
 
 

    
                                                                                    15. og 16. juni15. og 16. juni15. og 16. juni15. og 16. juni    
                       i Hamarøyi Hamarøyi Hamarøyi Hamarøy    

 

Velkommen til et annerledes og spennende seminar – og bli kjent 
med Finnøy, ei bygd der innbyggerne selv har snudd avfolking 
og pessimisme til tilflytting og tro på framtiden. 
 

Seminaret setter søkelyset på grasrotprosessene som skaper vekst 
i små bygdesamfunn, på virkemidlene til offentlige instanser - 
og belyser nærmere hvordan samspillet mellom disse kan gi 
størst mulig uttlelling for bolyst og utvikling i utkant-Norge.  
 

Temaer under årets seminar er 
- bosetting i et internasjonalt perspektiv 
- de mange tomme husene 
- intern sentralisering 
 

Prosessleder for seminaret er rektor v/Høgskolen for landbruk 
og bygdenæringar, dr. philos. Dag Jørund Lønning.  
 

Arrangører:  
Hamarøy kommune i samarbeid med Finnøy grendelag, Partnerskap 
Salten, Nordland fylkeskommune, STH-kommunene, Høgskulen for 
landbruk og bygdenæringar. 
 

   

 
 
Onsdag 15. juni 

 
   kl. 10.30:  Buss fra Hamarøy Hotell 
                     - vi får et naturskjønt innblikk i bo og  
          levekår på Finnøy. Guide: Arne André Solvang 
             - Lunsj under høy himmel  
                     Grendelaget serverer kortreist mat på Heia 

- ”påfyll” v/Finnøy Metall- og Gjenvinning      
(Værforbehold)   

   kl.13.00:   Registrering av deltakerne på grendehuset 
   kl 13.15:   Velkommen v/ordfører Rolf Steffensen 
          - Finnøy i kortfattet fotopresentasjon - v/lokalt team 

         - presentasjon av seminardeltakerne 
   kl. 13.40:  Finnøy - tilflyttingsbygda 
          v/rektor dr. philos Dag Jørund Lønning  
   kl. 14.10:  ”Her vil vi bo”  

         - Caroline og Bram 
         - Andrea og Steffen 

   kl. 15.10:  Bosetting i et internasjonalt perspektiv          
         v/fylkesråd Arve Knutsen  

   kl. 15.40:  Tilflytting - rekruttering – integrering 
          Nordland fylkeskommunes Tilflyttingsprosjekt 
          v/prosjektleder Elise Sønderland  
   kl. 16.10:  Kaffepause  
   kl. 16.25:  Hvordan påvirker våre holdninger hjemstedet  

         vårt? v/doktorgradstipendiat Maria Almli 
                      

         - Samtaler - fordypning i dagens temaer       
 

   kl. 18.00:   Artic Wilderness Experience  
- besøk hos Kitty og Robin i Gamle Finnøy skoletun  
- servering av aperitif 

   kl. 19.00:   Middag i grendehuset 
          - samt musikalske godbiter v/Lars M. Andreassen 
   kl.  21.30:  Retur til Hamarøy Hotell 
 



 
 
Praktiske opplysninger 
 

Seminaret:  
Sted:            Finnøy grendehus 
Overnatting:   Hamarøy Hotell, Innhavet 
Tid:            Oppstart med sightseeingsbuss fra Hamarøy  
                       Hotell til Finnøy 15. juni kl. 11.00 
            Avslutning 16. juni ca kl. 14.00 
Målgruppe:    Alle som ønsker det skal bo folk i bygde-Norge,  

                    spesielt de som jobber med saken! 
 
Seminaravgift kr. 500,-, dekker full deltakelse på seminaret 
inkludert alle måltider (unntatt hotellfrokost), samt buss til og fra 
grendehuset. Deltakerne bekoster reise og eventuell overnatting 
selv.  
Det er reservert rom til seminardeltakerne på Hamarøy Hotell, 
pris enkeltrom m/frokost: kr. 1.025,-,  
dobbeltrom  m/frokost kr. 1.225,-.  
Deltakerne kontakter selv Hamarøy Hotell for overnatting innen 
1. juni. 
 
tel.: 75 76 55 00  
e-post: post@hamaroyhotel.no 
 
Det settes opp gratis buss for seminardeltakerne fra hotellet til 
grendehuset på Finnøy.  
Se program for bussavgang. 
Deltakerne oppfordres til å medbringe fottøy og klær for utebruk. 
 
Påmelding til seminaret innen 1. juni   
på mail til postmottak@hamaroy.kommune.no eller  
på telefon til servicekontoret 75 76 50 14.  
Oppgi navn, organisasjon, telefon og mailadresse. 
 
VELKOMMEN! 
 

 

 
Torsdag 16. juni 
 
  kl. 09.00:  Buss fra Hamarøy Hotell 
  kl. 09.30:  Kva kjennetegner tilflyttingsbygda?  
         v/Dag Jørund Lønning 
  kl. 10.10:  Distriktssenteret – et kompetansesenter for 

        distriktsutvikling  
        v/seniorrådgiver  John Kåre Olsen 

  kl. 10.40:  Mange vil ha, men få vil selje –  
        småbruk som ressurs for busetting  
        v/Henry Mæland, dagl. leder Dyrsku’n i Seljord 

  kl. 11.20:   Husbanken – en støttespiller i bosettingsarbeidet  
                    v/avdelingsdirektør Marit Iversen 
 

           - Samtaler – fordypning i dagens temaer 
 

  kl. 12.30:   Oppsummering – veien videre 
          v/Dag Jørund Lønning 
  kl. 13.00:   Lunsj 
  kl. 14.00:   Buss til Hamarøy Hotell   
  

        Velkommen igjen! 
 

   
(Forbehold om programjusteringer) 


