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Del 2: Statusvurdering 
Offentlig 

Oppsummering av utfordringene 
 Gode på  Utfordringer Planer Skala score 

Ledelse     

Kompetanse     

Økonomi     

Tid og energi     

Kultur     

Utviklingskapasitet -- -- --  

 

Utviklingsledelse 
Utviklingsarbeid forstås både som drift, tjenestekvalitet og samfunnsutvikling. Utviklingsmål om 

befolkningsøkning kobles sammen med oppvekstperspektiver, skolestruktur og arbeidsplasser i 

næringen.  Kommunenes rolle som utvikler – forstås som tilrettelegger for gode rammevilkår og gode 

tjenester for næring og innbyggere. Utviklingsarbeidet skal drives frem av næring og innbyggere. 

Kommunen har jobbet noe med mobiliseringsarbeid – både internt i kommuneorganisasjonen 

(kommuneplanarbeidet) og blant innbyggere (mulighetsstudie for stedsutvikling). Det er 

engasjement for utvikling i den politiske ledelse – men det etterlyses et sterkere engasjement i 

kommunestyret som helhet. Kommunen som organisasjon mangler tid og kapasitet til å jobbe med 

langsiktig planlegging og koordinering av strategier og konkrete tiltak. 

Utviklingskompetanse 
Kommunen har høy kompetanse innen tjenesteområdene – og det er fokus på at levere gode 

tjenester. Det er vanskelig å rekruttere visse typer spisskompetanser til små fagmiljøer. Kommunen 

ser interkommunalt samarbeid som en god metode for å dele slike typer stillinger. Det satses på 

videreutdanning av kommuneansatte for å styrke kommunen som organisasjon (samfunns- og 

tjenesteutvikling). Det er bevissthet om at det mangler kompetanse i samfunnsarbeidet som kan 

samordne og koble ulike aspekter av kommuneplanens handlingsperspektiver – og ikke minst 

organisere og drive mobiliserings og prosessarbeid.   

Utviklingsøkonomi 
Det er noen midler til å drive utviklingsarbeid. Utviklingsstillinger i kommunen er fordelt på ulike 

personer og sektorer i kommunen. Det er ikke mye midler til å støtte næringsetablering. Det er 

tilgjengelige utviklingsmidler gjennom interkommunale samarbeider. Her skapes det også eksterne 

midler til utvikling.  

Tid 
Det er stort frivillig engasjement i bygda for å drive lokal samfunnsarbeid – og mye samarbeid på 

tvers av disse foreninger. Kommunen er oppmerksom på å støtte opp om dette engasjement 

gjennom å stille lokaler/utstyr til rådighet, sekretariat/rådgivning etc.  
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Næringslivet er også engasjert i lokal samfunnsutviklingen – gjennom å druive nytt næringsarbeid, 

støtte lag og foreninger, etc.  

Det mangler likevel tid i kommunen som organisasjon for å jobbe løpende med utvikling – å avse tid 

fra de daglige drift oppgavene.  

Utviklingskultur 
Det er sterk stedstilhørighet og stolthet i kommunen – til det som er blitt bygget av kommunens 

innbyggere (strukturer for friluftsliv, butikk og næringsliv/industri). Det er en god utviklingskultur i 

kommunen – og en sterk dugnadsånd og mye frivillig arbeid. Likevel ser kommunen at det er behov 

for mer tydelig omdømmebygging av kommunens kvaliteter til landsdelen for øvrig.  

Utviklingskapasitet  
Kommunen ser sin rolle som utvikler av gode rammevilkår for næring og innbyggere – og yter av 

tjenester av høy kvalitet. Kommunen (og næringen) ser at «utviklingsdrivet» - det å definere og drive 

utviklingen skal komme «nedenfra». Samtidig har utviklingen av den nye kommuneplan skapt rom 

for å få frem de utfordringer kommunen står overfor i dag – og forankret dette bredt i 

kommuneorganisasjonen.  

Intervjuet viser at det er mye utviklingskapasitet i kommunen som helhet - hvor både innbyggere og 

næring er interessert i å bidra til lokal samfunnsutvikling – som bolyst og trivsel på den ene siden – og 

næring og arbeidsliv på den andre siden.  

Likevel mangler kommunen kanskje kompetanse og ressurser til å samordne dette arbeid i et 

overordnet langsiktig perspektiv når kommuneplanens perspektiver skal gjennomføres – og ikke 

minst hvis innbyggere og næring skal mobiliseres i dette arbeid.  
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Del 3: Fakta om kommunen 
offentlig 

Kommune 1034 Hægebostad 
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 Hægebostad: 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 1 620 1 624 1 639 1 665 1 669 49 3,0 % 0,6 % 0,4 % 

Arbeidsfør alder 1 161 1 187 1 194 1 219 1 218 57 4,9 % 1,0 % 0,4 % 

Sysselsetting 662 647 640 653 686 24 3,6 % 0,7 % 1,4 % 

Innpendling 126 126 129 153 177 51 40,5 % 7,0 % 6,5 % 

Innpendlingsandel 19,0 % 19,5 % 20,2 % 23,4 % 25,8 % 6,8 %       

Utpendling 321 338 341 372 368 47 14,6 % 2,8 % 1,5 % 

utpendlingsandel 37,5 % 39,3 % 40,0 % 42,7 % 42,0 % 4,5 %       

Yrkesaktive 857 859 852 872 877 20 2,3 % 0,5 % 0,6 % 

Arbeidsledige 9 20 22 18 14 5 55,6 % 9,2 % -8,6 % 

Arbeidsstyrke 866 879 874 890 891 25 2,9 % 0,6 % 0,4 % 

Yrkesdeltakelse 74,6 % 74,1 % 73,2 % 73,0 % 73,2 % -1,4 %       

Sysselsetting fordelt på hovednæringer             

Landbruk 76 80 67 59 59 -17 -22,4 % -4,9 % -2,5 % 

Fisk 0 0 0 0 0 0       

Industri 187 165 188 190 192 5 2,7 % 0,5 % 0,4 % 

Bygg/anlegg 55 70 70 60 73 18 32,7 % 5,8 % 0,8 % 

Privat tjenesteyting 114 100 92 96 113 -1 -0,9 % -0,2 % 4,2 % 

Off. tjenesteyting 230 232 223 248 249 19 8,3 % 1,6 % 2,2 % 

 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 

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

http://www.ssb/
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Nedenfor viser vi en enkel presentasjon av sentrale resultater i grunnlagstabellen på forrige side. 

 

Hægebostad :   Samfunnsutvikling i perioden 2009-2013. 

 

Netto utpendling er her Utpendling minus Innpendling. 

Vi ser at sysselsettingen har gått opp med 24 personer mens netto utpendling har gått ned med 4 

personer i perioden.  Dette gir isolert sett 20 flere personer i arbeidsfør alder.  Samlet for arbeidsfør 

alder, er det en økning på 57 personer. Det betyr at det er en økning på 37 i antall personer som ikke 

i deltar i arbeidslivet blant personer i arbeidsfør alder.  Dette skyldes bl.a. 13 flere personer i alderen 

55-74 år og lavere yrkesdeltakelse. Folketallet går opp  med  49 personer i perioden.  Her kan det 

vises at det har vært en negativ utvikling i antall barn under 15 år (- 13 personer), og en moderat 

økning i antall eldre over 75 år (+ 5 personer).  
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