg 
betrakter det som et godt års-
møte. Vedtaket om fusjon var 
enstemmig, sier daglig leder 
Kjell Skjevelnes.

Flere detaljer senere
Først etter at Coop Midt-Norge 
har godkjent fusjonen vil Skje-
velnes komme med ytterligere 
detaljer.

– Jeg tror ikke det er så stor 
spenning knyttet til dette, men 
alle slike ting må behandles på 
en ryddig måte. Når vedtaket 
er gjort i Coop Midt-Norge vil 
vi komme med en felles pres-
semelding, sier han.

Styreleder i Coop Rørvik, 
Helge Hansen, sier han er godt 
fornøyd med vedtaket.

– Vi har hatt en lang prosess 
for å komme hit. Den har vært 
grundig og god, og jeg er trygg 
på at dette var et riktig vedtak 
å gjøre, sier han.

Støtte fra ansatte
Styrelederen påpeker at 
ansatte har gjennom deltakelse 
i styret og drøftingsmøter gitt 
sin tilslutning til fusjonen.

– Det er et sterkt signal, som 
årsmøtet valgte å legge vekt på. 
Det er vesentlig å ha med seg, 
sier han.

Daglig leder Kjell Skjevel-
nes sier de lytter på strategi-
valget til Coop Norge om at de 
store lagene med mer enn 500 

millioner i omsetning skal 
fusjoneres i første runde og så 
skal de mindre komme inn i 
storlagene senere. 

– Det er den riktige veien å 
gå for å få mer konkurranse-
kraft med større innkjøpsra-
batter, sier daglig leder Kjell 
Skjevelnes. 

Coop Rørvik har gått med 
underskudd hvert år siden 
2010. 

– Vi har lagt ned Byggmix 
som gikk med underskudd. 
Alle andre butikker har aksep-
tabelt dekningsbidrag, sier 
Skjevelnes. 

Stor utbygging
Coop Rørvik eier halvparten av 
kjøpesenteret Leia. Senteret 
står nå foran en stor utbyg-
ging. 

– Det ville vært vanskelig å 
få til det uten en fusjon med et 
større lag med kapital i ryggen, 
sier han. Coop Rørvik hadde en 
omsetning på 91,5 millioner i 
fjor og et underskudd på 
600.000 kroner før skatt.

Styreleder Helge Hansen 
påpeker at mange lag trolig vil 
gå samme vegen som det Coop 
Rørvik har valgt å gjøre i tida 
som kommer.

– Dette er et valg som vil 
gjøre Coop Rørvik mer robust 
framover, og gir oss grunnlag 
for videre vekst. Vi står fram-
for en stor kjøpesenterutbyg-
ging. Da er det vesentlig med 
større økonomiske muskler, 
sier han, og legger til at ingen-
ting er avgjort før Coop Midt-
Norge har fattet sitt vedtak.

Håkon Okkenhaug  
og Bjørn Erik Øvrelid
hokken@t-a.no / Tlf. 93 20 22 20

 ● Coop. Rørvik vil til storlaget. 

Coop Rørvik 
sa ja til fusjon

Norge kan bruke britenes kjærlighet 
til fish and chips for å få brexit-avta-
ler på plass, håper observatører.

– Uten at de får en god avtale 
med Norge får de ikke fyrt opp huset 
sitt og spist fish and chips, sier daglig 
leder Sverre Tyrhaug i advokatfir-
maet Thommessen.

Bak det litt fleipete utsagnet lig-
ger det et helt alvorlig resonnement: 
Norske myndigheter må benytte seg 

av at forbindelsene på områdene 
energi og fisk er svært gode mellom 
de to landene.

– Olje, gass og fisk blir viktig som 
en motivator for at Norge skal få på 
plass avtaler. Der er det et veldig 
sterkt avhengighetsforhold som gjør 
at Storbritannia vil se at de må sette 
i gang en prosess med Norge paral-
lelt med prosessen med EU, sier 
Tyrhaug til NTB.

Fish and chips norsk 
brexit-brekkstang
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Gjennom å arrangere nord-
trøndertreff og gi rekrutte-
ringsmessig opplæring til 
næringslivet, skal JobbiNT få 
hjem utflyttere.

Rekrutteringsutfordringer er 
tydelig i store deler av Nord-
Trøndelag og spesielt i de mindre 
kommunene. De opplever van-
skeligheter med å ansette for 
eksempel leger, lærere og andre 
kompetanseyrker. 

Siden 2012 har Kunnskapspar-
ken i Nord-Trøndelag satset på et 

Slik skal nor dtrønderne lokkes hjem igjen

Hjem: Leder Anne Peggy Møller 
Schiefloe i JobbiNT forsøker å få hjem 
nordtrøndere.

OSLO

Stadig flere nordtrøndere søker seg til 
jobber i andre fylker, viser nye tall.  
– Det er større muligheter i Oslo,  
sier Ingunn Veimo fra Levanger.

Antallet nordtrøndere som vel-
ger å forlate fylket til fordel for 
andre steder i Norge øker betrak-
telig. På bare fem år har antallet 
nordmenn som flytter fra Nord-
Trøndelag vært betydelig høyere 
enn antallet nordmenn som flyt-
ter til. 

Tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at siden 2010 har Nord-
Trøndelag mistet nesten 1.300 
personer til fordel for andre fyl-
ker. 

Vil ikke «hjem»
En av dem som har flyttet sør-
over er Ingunn Veimo fra Levan-
ger. Hun jobber i dag som sivilin-
geniør innen geoteknikk i 
hovedstaden. Trønder-Avisa 
besøker henne i firmaets kontor-
lokaler på vestkanten.

– Da jeg tok valget om å jobbe 
i Oslo var det større muligheter 
både faglig og sosialt her. Jeg 
hadde behov for et solid fagmiljø 
rundt meg og det fantes ikke i 
Nord-Trøndelag, forteller hun.

Siden 2009 har antallet nord-
trøndere som har flyttet til Oslo 
økt med nesten 19 prosent. Til 
Sør-Trøndelag og Trondheim er 
det nesten 35 prosent økning i 
samme periode. Nesten 1.600 
nordtrøndere flyttet til Sør-Trøn-
delag i fjor, mens over 350 flyttet 
til Oslo og nesten 400 til utlandet.

Veimo bruker en del fritid i 
Trøndelag, men har i over ti år 
hatt sitt virke i Oslo. Hun opple-
ver hovedstaden som mer pulse-
rende og ønsker ikke å returnere 
til det nordtrønderske arbeids-
markedet.

– Akkurat nå er jeg i en fase i 
livet der det ikke er aktuelt for 
meg å flytte hjem. Jeg kunne 
kanskje tatt noen prosjekter i 
Nord-Trøndelag, men jeg kjenner 
at det får holde. Jeg trives best 
her.

Reddet av flyktninger
Til tross for en betydelig innen-
lands befolkningsnedgang, øker 
Nord-Trøndelag innbyggertallet 
hvert år.

Det skyldes at vi føder flere 
enn det dør – samt at innvandrin-
gen fra andre land har økt, 
bekrefter SSB. Antall bosatte 
flyktninger har økt betraktelig 
bare det siste året og er forventet 
å øke også i 2017. Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet har anmo-
det Nord-Trøndelag om å ta imot 
18 prosent flere flyktninger i 2017 
enn året før. Dette er med på å 
sørge for at Nord-Trøndelag ikke 
går ned i befolkningstall.

Ifølge en forskningsrapport 
om Trøndelag, på oppdrag fra 

begge fylkeskommunene, kom-
mer det fram at det vokser mest 
i sentrale strøk og bygdene har 
mest nedgang.

«Befolkningsveksten er høyest 
i Trondheimsområdet og den 
generelle trenden går i retning 
vekst i sentra og nedgang i peri-
ferien. Vi er inne i en periode 
med høy netto innvandring til 
Trøndelag fra utlandet, og inn-
vandring står for 2/3 av veksten 
mot 1/3 fra fødselsoverskudd. 
Drøye 10 prosent av trønderne er 
innvandrere eller er barn av inn-
vandrerforeldre, mot 16 prosent 
for landet totalt sett», står det i 
rapporten.

Vil beholde de unge
Lierne kommune har for det 
meste hatt en negativ nettoinn-
flytting de siste årene. De opp-
levde en næringsmessig katas-
trofe i 2014 da Lierne bakeri ble 
besluttet nedlagt og potensielt 
over 100 arbeidsplasser ble lagt 
ned. Dette ville medført en sann-
synlig befolkningsflukt. 

Nå står kom-
munen midt i en 
omstillingspro-
sess og har klart å 
beholde mye av 
kompetansen. De 
jobber hardt for å 
beholde de som bor der. Nå kan 
det derimot komme en ny stor 
utfordring, forteller ordfører 
Bente Estil (bildet).

– Vi, som store deler av Trøn-
delag, vil få utfordringer innen-
for helsesektoren innen kort tid. 
Da særlig på helsefagarbeidere. 
Her prøver vi å ha en god dialog 
med skolene slik at vi kjenner til 
hvor mange elever som søker seg 
på disse fagene i videregående- 
slik at vi kan være med å legge til 
rette for lærlingplass for dem her 
i kommunen.

Hun sier at de må være krea-
tive for å beholde de unge.

– Lierne kommune har gjen-
nom flere år arbeidet systema-
tisk for å få tilflytting til Lierne, 
både tilbakeflytting av egne ung-
dommer, men også andre, sier 
hun og ramser opp flere tiltak. 
Blant annet har de hatt et treå-
rig bolystprosjekt, tiltak for å 
fremme gründerskap og styr-
king av samarbeidet med 
næringslivet.

Positiv vekst
I Inderøy kommune er situasjo-
nen noe annerledes, etter å ha 
hatt en positiv nettoinnflytting 
mellom 2012 og 2014. I 2015 gikk 
det ned noe. Rådmann Peter 
Ardon sier de ikke har noen pro-
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blemer med å rekruttere folk til 
faste stillinger. Han sier de tjener 
godt på å være i nærheten av 
større byer.

– Det er mange som søker som 
bor innenfor en akseptabel pen-
deldistanse fra Inderøy. Dette 
bekrefter at vi ligger geografisk 
gunstig i Innherred som i sin hel-
het er vår bo – og arbeidsmar-
kedsregion.

Videre forteller Ardon at de 
har hatt noen utfordringer med å 
få tak i kvalifisert personell innen-
for enkelte faste kompetansear-
beidsplasser, som i læreryrket.
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