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Del 2: Statusvurdering 
Offentlig 

Oppsummering av utfordringene 
 Gode på  Utfordringer Planer Skala 

score 

Ledelse  Legge til rette  

 Støtteordninger 

 Kommunikasjon 
med utbyggere og 
politikere 

 Langsiktige 
samfunnsmål – i 
sammenheng med 
tiltak 

 Mobilisere næring 
og innbyggere  

 Jobbe på tvers av 
sektorer 

 Utviklingssamtaler i 
ledelsen  

6 

Kompetanse  Plan - Teknisk,  

 Naturressurs 

 Næring 

 Tverretatlig 

 Plan og utvikling 
som prosess 

  

 Lære på tvers av 
sektorer  

 Lære mer om 
prosessarbeid 

5 

Økonomi  Store midler 

 Mange støtte 
ordninger 

 Brukes midlene 
riktig 

 Investeringer i 
felles goder & 
infrastruktur 

 Vurdere/evaluere 
ordninger 

 Vurdere bruk av 
økonomi ifht. 
Langsiktige utviklings 
mål 

8 

Tid og energi  Engasjement i 
innbygger drevne 
prosjekt.  

  

 Engasjement for 
samfunnsutvikling 

 Næringsinvolverin
g 

 Frivillighetssentral  6 

Kultur  Praktisk arbeid 

 Utmarkslag  

 Bygge hverandre 
gode  

 Stykke vis og delt 

 Omdømmebygging  5 

Utviklingska
pasitet 

 --  --  -- 5 

 

Utviklingsledelse 
Kommunen er sterk på de tekniske aspekter av planlegging – og flinke til å legge til rette for 

arealutvikling. De har skapt destinasjonsutvikling gjennom areal planlegging og kommunikasjon 

mellom kommune og utbygger. Det mangler i større grad utviklingsledelse i forhold til å mobilisere 

og engasjere innbyggere og næringer i mer langsiktig samfunnsutviklingsarbeidet.  

Det arbeides med å skape bedre kommunikasjon på tvers av de ulike sektorer i kommunen – og 

hvordan man kan brukes hverandres kompetanse og erfaring på ulike områder. Det kan forstås som 

del av en organisasjons utvikling – som også vil kunne kombineres med perspektivene om å revidere 

samfunnsplanleggingens langsiktige mål og støtte ordningene.  
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Utviklingskompetanse 
Kommunen er sterk på plan og naturforvaltning – næringsrådgivning innen utmarks- og 

landbruksnæringer. De mangler kompetanse på samfunnsplanlegging som langsiktig prosess – som 

bygger på mobilisering og involveringsarbeid. Kommunen har gode muligheter for å tilegne seg 

denne type kunnskap – siden det ligger i forlengelse av den type kompetanse som allerede er 

tilstede. 

Det mangler også kompetanse på de «nye» tverretatlige områder. Det jobbes med hvordan 

administrasjonen gjennom felles møter kan lære av hverandre og jobbe med utvikling av disse nye 

felter.   

Utviklingsøkonomi 
Kommunen har store midler til å investere i både infrastruktur og utviklingsarbeid. Mange midler 

brukes i dag til ulike typer støtteordninger for næringsgrupper, samfunnsgrupper. Diskusjonen viste 

at det er sterke meninger om disse tilskuddsordninger – noen mener disse ordninger er nødvendige 

for at tiltrekke seg folk og fastholde næringer – mens andre mener at disse støtteordninger kan 

«tilsløre» større og langsiktige samfunns utviklingsmål for kommunen som helhet.  

Tid 
Kommunen bruker mye tid på utviklingsarbeid i et bredt perspektiv.  

Det er arenaer for næringsråd og landbruksråd  – hvor både ordfører og enhetsleder møter. 

Problemet er at næringslivet ikke stille på disse arenaer. Det er problematisk at ikke næringen 

investerer tid i samarbeidet med kommunen. De mottar ulike typer av støtte – men er ikke motiverte 

til å delta på møter og arrangement. Det arbeides med å mobilisere disse i forhold den nye 

kraftinvestering.  

Det mangler en felles arena for samarbeid med lag og foreninger. Frivilligheten har alltid i en hvis 

grad vert tilstede – og er vokst ytterligere frem etter Roots festivalen. Kommunen ønsker å støtte en 

innbygger initiert frivillig sentral.  

Utviklingskultur 
Det har vert tradisjon for utmarkslag og foreninger. Det er tradisjon for ærlig og praktisk arbeid.  

Det er vokst frem bedre frivillighetsinnsats etter etableringen av Roots festivalen.  

Kommunen legger vekt på å bli bedre til snakke frem hverandre og derigjennom forbedre 

omdømmebyggingen.  

Innbyggere og næring har en tendens til å forvente at kommunen ordner opp og tilrettelegger. Det er 

ikke stor tradisjon for å involvere seg i kommunalt initiert utviklingsarbeid.  

Utviklingskapasitet  
Utviklingskapasiteten i kommunen har gode økonomiske rammer og mange ansatte med 

kompetanse i teknisk- og arealplanlegging i administrasjonen. Kommunen ser at det er en utfordring 

å revidere og koble langsiktige helhetlige mål for utvikling av kommunen med bruk av kommunale 

midler. Infrastruktur er en av de felles goder som er helt avgjørende for at utvikle både næring, 

reiseliv og tilflytting.  
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Kommunen må vurdere og arbeide med sin rolle som utviklingsaktør og diskutere om de skal være 

tilretteleggere for at andre kan drive utvikling, eller selv  drive utviklingen fremover. Hvordan skape 

arenaer som kan motivere innbyggere og næring til å engasjere seg – og drive utviklingen videre – 

uten at det forventes at kommunen gjør (og finansierer) hele arbeidet.  
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Del 3: Fakta om kommunen 
offentlig 

Kommune 1026 Åseral 
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 Åseral: 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 
2001-
2013 

Folketall 914 917 912 912 912 -2 -0,2 % 0,0 % 0,0 % 

Arbeidsfør alder 612 633 636 640 646 34 5,6 % 1,1 % 0,3 % 

Sysselsetting 573 639 654 658 621 48 8,4 % 1,6 % -1,0 % 

Innpendling 224 306 329 315 279 55 24,6 % 4,5 % -3,2 % 

Innpendlingsandel 39,1 % 47,9 % 50,3 % 47,9 % 44,9 % 5,8 %       

Utpendling 131 130 147 128 135 4 3,1 % 0,6 % -1,7 % 

utpendlingsandel 27,3 % 28,1 % 31,1 % 27,2 % 28,3 % 1,0 %       

Yrkesaktive 480 463 472 471 477 -3 -0,6 % -0,1 % 0,2 % 

Arbeidsledige 2 5 5 9 14 12 
600,0 

% 47,6 % 22,9 % 

Arbeidsstyrke 482 468 477 480 491 9 1,9 % 0,4 % 0,6 % 

Yrkesdeltakelse 78,8 % 73,9 % 75,0 % 75,0 % 76,0 % -2,8 %       

Sysselsetting fordelt på hovednæringer             

Landbruk 146 215 250 245 196 50 34,2 % 6,1 % -4,8 % 

Fisk 0 0 0 0 0 0       

Industri 49 51 45 47 50 1 2,0 % 0,4 % 2,1 % 

Bygg/anlegg 102 107 96 99 101 -1 -1,0 % -0,2 % 1,0 % 

Privat tjenesteyting 84 92 102 97 108 24 28,6 % 5,2 % 1,1 % 

Off. tjenesteyting 192 174 161 170 166 -26 -13,5 % -2,9 % 0,6 % 

 Sysselsettingstall og pendlingstall pr 4. kvartal året før 

 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/
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 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. 

 

Åseral:   Samfunnsutvikling i perioden 2009-2013. 

 

Netto utpendling er her Utpendling minus Innpendling. 

Vi ser at sysselsetting har gått opp med 48 personer mens netto utpendling har gått ned 51 personer.  

I sum betyr dette 3 færre yrkesaktive som bor i kommunen. Det er en marginal økning antall 

personer som ikke i deltar i arbeidslivet blant personer i yrkesaktiv alder, slik at vi får en økning på 34 

flere personer i arbeidsfør alder.  

Folketallet går opp betydelig mindre enn økningen i arbeidsfør alder. Dette skyldes bl.a. 

fødselsunderskudd.  
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