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SENTRALE UTVIKLINGSTREKK
Befolkning og bolig
Folketallet i Flesberg ble redusert med 2 personer i år 2007, og er 2521 personer pr. 01.01.08. Det er et
fødselsoverskudd på 1 person (22 – 21) i 2007, mens antallet inn- og utflyttinger gir en netto utflytting på 4
personer (125 – 129). Utviklingen over tid er relativt stabil (se nedenfor).
Utvikling (tall pr. 01.01. hvert år):
År

1980

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Personer

2554

2491

2535

2532

2523

2512

2517

2529

2523

2521

Alderssammensetning (andel i %):
Aldersgruppe

01.01.04

01.01.05

01.01.06

01.01.07 01.01.08

0 – 15 år

20,8

20,8

20,9

20,7

20,3

16 – 66 år

64,6

64,6

64,4

63,6

64,1

67 – 79 år

9,3

9,3

9,2

9,8

9,8

Over 80 år

5,3

5,2

5,5

5,9

5,8

Kilde: SSB

I den kommunale planlegging er det viktig å rette oppmerksomheten mot spesielt de yngste og de eldste.
Disse delene av befolkningen er de som tradisjonelt ”forbruker” mest av kommunens ressurser. En ser av
ovenstående at alderssammensetningen i Flesberg kommune er stabil.
Boligbygging:
Det ble også ferdigstilt nye boliger i 2007, og det er relativt brukbar aktivitet m.h.t. boligbygging. Det er god
fremdrift i de private initiativene, og feltet Furulia på Lampeland er det som nå er i ferd med å realiseres.

Sysselsetting og næringsliv
Sysselsettingssituasjonen har vært tilnærmet uforandret de seneste årene, men med en nedgang i
ledigheten også i 2007. 0,4 % av arbeidsstyrken i alderen 16 til 24 år var i gjennomsnitt helt ledige i 2007.
Tilsvarende tall for 2006 var 0,9 %. For aldersgruppen 25 til 66 år var tilsvarende tall 0,8 % (1,6 % i 2006).
Når det gjelder næringsliv, så er utviklingen stabil. Nærheten til Kongsberg gjør, naturlig nok, at det ikke er
de store svingningene i det lokale næringslivet.
Med etableringen av det heleide kommunale aksjeselskapet Blefjell 2010 AS, samt vedtak om igangsetting
av utviklingsplan og kommunedelplan for Blefjell satte man kanskje i gang den største tilretteleggingen for
lokal næringsvirksomhet noensinne. Selskapet hadde to hovedformål: 1) Forvalte kommunens
tomter/arealer på Blefjell og 2) Være kommunens verktøy for de utviklingsprosessene som skulle skje på
Blefjell. Utviklingsplanen og kommunedelplanen ble sluttbehandlet i 2005, og ble stadfestet av
departementet i 2006. Med dette arbeidet har kommunen tatt et viktig grep i forhold til å legge til rette for
lokal næringsutvikling. Tomtefesteloven ble kanskje den største utfordringen i dette arbeidet, og endring av
lovgivningen ledet som kjent til en beslutning om at den beste ivaretakelse av lokalsamfunnets verdier var et
salg av kommunens eiendommer på Blefjell. Dette ble gjennomført i 2005, og den fremtidige rollen for
Blefjell 2010 AS, samt fremtidig disponering av salgsinntekter, må avgjøres av kommunestyret når andre del
av salgssummen er kommet til selskapet. I 2007 har en gjennom arbeidet med reguleringsplaner sett litt av
det potensialet for næringsutvikling som den vedtatte kommunedelplanen kan gi for kommunen. For øvrig
har det også i 2007 vært stor aktivitet i Flesberg Veksthus (Søre Moen Eiendom). Flere etablerere har
kommet på plass, og det er etablert et konstruktivt og godt samarbeid med både kommunen og andre
partnere om nyetableringer. Det samme kan også sies om Blehytter AS i 2007, og med det burde
mulighetene øke for at lokale virksomheter kan ta en større del av fritidsmarkedet.

Regionalt samarbeid
Det regionale samarbeidet har vært godt også i 2007, og da spesielt i regi av Kongsbergregionen. På noen
områder er det etablert reelle samorganiseringer av funksjoner med andre kommuner; her vil en trekke frem
felles sosial- og barneverntjeneste, og felles økonomifunksjon i Numedalskommunene. Andre områder
utredes med tanke på tettere samarbeid. Vi har etablert en unik plattform både i form av kunnskap og
teknologi, som gjør at regionen har gode forutsetninger for å lykkes med et tett interkommunalt samarbeid.
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