
Del 2: Statusvurdering 
Offentlig 

Oppsummering av utfordringene 
(Forskernes bearbeidelse og systematisering av data) 

 Gode på  Utfordringer Planer Skala 
score 

Ledelse Har fått på plass 
arealplanlegger 
og har et godt 
mentoropplegg 
med Vefsn. Tett 
kontakt med 
Grane 
Næringsutvikling. 
Har vilje til å drive 
utvikling. 

Tid til utviklingsarbeid må 
prioriteres.  
Relasjoner med 
nabokommunen på 
ledelsesnivå skal 
bearbeides. 
Mer innbyggerinvolvering. 
Bruke E6-utbyggingen som 
en mulighet 

Har planer om 
samarbeidsforum 
mellom rådmenn 
og ordførere i 
regionen.  
 

 

Kompetanse Gode på 
driftsoppgaver. 
Har overskudd av 
lærere. 
Helsetjenester 
fungere bra. 
Næringslivet får 
tak i det de 
trenger, men også 
fra utlandet. 
Mentorordning 
fungerer bra, og 
kan kanskje 
prøves på andre 
fagfelt.  
God tverrfaglig 
kompetanse i 
kommuneorg. 

Lite høyutdannede i 
kommunen.  
Bli bedre på 
prosesskompetanse og 
utviklingskompetanse.  
Kapasitet til 
utviklingsarbeid.  
Hjørnesteinsbedriften er i et 
prispresserende marked. 
Mange muligheter i reiseliv 
med Børgefjell, men 
samhandlingskompetanse 
mangler.  

  

Økonomi Har relativt stort 
næringsfond på 
60 mill.  
Frivillighet er 
aktive i 
omsorgsektoren- 
gir god økonomi 
for kommunen.  

Kapasitetskrevende å søke 
etter eksterne midler. 
Prosjektvirksomhet er 
kostbart i tidsbruk og kaster 
lite av seg.  
Mangler næringsliv som har 
tid/evne til å gjennomføre 
større utviklingsprosjekter, 
og søknader til 
næringsfondet blir derfor 
små.  

  

Tid og energi Liten organisasjon Å prioritere utvikling er   



gir lite byråkrati. 
Mange tar ansvar 
i kommuneorg.  

vanskelig både i kommune 
og næringsliv.  

Kultur Godt samhold. 
Mye frivillig 
innsats. God 
mobiliseringsvilje 
og evne. I positiv 
utvikling. 
Mange sterke 
småbedrifter. 

Få aktører med store 
utviklingsmuskler. Mange 
mulighetsområder i reiseliv 
og opplevelse som ikke er 
koordinert. Ikke god 
utnyttelse av Børgefjell 
nasjonalpark. Ingen 
organisert og taktisk bruk av 
reindriftsnæringen.  

  

Utviklingskapasitet Vilje til å tenke 
nytt. God posisjon 
for planlegging. 

Tidsknapphet.  
prioritering mellom drift og 
utvikling. 
 

Skape tid og rom 
gjennom kjøp av 
tjenester er 
mulig, men må 
prioriteres. 

 

 

Utviklingsledelse 
Våre vurderinger 

Grane kommune er klar ovre hvilke utfordringer de har med tanke på samfunnsutvikling og ledelse 

av dette. Det meste koker ned til knapphet på tid. Driftsoppgaver har et større fokus. Har godt 

samarbeid og dialog med Grane Næringsutvikling og frivilligheten. Ingen tungrodde prosesser – alle 

kjenner alle og har et effektivt system med tanke på avklaringer og spørsmål. Mangler kanskje noe på 

langsiktig tanker og strategi, men mye er på gang gjennom økt fokus på samarbeid men 

nabokommunene. Store muligheter til samfunnsutvikling gjennom E6-utbygging, men ingen selvfølge 

at det blir samfunnsutvikling av det med mindre kommunen har fokus på det.  

Utviklingskompetanse 
Våre vurderinger 

Grane lider av at det er mange arbeidsplasser med lavt kompetansekrav. Kommunen har 

kompetanse til å gjennomføre tiltak, men mangler mange personer/arbeidsplasser med høyere 

utdanning.  

Mentorordning med en større kommune synes å være klok: personer skaffer seg økt 

praksiskompetanse og begge kommuner før større faglig nettverk. Dette kan sikkert overføres til 

andre fagområder, også der det ikke er nyutdannede.  

Utviklingsøkonomi 
Våre vurderinger 

Kommunen har et relativt stort næringsfond. Dette har restriksjoner på 5 mill per år. Næringsliv har 

lite økonomiske midler å avse, da det er mange småbedrifter i entreprenørbransjen. Vindusfabrikken 

lever i et marginalisert marked og har fokus på egen utvikling.  



Med et stort næringsfond er det et lite paradoks at det er tidskapasitet det sorter på når det kommer 

til samfunnsutviklingsarbeid. Dette er prioriteringer som kommunen kan ta grep om dersom man 

ønsker mer samfunnsutvikling.  

Tid 
Våre vurderinger 

Tjenesteproduksjon har førsteprioritet i kommunen. I næringslivet er det også marginale 

tidsressurser. Frivilligheten er oppegående og legger ned mye arbeid i omsorgssektoren, idrett og 

kultur.  

Utviklingskultur 
Våre vurderinger 

Grane kan bli bedre på å skape kultur for utvikling ved å ta vare på og bygge opp under de ildsjeler 

som finnes, og ved å rette næringsfondsmidler til prosjekter som er med på å bygge opp under 

bærekraftige utviklingsprosjekter; for eksempel reiselivsnæringen. Nasjonalparken Børgefjell blir ikke 

utnyttet godt nok som reisemål. Reindriftsnæringen kan være tidkrevende å arbeide med, men kan 

ha et uutløst potensiale på reiseliv og næringsmiddelproduksjon.  

Utviklingskapasitet  
Våre avsluttende vurderinger 

Utviklingskapasiteten virker sårbar, selv om vilje er til stede, og pilen peker oppover for fremtidig 

samarbeid i regionen. E6-utbygging kan være en gylden mulighet for å få lagt til rette for positive 

endringer i kommunen. Positivt at man inviterer til inspirasjonskvelder og tar et aktivt grep for å få en 

positiv utviklingskultur i Grane.  

  



 


