
Del 2: Statusvurdering 
Offentlig 

 Gode på  Utfordringer Planer Skala 
score 

Ledelse Engasjement og løfte 
sammen. Politikere som er 
på hugget. Folkemøter og 
inkludering. Tett dialog, 
lett å ta kontakt, 
gjennomsiktig, raske 
beslutninger om 
nødvendig. Gjort mye bra. 

Har en jobb å gjøre 
på boliger. Lange 
avstander i 
kommunen. 
Vanskelig å 
prioritere- vil så 
mye. Artig med 
ideer, vanskeligere 
med handling. Klare 
å samarbeide på 
tvers for god kvalitet 

Saman om ein 
betre kommune: 
Intern kulturplan, 
omdømmearbeid, 
revy. Kulturplan,  
Mange tiltak i 
småkommunep: 
oppvekstplan, 
samfunnsplan-
leggings studie, 
næringsplan, 
grendeutvikling, 
++. 

1-6 

Kompetanse Har kompetanse. 
Arrangementskompetanse, 
kompetente lærere. Har 
erfaringer og kunnskap.  

Spisskompetanse. 
Utnytter 
eksisterende 
kompetanse dårlig. 
Avhengig av 
enkeltpersoner. 
Kompetanse 
forsvinner med 
pensjon. Rydde nok 
tid. Tilgjengelighet 

Informasjon til 
ungdommer om 
arbeidsmuligheter 
på Høylandet. 
Utvide nettverket. 

2-5 

Økonomi  Lite økonomi i noen 
lag og foreninger. 
Stram 
kommuneøkonomi. 
Lite handlingsrom i 
hverdagen – fanges 
av må-oppgaver. 

 3-7 

Tid og energi  Bruker ikke tid på å 
reflektere 

 1-7 

Kultur Galskap og humor. 
Kreativitet. Lov med høge 
tanker. Tør å være gærn. 
Lov å finne på noe nytt. 
Inkludering. God på 
frivillighet. Ildsjeler, MOT 

Grendeidentitet (+/-) 
Aktiviteter for alle. 
Hollån identitet – litt 
konservativ (+/-) 

Festival, 
familieteater 

3-5 

Utviklingskapasitet -- -- -- 2-4 

 

Utviklingsledelse 
Revyfestivalen kan være et viktig element for ledelse av samfunnsutviklingen på Høylandet. Dette 

handler om den kulturen som humor og galskap bringer med seg, men også det fellesskapet som 



dugnaden – revyfestivalen er. Revyfestivalen har tilleggseffekter og det på mange områder. Kanskje 

er en tilleggseffekt at de klarer å ha en tett dialog, at det er enkelt å ta kontakt og at ting er 

gjennomsiktig – fordi de har jobbet sammen på dugnaden og deltatt i et fellesskap hvor hverdagens 

roller blir snudd litt på. Dette gir seg utsalg i at innbyggerne er engasjert og vant til å løfte sammen. 

Det vises til at politikerne er på hugget og at det er gjort mye bra i kommunen. Humor, galskap og 

kreativitet gjør at det finnes mange ideer, men at de opplever at det kan være tungt å få omsatt ideer 

til handling. Kommunen ser fortsatt et behov for å klare å samarbeide på tvers både innad i 

kommuneorganisasjonen, med næringsliv, lag og foreninger og innbyggere samt eksterne aktører for 

å kunne levere. 

Utviklingskompetanse 
Det finnes kompetanse og utfordringen er å tilgjengeliggjøre den og utnytte den. Spesielt trekkes 

lærernes kompetanse fram som veldig god og en av årsakene til at Høylandet scorer høgt på 

oppvekst. Arrangementskompetansen som finnes på Høylandet etter mange år med revyfestival er 

stor og fordelt på mange mennesker. Utfordringen framover er spisskompetanse på spesielle 

funksjoner og det faktum at kompetanse forsvinner ut av organisasjoner når personer blir 

pensjonert. 

Utviklingsøkonomi 
Kommuneøkonomien er stram, men de har allikevel klart å prioritere utviklingsarbeid. Midler fra 

Saman om ein betre kommune og småkommuneprogrammet har gjort det mulig å legge mer vekt på 

utviklingsarbeidet gjennom å øke ressursene til dette arbeidet internt i kommunen samt å involvere 

eksterne. Lag og foreninger har varierende økonomi og deres aktivitetsnivå avhenger av økonomien. 

Noen av dem har økonomiske forpliktelser i form av faste kostander (eks ungdomshus) som fort kan 

hemme dem. 

Tid 
I møtet ble det diskutert ulike forståelser av begrepet tid – og flere syntes det var vanskelig. Det ble 

påpekt at tid ofte var negativt ladet ved at man ikke har tid og at det begrepet ble brukt ukritisk. På 

den måten stenger eller bremser tidsspørsmålet utvikling, selv om det kanskje handler om 

prioritering. Det ble også påpekt at det ikke brukes tid til å reflektere. 

Utviklingskultur 
Det var delte meninger om Høylandet har en utviklingskultur, men det er tydelig at Høylandet har en 

kultur preget av humor, galskap og kreativitet som påvirker mye av aktiviteten. Det kan stilles 

spørsmål med om en god utviklingskultur kan oppfattes som at man skal gjøre mye nytt hele tiden, 

eller om det er fornuftig at en utviklingskultur skal ha en nøkternhet i seg. 

Utviklingskapasitet  
Mye av det som skjer på Høylandet er preget av revyfestivalen og tilleggs effekter av den, både når 

det gjelder humor, galskap, kreativitet, samhold, fellesskap, aktivitetsnivå mm. Det er mange 

innbyggere som har noe de er opptatt av. Revyfestivalen er en sosial arena hvor de som jobber på 

dugnad skaper noe sammen som de er stolte av. Et viktig utsagt som forteller noe som Høylandet 

spesielt, men også om samfunnsutvikling generelt er at: «mennesker og ideer må til for å få til 

utvikling». Det kommer et ønske om å utvide MOT til å gjelde hele samfunnet, slik at MOT verdiene 

kan spes til den voksen befolkningen.  



Avkryssingene på skalaen ligger i nedre halvdel (veldig overraskende med bakgrunn i det de har 

fortalt) og møtedeltakerne er veldig fornøyde, men har bevisst krysset i nedre halvdel fordi de ser 

potensialet og mulighetene for å bli bedre.   

  



Del 3: Fakta om kommunen 
offentlig 

Kommune 1743 Høylandet 
Samfunnsutviklingen sier noe om behovet for og eventuelt resultatene av utviklingskapasiteten i 

området det er snakk om.  Befolkningsutvikling er et enkelt men samtidig kompliserte mål på 

samfunnsutvikling fordi det skjuler fødselstall, dødsfall og inn- og utflytting av både barn og voksne. 

Det er ofte bedre å fokusere på endringer i antall personer i produktiv alder, dvs. den delen av 

befolkningen som deltar i arbeidslivet, får barn, flytter mest osv.  

Grunnlagstabell Høylandet: Ulike mål og indikatorer for samfunnsutvikling (Kilde: www.ssb.no) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Endring 
2009-
2013 

Endring 
2009-
2013 

Årlig 
endring 
2009-
2013 

Årlig 
endring 
2011-
2013 

Folketall 1 274 1 270 1 270 1 264 1 263 -11 -0,9 % -0,2 % -0,1 % 

Arbeidsfør alder 902 886 884 880 878 -24 -2,7 % -0,5 % -0,1 % 

Sysselsetting 556 559 547 531 536 -20 -3,6 % -0,7 % -0,4 % 

Innpendling 94 94 100 84 84 -10 -10,6 % -2,2 % -3,4 % 

Innpendlingsandel 16,9 % 16,8 % 18,3 % 15,8 % 15,7 % -1,2 %       

Utpendling 215 215 226 211 222 7 3,3 % 0,6 % -0,4 % 

Utpendlingsandel 31,8 % 31,6 % 33,6 % 32,1 % 32,9 % 1,2 %       

Yrkesaktive 677 680 673 658 674 -3 -0,4 % -0,1 % 0,0 % 

Arbeidsledige 6 11 11 10 7 1 16,7 % 3,1 % -8,6 % 

Arbeidsstyrke 683 691 684 668 681 -2 -0,3 % -0,1 % -0,1 % 

Yrkesdeltakelse 75,7 % 78,0 % 77,4 % 75,9 % 77,6 % 1,8 %       

Sysselsetting fordelt på hovednæringer             

Landbruk 112 100 97 90 80 -32 -28,6 % -6,5 % -3,8 % 

Fisk 8 8 6 6 9 1 12,5 % 2,4 % 8,4 % 

Industri 37 33 29 27 20 -17 -45,9 % -11,6 % -7,2 % 

Bygg/anlegg 14 14 14 21 18 4 28,6 % 5,2 % 5,2 % 

Privat tjenesteyting 149 157 174 176 192 43 28,9 % 5,2 % 2,0 % 

Off. tjenesteyting 236 247 227 211 217 -19 -8,1 % -1,7 % -0,9 % 

 Sysselsettingstall og pendlingstall pr 4. kvartal året før for personer 15-74 år (arbeidsfør alder). 

 Sysselsetting er lik antall personer med arbeidssted i kommunen.  

 Innpendling er antall personer med arbeidssted i kommunen og som bor utenfor kommunen.  

 Innpendlingsandel = Innpendling/sysselsetting.  

 Utpendling er antall personer med bosted i kommunen men arbeidssted utenfor kommunen.  

 Yrkesaktive er antall personer med bosted i kommunen med arbeidssted i/utenfor kommunen.  

 Arbeidsledige er antall helt ledige personer i gjennomsnitt året før 1.1. 

 Arbeidsstyrke er yrkesaktive pluss arbeidsledige. 

 Utpendlingsandel =Utpendling/Yrkesaktive.  

 Yrkesdeltakelse er lik Arbeidsstyrke/Arbeidsfør alder. 

 Folketallet øker med om lag 1 % pr år i Norge 

http://www.ssb/


 Yrkesdeltakelsen i Norge har sunket fra 73,1 % i 2009 til 70,4 % i 2013. 

 

Nedenfor viser vi en enkel presentasjon av sentrale resultater i grunnlagstabellen på forrige side. 

 

Høylandet:   Samfunnsutvikling i perioden 2009-2013. 

 

Netto utpendling er her Utpendling minus Innpendling. 

Vi ser at sysselsettingen har gått ned med 20 personer i perioden mens netto utpendling har økt med 

17 personer.  Dette gir isolert sett en reduksjon på 3 personer i arbeidsfør alder.  Samlet for 

arbeidsfør alder, er det en reduksjon på 24 personer. Det betyr at det er en økning på 21 (24-3) i 

antall personer som ikke i deltar i arbeidslivet blant personer i arbeidsfør alder. Folketallet går ned 

med 11 personer i perioden, dvs. mindre enn endringen i antall personer i arbeidsfør alder. Dette har 

sammenheng med vekst i antall barn under 15 år. 
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