
Line Tellemann, Merkur-konsulent

Merkur-programmet
Nærbutikken – også et kommunalt ansvar?



• Statlig utviklingsprogram 
for distriktsbutikker

• Idéen med Merkur-
programmet:

Bygdeutvikling
gjennom

butikkutvikling

Merkur-programmet



Merkurs målsetting

• Opprettholde livskraftige bygder

• Sikre god tilgang på dagligvarer

• Utvikle nærbutikken som service-senter

• Utvikle butikken som møteplass

• Sikre tilgang på drivstoff i distriktene

• Utvikle bokhandelen i bygdesenter



En del av distriktspolitikken

• Eid av Kommunal- og 
moderniserings-
departementet

• Støtte fra alle parti på 
Stortinget 

• Hovedkontor i Førde

• Merkur blir overført til 
Distriktssenteret i 2019

Korsfjord, Alta

Joker Skaland, Senja



Alta – Elisabeth Gamst Mathisen

Narvik – Ole Svedenborg

Sandnessjøen – Line Antonie Tellemann

Trondheim – Stig Olson

Førde – Ronny Mowatt

Bergen – Per Spillum

Bryne – Lars Helgeland

Mandal –Roy Michaelsen

Gvarv – Hallvard Christenson

Lillehammer – Vigdis Myhre Næsseth

Ti konsulenter



Merkur-programmets verktøykasse



32 mill. kr til i butikk-støtte i 2017

• 580 Merkur-butikker

• 186 butikker fikk tilskudd

39 mill. kr i støtte-midler 
til fordeling i 2018

Nordmela landhandleri, Andøya



Positiv utvikling

• Små Merkur-butikker har like stor 
omsetningsvekst som større distriktsbutikker

• Kompetanseheving, rådgiving og støtte gir 
positiv utvikling for butikkene



Skal kommunen drive butikk?

• Butikk er ikke en kommunal oppgåve

• Men næringsutvikling er viktig for kommunen

• Kommunen har ansvar for gode tjenester og 
for utvikling av lokalsamfunnet

• Her kan nærbutikken være en god 
samarbeidspartner





Butikken er infrastruktur

• Butikken er like viktig som skole og barnehage

• Når skolen er nedlagt, er butikken den eneste 
felles-institusjonen i lokalsamfunnet

• Når butikken blir nedlagt, øker fraflyttingen



Bygdas servicesenter

• Butikken er mye mer enn en butikk

• Tilbyr mange tjenester i tillegg til salg av 
dagligvarer

• Postkontor, pakke-utlevering, bank, apotek, 
drivstoff, tipping, båtekspedisjon mm.

• Viktige tjenester for lokalsamfunn og næringsliv



Bygdas møteplass

• De fleste butikker har en kaffekrok

• Noen har også etablert kafétilbud og pub 
og kan tilby servering av varm mat

• En daglig møteplassen som er åpen for alle

• Spesielt viktig for eldre som har få alternativ



Bygdas vertskap

• Fungerer som lokal turistinformasjon

• For når turister trenger lokal informasjon, 
stopper de på nærbutikken

Brasøy Handel , Herøy



Lokale arbeidsplasser 

• Butikken gir arbeid i et 
lokalsamfunn der det 
ofte er få ledige jobber

• Arbeid på butikken 
fungerer svært godt 
for integrering av 
innvandrere

Joker Foldereid



Lokal utviklingsaktør

• Butikken er navet i 
lokalsamfunnet og 
utgangspunkt for 
etablering av nye 
arbeidsplasser

• Gjelder spesielt for 
reiseliv og turisme

Bolga, Meløy



Butikken gir grunnlag for bosetting

• Hvem vil flytte til et lokalsamfunn uten skole 
og barnehage – og med lang vei til butikken?

• Skal kommunen få vekst i folketallet, må en 
legge til rette for grunnleggende service



Bygda blir mer attraktiv

• Butikk-tilbudet gjør bygda attraktiv, 
også for etablering av nye bedrifter

• Butikk-tilbud er ofte en forutsetning 
for salg av hyttetomter og satsing på reiseliv



Butikken tilbyr kommunale tjenester

• Flere kommuner gir ulike kommunale 
oppgaver ut til nærbutikker 

– Formidling av kommunal informasjon

– Elevskyss

– Utlån av bøker

– Miljøstasjon for mottak av avfall

– Mm.



Lag avtale om kommunal service

• Butikkene kan ta på seg flere oppgaver

• Butikken er kommunens forlengede arm i 
lokalsamfunnet

• Kommune må se potensialet i butikkene

• Kommunereformen gjør dette mer aktuelt



Eksempel: Flora, Sunnfjord

• Avtale mellom kommune og fem butikker:
– Trådløst nett og pc, inkl. hjelp til nettbank mm.

– Turistinformasjon og vertskap for reisende

– Hjertestarter utplassert av kommunen

– Medisindepot og utlevering av medisin

– Varekjøring og tilsyn av brukere 1 gang pr. uke

– Etablering av frivilligsentral

– Ekspedisjon av gods over kai

• Kommunen betaler 50.000 kr pr. år pr. butikk





Innkluderes nærbutikkene ?

• Er butikken en del av kommuneplanen?

• Er butikken en del av bygdepolitikken?

• Blir butikken og bygdesenteret sett i 
sammenheng - to sider av samme sak?

• Er butikken en del av næringspolitikken?

• Kan kommunen legge ut tjenester?

• Handler kommunen lokalt?



Nærbutikkens nye rolle

• Vi ser det er et stort potensale for samarbeid 
mellom bygd, butikk og kommune

• Resultatet kan bli mer livskraftige bygder

• For felles målsetting er jo –

lokal vekst og utvikling



Merkur i Bodø kommune

Coop Kjerringøy v/ Lise Antonsen

Coop Helligvær v/ Jørn Einar Hals-Olsen

Landegode Handel v/ Siv Marit Sivertsen



Merkur ønsker samarbeid

• Vi vil gjerne 
samarbeide 
med 
kommunen 
for å utvikle 
butikk og 
lokalsamfunn



Sats på nærbutikken!

Bygdefolk i Skjolden satsa ein million – og fekk ny butikk

Takk for meg!


