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MÅL ADRESSE SAUDA  
Hovedmål Evaluering 

1. Flere vil velge adresse i Sauda fordi 
samfunnet fremstår som et attraktivt og 
unikt samfunn å leve i - vi får 
befolkningsvekst  

Endring i innbyggere fra 2013 til 2015 = + 11. Fra 4745 til 4756. Resultatet viser stabilisering og 
svak vekst. Dette er et tydelig «brudd» i utviklingstrenden siden 1962 med stadig nedgang i 
folketall. Fra 1. desember 2015 mobiliserer Sauda for flyktningkrisen og tar imot 150 
mennesker. Det endrer folketallet i Sauda til om lag 4 900 pr. 31.12.2015. Det har ikke bodd så 
mange mennesker i Sauda siden 2003 (4915).  

2. Rette personer rekrutteres til muligheter i 
Sauda til rett tid.  

Undersøkelse viser (se vedlegg) at virksomhetene i Sauda per november 2015 har god tilgang på 
kvalifisert arbeidskraft. Jobbdatabasen www.jobbisauda.no har 70 oppføringer med personer 
som søker muligheter i Sauda. Sauda 365 på Facebook sprer informasjon om muligheter i Sauda 
til 2500 likere og gjennomsnittlig rekkevidde på innlegg på 2000 personer.   
 

Delmål:  Evaluering  
1. Flere tar med seg sin arbeidsplass til 

Sauda 
Kjente «importerte» arbeidsplasser til Sauda i prosjektperioden:  

- Goodtech (kontorfellesskap Saudagården)  
- Aibel (kontorfellesskap Saudagården)  
- Statoil (kontorfellesskap Saudagården  
- Fomas fiskehelse og miljø (kontorfellesskap Eramet)  
- Filter kommunikasjon og design (kontorfellesskap Eramet)  
- Visma AS 
- Statnett 
- Skanska  
- Div. freelance konsulenter med base i Sauda. 

Til sammen representerer disse virksomhetene om lag 15-20 arbeidsplasser.  
 

2. Flere etablerer sin egen virksomhet for å 
realisere jobb 1 eller 2.  

Antall virksomheter i Sauda i perioden 2013-2015 (SSB Tabell: 10308): + 23 (fra 414 til 437).  
Antall «case» i Sauda Vekst AS sin mentorordning: (5 ferdige, 2 avsluttet/avbrutt, 6 pågår 



3. Adresse Sauda bidrar til nødvendig 
rekruttering av rett kompetanse 

Undersøkelse blant de største virksomhetene i Sauda viser at de har god tilgang til kvalifiserte 
søkere.  

4. Adresse Sauda bidrar til profilering av 
muligheter og prospekter i Sauda på en 
tydelig og god måte.  

Undersøkelse viser at Sauda 365-merkevare og Sauda 365 bidrar til å profilere stillinger, 
arrangement, aktiviteter og andre muligheter i Sauda på en god måte. Se vedlagt undersøkelse 
blant virksomheter og brukere.  

5. Adresse Sauda bidrar til rekruttering av 10 
eksterne personer til ledige stillinger pr. år 

Registreringer i Sauda Vekst AS dokumenterer at det er flere personer som ønsker seg til Sauda 
enn det er jobb til. Virksomhetene har de siste 2 årene hatt rikelig med søkere til ledige 
stillinger, en stor andel eksterne søkere som vil til Sauda (en stor del har tilknytning til Sauda fra 
før). Attraktiviteten til Sauda ser sterk. Evnen til å skape nye jobber er svak.  

6. Adresse Sauda bidrar til 
bedriftsetableringer 

Statistikk viser vekst i bedriftsetableringer i prosjektperioden jfr. delmål 2.  

7. Adresse Sauda bidrar til fem 
avstandsuavhengige arbeidstakere pr. år 

Uvisst om målet er oppnådd. Flere henvendelser hos Sauda Vekst AS viser mindre fokus og 
behov for «jobb nr. 2». Det kan tyde på at jobb nr. 1 er hovedutfordringen for familier pga. av 
flere kan ta med seg jobben.  

8. Adresse Sauda bidrar til fem pendle-litt 
arbeidstakere pr. år 

Viser til mål 7. Det har i perioden blitt planlagt og påbegynt bygging av et nytt kontorfellesskap 
på Vangsnes i Sauda. Formålet med tiltaket er å bygge et attraktivt kontorfellesskap der  

 

  



Tiltak og aktiviteter Nye Adresse Sauda  

Tema Hva  Hvordan  Evaluering   Lenker / referanser   

Budskap og 
visuelt uttrykk 

Etablere et tydelig budskap 
og visuelt uttrykk for 
Adresse Sauda. Budskapet 
skal bygge opp under 
formålet «Å rekruttere 
mennesker til muligheter i 
Sauda gjennom de unike 
kvalitetene til den eneste 
byen i Ryfylke!» 

Engasjere kommunikasjons-miljø for 
utforming av budskap, profil, logo o.l.   

Gjennomført som planlagt. Profil, logo 
og merkevare utformet og knyttet til 
«Sauda365». Denne profilen er tatt i 
bruk av Sauda kommune, Sauda Vekst 
AS og Sauda Ferie og Fritid. Den er 
også tatt i bruk av store og små 
aktører – både frivillige og private – 
som lest for profilering av aktiviteter 
og tiltak  

Vedlagt profilmanual for Sauda 
365  

Nett-portal og 
digitale verktøy 
Adresse Sauda  

Etablere effektive, 
oppdaterte og driftsvennlige 
nettbaserte verktøy for 
kommunikasjon av 
muligheter i Sauda.  

Engasjere kommunikasjons-miljø 
/nettsideutviklere for å forme portal 
for Adresse Sauda – en inngang til alt 
 
Bruke LinkedIn og Facebook. Knytte 
disse til hjemmeside 
 
Sikrer profilering av portal på sider 
med mye aktiviteter (eks. Sauda 
skisenter, Sauda kommune).  
 
Effektive løsninger for ajourhold, 
oppdateringer og nyheter.  
 

Nett-verktøy er utarbeidet som 
planlagt. Portal er utviklet for å samle 
viktig informasjon om Sauda under en 
felles inngang. Prosjektet har 
samordnet dette med store aktører 
som kommune, næringsliv, reiseliv og 
andre store aktører  
 
Det er utformet enkle og effektive 
modeller for drift og vedlikehold av 
nett-produkter. 
 
 
 
 

www.sauda.no  
www.sauda365.no  
www.jobbisauda.no 
www.hvaskjerisauda.no  
https://www.facebook.com/SAU
DA365-
797989090257027/?fref=ts 
 

Informasjons- 
og 
kommunikasjon
smodell for 
Adresse Sauda  

Velge ut og tilrettelegge 
informasjon som 
underbygger Sauda som et 
attraktivt sted å bo i og 
flytte til.  
 

Engasjere kommunikasjonsmiljø for 
utforming av kommunikasjonsstrategi, 
informasjonsstrukturer og tekst for 
ulike medium.  

Gjennomført sammen med 
utformingen av Sauda 365 konsept. 
Det verdimessige er rundt Sauda 365 
er knyttet til hverdager, aktivitet, 
deltakelse og opplevelser i Sauda.  

Profilmanual og nettsteder med 
omtaler og «innlegg»  
 

http://www.sauda.no/
http://www.sauda365.no/
http://www.jobbisauda.no/
http://www.hvaskjerisauda.no/
https://www.facebook.com/SAUDA365-797989090257027/?fref=ts
https://www.facebook.com/SAUDA365-797989090257027/?fref=ts
https://www.facebook.com/SAUDA365-797989090257027/?fref=ts


Tema Hva  Hvordan  Evaluering   Lenker / referanser   

 

Utarbeidelse og 
profilering av 
tjenester og 
ordninger i 
Adresse Sauda  

Utarbeide og markedsføre 
ordninger og tjenester med 
Adresse Sauda. 
- Boligdrømmen, de gode 
tjenestene, den unike fritida 
i Sauda 
- Nære og gode historier om 
Sauda-identiteten og det å 
leve og bo i Sauda 
- 10-minutters byen med 
nærhet til alt og tilbud om 
det meste med mer tid til 
overs og mer tid til 
hverandre.  
- "Little big place" - Profilere 
Sauda som handelsted og 
byen innerst i Ryfylke 
- Ledige stillinger og verktøy 
for å lage eller ta med egen 
arbeidsplass  
- Klynger og vilkår for å 
etablere egen virksomhet i 
Sauda 
 
 
 
 
 
 
 
 

Engasjere kommunikasjons-miljø for 
utforming av budskap, tekst og visuelt 
uttrykk.  
 
Implementere tjenester og ordninger i 
nettportal 
 
Utarbeide materiell og omtale av 
tjenester og vilkår for gründere, 
knoppskytere, investorer 
  
Utarbeide konsept for «Gründerpakke 
Sauda» 
 
 
Markedsføre tjenestene og 
konseptene. 
   

Sauda 365 er brukt til å profilere 
boligområder, stillinger, aktiviteter, 
barnehager, skoler, turer, 
arrangement og folk i Sauda. Det er 
også laget arbeidsplassomtaler fra en 
rekke virksomheter.  
 
Det er utviklet og styrket et samarbeid 
mellom næringsliv og kommune om å 
sikre vilkår for knoppskytning og 
bedriftsetablering. Sauda 365 har 
profilert og samordnet informasjon og 
verktøy for næringsutvikling som 
mentor-ordning, startkontor, 
næringslokaler og lokalt næringsfond.  

Se omtaler om å jobb, bo leve 
på:  
http://sauda365.no/jobbe/ 
http://sauda365.no/leve/ 
http://sauda365.no/bo/ 
 
Se oversikt med virkemidler for 
næringsutvikling på:  
http://www.sauda-vekst.no/for-
etablerere/ 
 

http://sauda365.no/jobbe/
http://sauda365.no/bo/
http://www.sauda-vekst.no/for-etablerere/
http://www.sauda-vekst.no/for-etablerere/


Tema Hva  Hvordan  Evaluering   Lenker / referanser   

Aktiviteter Nye 
Adresse Sauda  

Nå ut til definerte 
målgrupper med budskap 
og muligheter i Sauda  
 
Styrke lokal 
vertskapskompetanse.  
 
Mobilisere innbyggere til 
deltakelse og engasjement 
for Adresse Sauda 
målsettinger  

Skape nyheter på hjemmesider og i 
media. F.eks: 
 
*Adresse Sauda arbeidsplass-omtaler. 
Kort omtale med intervju om 
arbeidsplasser i Sauda. 
*Adresse Sauda «kunder» – «Vi fant 
en mulighet i Sauda»  
*Arrangere temakvelder om lokal 
samfunnsutvikling og   
samfunnsentreprenørskap.  
*Arrangere vertskapsprogram 
sammen med Distriktssenteret 
 
*Tur – retur Sauda? – gjennomføre 
årlig tematime for avgangselever ved 
Sauda vidaregåande skule 
 
Arrangere tiltak sammen med Sauda 
frivilligsentral:  
F.eks:  
 
*Etablere møteplass for å diskutere 
ideer og tiltak for et bedre 
lokalsamfunn.  
*«Saudabu på lån» - møteplass for 
hybelelever og andre «midlertidige» 
innbyggere. 
 
*«4200 Sauda, Norway» : 
Arrangement for mennesker fra andre 
land og med annen kulturell bakgrunn. 
I Sauda eller på turne.   
 

Dette er gjennomført:  
- En rekke omtaler av 

arbeidsplasser, skoler, 
barnehager m.m. i Sauda  

- Intervju og informasjon om 
mennesker som har funnet en 
mulighet i Sauda  

- Deltatt med flere personer på 
omdømmeskolen til 
Distriktssenteret (2013-2014)  

- Profilert og stimulert 
frivillighet og ildsjeler  

- En rekke samarbeid som har 
gitt flotte arrangement og 
tiltak for barn, unge og folk 
fra andre land og kulturer  

- Deltatt og utviklet prosjektet 
«God fritid for alle» sammen 
med NAV Sauda, Sauda 
kommune og Sauda 
idrettslag.  
 

 
Dette er ikke gjort:  

- Ikke samarbeid med 
frivillighetssentralen 

- Ikke systematisk arbeid mot 
avgangselever Sauda vid. 
skule  

- Ikke etablert fysiske 
møteplasser for å diskutere 
tiltak og ideer for et bedre 
samfunn.  

Se vedlegg med lenke til 
arrangement og tiltak 



Tema Hva  Hvordan  Evaluering   Lenker / referanser   

Arrangement 
Nye Adresse 
Sauda  

Gjennomføre arrangement i 
regi av Adresse Sauda rettet 
mot målgrupper.  

Utarbeide og gjennomføre årshjul for 
arrangement og håndbok for 
gjennomføring. Følgende tiltak 
utformes og gjennomføres:  
 
*Romjulslag ved arbeidsgruppe 
Adresse Sauda og lokalt næringsliv 
  
*Påsketur i fjellet i samarbeid med 
Sauda Turlag.  
 
*Sommerarrangement i samarbeid 
med f.eks. Hovlandsnuten opp eller 
Saudadagene. 
  
* «Høstjakt». Arrangement i Stavanger 
(eller annen by) med presentasjon av 
vilkår, ordninger og muligheter i 
Sauda. 

Romjulslaget er gjennomført i 2013, 
2014 og planlegges i en form i 2015. 
Dette er blitt et fast arrangement.  
 
De andre arrangementene er utformet 
i nært samarbeid med andre aktører:  

- Saudadagane i mai 
- Hovlandsnuten opp i juni  
- Påske i Sauda sammen med 

Sauda Ferie og Fritid  
 

Se vedlegg med lenke til 
arrangement og tiltak  

 

 

Vedlegg:  

Lenker:  

1. Profilmanual Sauda 365 – Lenke: https://www.dropbox.com/s/zw1dmtkl3scduch/SAUDA365%20Profilmanual%202015.pdf?dl=0 

2. Sauda 365 annonser – tiltak, arrangment, jobber: https://www.dropbox.com/sh/e85nucz9uubmd08/AADSyklkXRByTsMdtyjacCaza?dl=0 

3. Sauda 365 arrangement og tiltak: https://www.dropbox.com/sh/six4objg7lh08vh/AAC77ZuL__RVBvXuRXsT0WuEa?dl=0 

4. Sauda 365 skilting og merking: https://www.dropbox.com/sh/majznt4bpzvd775/AABMFI25IyLessa6xr84952ta?dl=0 

5. Sauda 365 skriv, merking og generell bruk: https://www.dropbox.com/sh/wbmydlhumskiwsh/AAA-fxDYrqSCBt5gS7UI1mHoa?dl=0  

https://www.dropbox.com/s/zw1dmtkl3scduch/SAUDA365%20Profilmanual%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e85nucz9uubmd08/AADSyklkXRByTsMdtyjacCaza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/six4objg7lh08vh/AAC77ZuL__RVBvXuRXsT0WuEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/majznt4bpzvd775/AABMFI25IyLessa6xr84952ta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wbmydlhumskiwsh/AAA-fxDYrqSCBt5gS7UI1mHoa?dl=0


Budsjett og Regnskap  

 

Budsjett  

 2013 2014 2015 SUM 

Arrangementsutgifter 350.000,-  450.000,- 450.000,- 1.250.000,-  

Kompetanseheving 0,-   100.000,-  100.000,-  200.000,-  

Utvikle prospekt med Adresse Sauda   300.000,-  150.000,-  150.000,-  600.000,- 

Prosjektledelse 250.000,-  350.000,- 350.000,-  950.000,- 

Reise- og transportutgifter 50.000,-  50.000,-  50.000,-  150.000,-  

Utvikle nett-portal Adresse Sauda 150.000,- 0,-  0,-  150.000,-  

Sum kostnader  1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 3.300.000,- 

     

Finansiering 

 2013 2014 2015 SUM 

Sauda Vekst AS  500.000,- 500.000,- 500.000,- 1.500.000,- 

Bolyst midler Kommunal- og regionaldep. 500.000,- 500.000,- 500.000,- 1.500.000,-  

Egeninnsats partnere Adresse Sauda  100.000,- 100.000,- 100.000,- 300.000,- 

Sum finansiering  1.100.000,- 1.100.000,- 1.100.000,- 3.300.000,- 

     

Regnskap totalsum     

 2013 2014 2015 SUM 

Egeninnsats partnere Adresse Sauda     382.800 

Alle aktiviteter     3.019.016 

SUM     3.401.816 

Differanse     101.816 
 

 



Vedlegg 

1. Lenker:  
 Profilmanual Sauda 365 – Lenke: https://www.dropbox.com/s/zw1dmtkl3scduch/SAUDA365%20Profilmanual%202015.pdf?dl=0 

 Sauda 365 annonser – tiltak, arrangment, jobber: https://www.dropbox.com/sh/e85nucz9uubmd08/AADSyklkXRByTsMdtyjacCaza?dl=0 

 Sauda 365 arrangement og tiltak: https://www.dropbox.com/sh/six4objg7lh08vh/AAC77ZuL__RVBvXuRXsT0WuEa?dl=0 

 Sauda 365 skilting og merking: https://www.dropbox.com/sh/majznt4bpzvd775/AABMFI25IyLessa6xr84952ta?dl=0 

 Sauda 365 skriv, merking og generell bruk: https://www.dropbox.com/sh/wbmydlhumskiwsh/AAA-fxDYrqSCBt5gS7UI1mHoa?dl=0  

 

2. Undersøkelser  

 Bolystundersøkelse virksomheter – antall respondenter: 26 (virksomheter)  

 Bolystundersøkelse brukere av Sauda365 Facebook – antall respondenter 96 (individer)  

 Bolyst/omstillingsundersøkelse arbeidskrafttilgang – antall respondenter 10 (virksomheter)  

 

3. Revisorgodkjent regnskap  

 

 

https://www.dropbox.com/s/zw1dmtkl3scduch/SAUDA365%20Profilmanual%202015.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/e85nucz9uubmd08/AADSyklkXRByTsMdtyjacCaza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/six4objg7lh08vh/AAC77ZuL__RVBvXuRXsT0WuEa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/majznt4bpzvd775/AABMFI25IyLessa6xr84952ta?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wbmydlhumskiwsh/AAA-fxDYrqSCBt5gS7UI1mHoa?dl=0

