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gryende	optimisme,	men	svært	stor	
usikkerhet	–	slik	kan	de	generelle		
økonomiske	utsiktene	kort	beskrives.	
det	er	tegn	på	omslag	i	den	interna-
sjonale	økonomien,	mye	takket	være	
omfattende	politiske	grep	for	å	stimu-
lere.	med	høy	statsgjeld	har	imidlertid	
de	færreste	land	evne	til	å	føre	svært	
ekspansiv	finanspolitikk	over	lengre	tid.	
en	stor	del	av	usikkerheten	er	knyttet	til	
om	den	gryende	veksten	er	sterk	nok,	
når	mange	land	nå	trapper	ned	den	
ekspansive	politikken.	norge	er	i	en		
annen	situasjon	og	er	mildere	rammet	
av	nedgangskonjunkturen	og	finans-
krisen.	Samtidig	er	vekstimpulsene	
sterkere	i	norge	enn	i	de	fleste	andre	
land,	og	norge	var	det	første	landet	i	
europa	som	økte	styringsrenten.

Så	langt	ser	det	ut	til	at	nord-norge	
har	blitt	mindre	rammet	enn	resten	av	
landet,	og	det	er	mange	tegn	på	mer	
positive	framtidsutsikter.	det	skyldes	
i	hovedsak	at	næringsstrukturen	gjør	
landsdelen	mindre	utsatt	i	nedgangs-	
tider,	og	at	situasjonen	var	svært	
gunstig,	med	rekordlav	arbeidsledighet,	
i	forkant	av	nedgangen.	det	forventes	
ingen	kraftig	vekst	i	nordnorsk	økonomi,	
men	det	kan	se	ut	som	om	bunnen	er	
nådd.	Likevel	forventer	vi	at	antallet	
ledige	vil	øke	svakt	i	tiden	framover.

Formålet	med	konjunkturbarometeret	
er	å	bidra	med	informasjon	og	kunnskap	
om	og	til	næringslivet	i	nord-norge.	
Konjunkturbarometer	for	nord-norge	
høsten	2009	er	et	samarbeid	mellom	
Sparebank	1	nord-norge,	innovasjon	
norge,	noFima,	nordlandsforskning	
og	norut	tromsø.	norut	er		
ansvarlig	for	det	faglige	innholdet,	mens	
rød	tråd	står	for	utforming	og	layout.

opplegg	og	utkast	er	lagt	fram	og	
drøftet	i	referansegrupper	nedsatt	av	
våre	oppdragsgivere.	vi	takker	for	gode	
råd	og	nyttige	innspill.	også	næringsliv	
og	offentlige	virksomheter	som	har		
bidratt	med	data	og	kommentarer		
takkes.	endelig	innhold	og	konklusjoner	
står	norut	ansvarlig	for.

Konjunkturbarometeret	er	skrevet	av	et	
forskerteam	bestående	av		
mikko	moilanen,	may-britt	ellingsen,	
trude	borch,	mette	ravn	midtgard	og	
Frank	olsen	ved	norut	tromsø,		
Øystein	Hermansen	ved	noFima	og	
einar	Lier	madsen	ved	nordlands-	
forskning.	Frank	olsen	har	ledet	og	
vært	ansvarlig	for	arbeidet.
redaksjonen	ble	avsluttet		
28.	oktober	2009.

utgiver:	Sparebank	1	nord-norge	
utarbeidet	av:	norut	tromsø	aS		
utforming:	rød	tråd	aS	
trykk:	Lundblad	media	aS	
Forsidefoto:	gaute	bruvik

Konjunkturbarometer	for	nord-norge	finner	du	også	på	nett;	www.kbnn.no		–		www.snn.no

arena:		Kulturnæring

utarbeidet	av	Hermetikken	næringshage

Innhold

Henvendelser	vedrørende		
Konjunkturbarometeret	rettes	til		
Sparebank	1	nord-norge,		
utviklingsavdelingen.
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Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økonomiske 
utviklingen i Nord-Norge. Vi presenterer fakta og  
beskriver retninger basert på historisk utvikling og 
mulige framtidsbilder. 

Den økonomiske situasjonen i verden er enda 
preget av stor usikkerhet, mens man i Norge lurer på 
om det verste er over. 

Flere store økonomiske aktører, som eksempelvis  
Storbritannia, lever på kunstig åndedrett. Britisk 
økonomi har nå falt i seks kvartaler på rad. Det er den 
lengste resesjonen siden 1955. Med en vedvarende  
alvorlig situasjon for mange av våre internasjonale 
handelspartnere, vil et økt rentenivå i Norge utgjøre 
en trussel for vår eksportrettede industri. 

I Norge har vi fått flere signaler om at den 
økonomiske situasjonen er i bedring. Husholdningenes  
forventninger har økt, samtidig som vi ser at  
etterspørselen etter kreditt har stabilisert seg på en  
årlig vekst rundt 7%. I deler av landet er boligprisene 
tilbake på rekordnivået fra 2007. Tromsø har hatt et  
boligmarked med overetablering av små leiligheter.  
Det gjør at boligprisene ennå ikke har nådd  
toppnivået, og at byen framdeles har landets lengste 
formidlingstid. 

De realøkonomiske konsekvensene for næringslivet 
har ennå ikke slått fullt ut. Nordnorsk næringsliv tærer 
på oppbygde reserver fra høykonjunkturen, noe som 
har vært en god buffer gjennom siste års finanskrise. 
En del bedrifter trår vannet og håper at markedet snart 

skal ta seg opp igjen. Hvis det skjer, har man klart å ri 
av stormen. Usikkerheten ligger i hvor raskt dette snur. 
Antall konkurser øker i landsdelen, men foreløpig  
vises ikke dette i bankens portefølje. 

Den viktigste faktoren for den personlige  
økonomien er sysselsetting. For første gang på 
lang tid er ledigheten i Nord-Norge lavere enn i 
landet for øvrig. Estimerte ledighetstall er justert 
kraftig ned siden i vår. En positiv effekt av et usikkert  
arbeidsmarked er at flere ungdommer velger å  
studere. Dette er med på å gjøre Nord-Norge bedre 
rustet for en kunnskapsintensiv framtid. Samtidig er det  
foruroligende at frafallsprosenten på yrkesfaglig  
utdanning er så stor, der spesielt gutter i Finnmark fram-
hever seg i negativ retning med frafall på hele 59%. 

Arena ser denne gang på kulturnæring. Dette 
er en næring i rivende utvikling både nasjonalt og  
internasjonalt, og den betegnes som en av framtidens 
viktige næringsveger. Det er betegnende at vi har gått 
fra benevnelsen kultur og næring til å snakke stadig 
oftere om kulturnæring. Hermetikken Næringshage 
i Vadsø, som er ansvarlig for innholdet i Arena, var 
landets første kulturnæringshage. Kulturnæring er 
et viktig redskap for å dyrke landsdelens fortrinn og 
særegenheter slik at vi kan lykkes stort som små.

Vi takker de mange bidragsyterne til Konjunktur-
barometeret og Arena. Deres kompetanse og vilje til 
å dele og skape kunnskap gjør denne høstutgaven til 
spennende og interessant lesning.

16. november 2009
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge

Faren over?
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Makroøkonomiske hovedstørrelser, 2007-2012.  
Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før og nivå.

SammendraG

Gryende optimisme 
norge	har	klart	seg	relativt	bra	gjennom	finanskrisen	og	lavkonjunkturen,	og	nord-norge	er	den	
landsdelen	hvor	ledigheten	har	økt	minst.	både	hjemme	og	ute	i	verden	har	myndighetene	iverksatt	
stimulerende	tiltak,	og	optimismen	er	i	ferd	med	å	vende	tilbake.	Samtidig	peker	flere	faktorer	i		
retning	av	en	vedvarende	nedgangskonjunktur.	usikkerheten	er	med	andre	ord	fortsatt	stor.

Nord-Norge er den landsdelen som er 
mildest rammet av konjunkturnedgangen.  
Arbeidsledigheten og antall konkurs-
er har økt minst i Nord-Norge. Både 
internasjonalt og nasjonalt er det flere 
tegn på at konjunkturbunnen er nådd, og 
at vi står foran en ny periode med vekst. 
Samtidig er det flere andre faktorer som 
peker mer i retning av en vedvarende 
nedgangskonjunktur. Usikkerheten er med 
andre ord fortsatt stor.

Norge er i en unik økonomisk situasjon 
globalt sett. Vi har økonomiske ressurser 
til å iverksette tiltak for å unngå de dypeste 
bølgedalene i nedgangstider. Samtidig er 
Nord-Norge i en unik situasjon nasjonalt. 
Landsdelen har en næringsstruktur som 
bidrar til å flate ut konjunktursvingninger. 

Den internasjonale nedgangen har 
naturlig nok rammet de eksportrettede 
virksomhetene hardest, men samtidig 
bidro finanskrisen til en svekking av 
kronen og dempet dermed presset i mange 
bedrifter. Lavkonjunkturen har også rammet  
hjemmemarkedsbedriftene, men her er det 
de mest spesialiserte virksomhetene og de 
lengst ut i verdikjeden som har fått hardest 
medfart. Bygg- og anleggssektoren, som var 
på et rekordstort aktivitetsnivå, er hardt 
rammet. Arbeidsledigheten har likevel ikke 

økt så mye som fallet i aktiviteten skulle 
tilsi. Her har det store antallet arbeids- 
innvandrere under høykonjunkturen  
fungert som en buffer.  Dermed kommer 
det totale nordnorske næringsliv relativt 
godt ut.

Generelt har de fleste hushold- 
ningene kommet godt ut av finanskrisen 
og nedgangskonjunkturen. Lave renter og 
god lønnsutvikling har bidratt til en kraftig  
reallønnsvekst for svært mange hushold-
ninger. Likevel har svake forventninger  
bidratt til forsiktighet og lavere 
privatkonsum. Det er i hovedsak for 
møbler, biler og andre varige forbruksgoder  
konsumet har falt i nedgangskonjunkturen. 

Husholdningene står for om lag 
halvparten av det totale konsumet i  
Fastlands-Norge. Det er imidlertid viktig 
at en ny konjunkturoppgang ikke blir 
drevet av husholdningene alene, men også 
av næringslivet. Slik sett er det bra at også 
næringslivets forventinger er blitt mer 
positive.

Lysere utsikter, men stor usikkerhet
Framtidsbildet er betydelig lysere enn 
for et halvt år siden, og nedgangen  
- både internasjonalt og nasjonalt - er blitt  
mindre enn fryktet. Likevel er det 

fortsatt stor usikkerhet knyttet til 
den videre økonomiske utviklingen. 
Det er mange forhold som tilsier at 
lavkonjunkturen skal vedvare en god stund 
til. Utviklingen i usikre tider preges i stor 
grad av forventninger, og forventningene 
kan fort endre seg fra positive til negative 
blant usikre aktører.

Det vi vet er at utviklingen den 
nærmeste tiden vil avhenge sterkt av den 
økonomiske politikken i Norge og andre 
land. Dersom det strammes til før veksten 
i husholdninger og næringsliv har blitt 
stor nok til å bli drivende for økonomien, 
vil lavkonjunkturen sannsynligvis bli mer 
varig enn det kan se ut til nå. Norge har  
midler til å føre en ekspansiv 
finanspolitikk over lengre tid enn de 
fleste andre land, men kan samtidig ikke 
komme helt i ubalanse med resten av 
verdensøkonomien.

I følge Norges Banks regionale 
nettverk, var det en svak aktivitetsvekst 
i Nord-Norge de siste tre månedene. Det 
neste halvåret forventes det stort sett 
nullvekst eller svak vekst i aktivitetsnivået 
i nordnorsk næringsliv generelt.  Dette 
bildet er litt bedre enn det som tegnes for 
landet som helhet. I Nord-Norge var det 
svak aktivitetsvekst i hjemmemarkeds- 
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Konjunkturindeks, jan. 00-aug. 09.  
Indeks > 1; høykonj., indeks < 1; lavkonj.

Kilde: OECDKilde: SSB

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsum i husholdninger 6,0 1,4 0,4 5,4 4,6 3,5

Bruttonasjonalprodukt 3,1 2,1 -1,6 1,4 2,5 2,3

Sysselsatte personer 4,1 3,1 -0,5 -0,6 0,7 1,5

Arbeidsledighetsrate (nivå) 2,5 2,6 3,3 3,9 4,0 3,8

Lønn per normalårsverk 5,6 5,8 4,0 3,7 3,7 4,2

Konsumprisindeksen (KPI) 0,8 3,8 1,9 0,9 2,0 2,6

KPI-JAE 1,4 2,6 2,4 0,9 1,8 2,4

Boligpris 12,6 -1,1 2,2 6,2 6,1 6,1

Husholdningenes realdisponible inntekt 5,9 2,9 2,8 5,6 2,9 2,8

Pengemarkedsrente (nivå) 5,0 6,2 2,5 2,7 4,4 5,7
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det første avklarende steget omkring en eventuell petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen vil neppe komme før under arbeidet 
med Forvaltningsplanen høsten 2010. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

industrien og bygg og anlegg, mens begge 
disse sektorene opplevde produksjonsfall 
på landsbasis. Hovedtrekket er en klart 
økende etterspørsel fra husholdningene, 
mens varer og tjenester fra næringslivet  
etterspørres på samme nivå som i vår.

Ledighet
Arbeidsmarkedet i Nord-Norge har 
utviklet seg langt bedre enn fryktet.  
Gjennom nedgangskonjunkturen har 
ledigheten steget mindre i nord enn sør 
i landet. Til tross for den internasjonale  
konjunkturnedgangen, har arbeidsledigheten 
i Finnmark ikke steget det siste året. Samtidig 
har økningen i Nordland og Troms, med 34 
og 26% siden oktober 2008, vært godt under 
landsgjennomsnittet på 66%.

Denne utviklingen gjør at Nord-Norge, 
for første gang på 16 år, har en arbeids-
ledighet under landsgjennomsnittet. 
Lavere ledighetsøkning i landsdelen 
skyldes i hovedsak en lavere andel syssel-
satte i de mest konjunkturutsatte næringene. 
Samtidig har arbeidsmarkedet i de mest 

følsomme næringene, bygg og industri, 
utviklet seg mer positiv enn på landsbasis. 
Den videre utviklingen er heftet med 
usikkerhet, blant annet fordi en del  
bransjer har problemer, spesielt i  
industrien. De fleste indikatorene tilsier 
likevel at det nordnorske arbeidsmarkedet 
ikke vil bli betydelig svekket i 2010, og at 
den registrerte ledigheten blir lavere i 2010 
enn under forrige nedgangskonjunktur.

Flere konkurser
Antall konkurser og tvangsavviklinger har 
i årets første ni måneder økt med 43% i 
Nord-Norge mot 57% i landet totalt,  
sammenliknet med samme periode i fjor. 
Konkurstallene kan tyde på at nedgangs-
tidene har rammet Nord-Norge noe 
annerledes enn landet som helhet. Det 
kan se ut som nordnorsk bygg- og anleggs-
sektor, reiseliv og privat tjenesteyting har 
opplevd større nedgang i lønnsomhet og 
dermed fått flere konkurser enn landsgjen-
nomsnittet. Primærnæringene og industri 
har derimot klart seg best i Nord-Norge. 

marin
Marin sektor har satt eksportrekord hver 
måned. Bildet er imidlertid sammensatt. 
Mens pelagisk fiskeri og lakseoppdrett går 
godt, er det krise blant saltfisk- og tørrfisk-
produsentene. Finanskrisens etterspill har 
medført både kraftig prisnedgang og kjøpe-
stopp hos importører. Foredlingsanleggene 
kom i dobbel skvis som følge av treghet i 
minsteprissystemet, og 2009-tapene blir 
trolig i størrelsesorden 150 mill kroner. 

Erfaringer fra tidligere kriser bærer 
bud om betydelige strukturendringer. Så 
langt ser det ut til at myndighetene bare  
kommer til å yte begrenset hjelp. Dermed 
vil bankene spille en vesentlig rolle. Den 
torskeavhengige flåten rammes sterkt 
av 30-40% lavere pris på torsken. De 
stedbundne fiskerne vil også påvirkes 
sterkt ved nedleggelser av fiskebruk. 
Lakseoppdretterne har hatt gode dager 
med høye priser, til tross for stor volum-
vekst og finanskrise. Voldsomme sykdoms-
problemer i Chile og laksens posisjon som 
relativt billig sjømat, har sørget for dette. 
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Salget av nye privatbiler har tatt seg kraftig opp. Særlig miljøvennlige alternativer som hybridbiler er etterspurte. Internasjonalt har børsene snudd, og det er flere tegn på bedring i økonomien.
 Foto: iStockphoto/Getty Images

Industri
Til tross for fall i etterspørsel og 
produksjon, synes industrien å ha klart seg 
bedre i Nord-Norge enn i resten av landet. 
Det er eksportindustrien som er hardest 
rammet, på grunn av sviktende internas-
jonal etterspørsel. Gode ordrereserver har 
tatt unna for fallet i investeringer, men nå 
begynner aktivitetsnedgangen å merkes. 
Industrien opplevde to til dels motvirkende 
effekter av finanskrisen; fallende priser og 
svekket krone. Den svekkede kronen bidro 
til å redusere de negative virkningene. Nå  
opplever industrien igjen to effekter som 
motvirker hverandre. Denne gangen er det 
stigende priser og styrket krone. Raskere 
vekst i Norge enn hos våre handels- 
partnere er en utfordring for den 
eksportrettede industrien. Det kan 
resultere i en høyere rente i Norge og 
dermed økt rentedifferanse i forhold til 
våre handelspartnere. Det vil igjen bidra 
til en ytterligere styrking av kronen.

Bygg og anlegg
Bygg- og anleggssektoren er hardest  
rammet av nedgangskonjunkturen og  
finanskrisen, men Nord-Norge har 
sluppet billigere unna enn landet totalt. 
Det er for tiden like mange arbeidsledige 
i sektoren som i forrige lavkonjunktur i 
2003. De siste månedene har imidlertid 
trenden snudd, og det har blitt færre både 
på landsbasis og i Nord-Norge. Hoved-
årsakene til endringen er effekten av de 
offentlige motkonjunkturtiltakene og at 
boligmarkedet har snudd. Ordrereservene 
for den nordnorske byggebransjen har også 
økt i 2009. Boligprisene er nå stigende, og 
det snakkes om fare for at boligmarkedet 
igjen er overopphetet. Det synes imidler-
tid ikke å være situasjonen for Nord-
Norge. Her ligger prisene fortsatt under  
toppnivået fra 2007.

reiseliv
Lavkonjunktur, finanskrise og svine- 
influensa har ført til et kraftig fall i 
den globale turismen. Dette har da 

også bidratt til at færre utlendinger har 
besøkt Norge og Nord-Norge. Antall 
overnattingsdøgn i Nord-Norge har falt i 
2009 sammenliknet med 2008, og det er 
reduksjonen i utenlandske gjestedøgn som 
er forklaringen. Det er kun Nordland som 
har hatt vekst i perioden, mye takket være 
TV-serien ”Himmelblå”, godt sommervær 
og norske turister. Lavere rompriser og 
dårligere belegg har bidratt til å svekke 
lønnsomheten i næringen. Det har gitt seg 
utslag i flere reiselivskonkurser, og antal-
let har økt kraftigere i Nord-Norge enn i 
landet som helhet.

Fornybar energi
Nord-Norge har et enormt potensial for 
produksjon av ny fornybar energi, men 
mange og store utfordringer må løses for at 
ressursene skal kunne utnyttes. Bare vind-
kraftpotensialet i nord tilsvarer 1,5 ganger 
dagens totale norske vannkraftproduksjon. 
Ny fornybar energi er ennå ikke konkur-
ransemoden og derfor avhengig av langt 
høyere kraftpriser for å være lønnsom. 
På grunn av økt kraftutbygging og lavere 
etterspørsel i EU, forventes det et betydelig 
kraftoverskudd i Norden. Dette vil i så fall 
gi lave kraftpriser i flere år framover. For 
Nord-Norge er dagens kraftlinjesystem en 
hindring, når kapasiteten er for liten til å 
kunne transportere den potensielle kraften 
ut av landsdelen og ut av landet.

Petroleum
Regjeringen vil ikke åpne for petroleums- 
aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen 
i denne stortingsperioden, men skal 
ta stilling til hvorvidt det skal gjen-
nomføres en konsekvensutredning for 
petroleumsvirksomhet i forbindelse med 
revideringen av Forvaltningsplanen høsten 
2010. Dermed er det fortsatt ingen avklar-
ing, men mange tolker dette til at slaget om 
Nordland VI og VII og Troms II vil stå ved 
revideringen av Forvaltningsplanen.

Privat
Nedgangen i privat tjenesteyting har 

vært betydelig mindre i Nord-Norge enn 
i resten av landet, og spesielt om man 
sammenligner med hovedstadsregionen. 
Nedgangen ser ut til å ha stoppet opp 
og delvis ha snudd i store deler av 
sektoren. Detaljomsetningsindeksen viser  
vekst, bilsalget øker igjen og det er 
positive forventninger blant både  
bedrifter og husholdninger. Til tross for 
økt optimisme preges bildet fortsatt av  
nøkternhet og forsiktighet, og forvent-
ningene til den kommende perioden  
begrenses til svak vekst eller ingen endring 
i etterspørsel og aktivitet.

Offentlig
Offentlig sektor er ofte en motor i dårlige 
tider ved å iverksette motkonjunkturtiltak. 
De siste årene har imidlertid det 
offentlige også vært en motor i gode tider, 
og sektoren vil fortsatt være en driver i lang 
tid framover. Det er demografiske forhold 
som gjør at tjenesteproduksjonen i offentlig 
sektor øker og vil fortsette å øke. Dette er 
en naturlig konsekvens av at antall eldre 

 Renteutvikling,  
januar 2008 – oktober 2009.

Forventninger i bedriftene,  
januar 2000-september 2009.
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Salget av nye privatbiler har tatt seg kraftig opp. Særlig miljøvennlige alternativer som hybridbiler er etterspurte. Internasjonalt har børsene snudd, og det er flere tegn på bedring i økonomien.
 Foto: iStockphoto/Getty Images

er kraftig økende, mens antall personer 
i arbeidsdyktig alder faller. Tilgang på  
arbeidskraft er derfor en sentral utfordring 
for offentlig sektor i tiden framover. 

Det økte behovet kan dekkes gjennom 
import av arbeidskraft fra andre regioner 
eller land, og gjennom tiltak som sørger 
for at de regionale arbeidskraftsreservene 
utnyttes bedre. Nord-Norge har landets 
høyeste sykefravær, og ved å få fraværet 
ned på landsgjennomsnittet, ville dette 
utgjøre 1.500 årsverk i landsdelen. 

De unge som ennå ikke er inne i 
arbeidsstryken, representerer både en 
stor arbeidskraftsreserve og et stort  
kompetansepotensial. Dessverre er 
frafallet fra videregående utdanning svært 
høyt i Nord-Norge, og klart høyest i landet. 
Totalt dropper hver fjerde elev i landet, og 
én av tre i Nord-Norge, ut av videregående. 
Hele 59% av guttene på yrkesfaglig 
studieretning i Finnmark fullfører ikke 
utdanningen. Dette representerer et veldig 
stort tap av så vel arbeidskraft som 
kompetanse for landsdelen. På sikt gir 
dette en klar konkurranseulempe for 
næringslivet i nord.

nasjonal økonomi
Norsk økonomi er nå inne i en 
lavkonjunktur etter halvannet år med 
konjunkturnedgang. Til tross for at  
produksjonsfallet i fastlandsøkonomien  
har stoppet, er veksten klart svakere enn 
trendveksten. Arbeidsledigheten har 
imidlertid ikke økt kraftig. Vi er fortsatt 
på et svært lavt ledighetsnivå, som er  
betydelig lavere enn anslagene fra 
bare kort tid siden. En viktig årsak 
til at utviklingen har vært bedre enn  
forventet, er omleggingen av finans- 
politikken som har ført til økt konsum 
i offentlig forvaltning. I tillegg har en 
mer ekspansiv penge- og kredittpolitikk, 
med lave renter og økt likviditetstil-

førsel til bankene, ført til økt konsum i  
husholdningene. Motkonjunkturpolitikken 
synes å ha vært effektiv, men det forventes 
at både finans- og pengepolitikken vil 
strammes inn i tiden framover.

Finanskrisen førte til en kraftig svekkelse 
av kronekursen, og det kompenserte til en 
viss grad for etterspørselsfallet i eksport-
markedene. I den senere tid har imidlertid 
kronen styrket seg betydelig, og det er en 
utfordring for eksportbedriftene. For tiden 
er den norske kronen rekordsterk mot 
valutaer som pund og dollar. Det forventes 
også at den vil holde seg sterk framover.

Finanskrisen førte til at differansen 
mellom pengemarkedsrenten og styrings- 
renten økte kraftig. Før finanskrisen var 
påslaget på ca 0,25 prosentpoeng, mens 
det var på over 2 prosentpoeng i fjor høst. 
Styringsrenta er nå 4,25 prosentpoeng  
lavere enn i oktober i fjor og påslaget er 
på om lag 0,75 prosentpoeng. Norges 
Bank økte styringsrenten 1,25 til 1,5% 
ved rentemøtet i oktober, og signaliserte 
samtidig en tydelig bekymring for de 
eksportrettede virksomhetene. 

Fastsettelsen av styringsrenten er en 
utfordring. Lave styringsrenter i mange 
land og en norsk konsumprisvekst 
på under 2,5%, taler mot en økning. 
Samtidig signaliserer økt vekst i norsk 
økonomi og høyere konsum i husholdnin-
gene, og spesielt økte boligpriser, at renten 
skal opp. Problemet for Norges Bank er 
at Norge er i utakt med resten av verden. 
Høyere renter vil føre til en sterkere krone. 
Dette vil igjen påføre norske virksomheter 
en konkurranseulempe som kan bidra til å 
dempe den gryende veksten man nå ser.

Internasjonal økonomi
Det er flere tegn på en utflating av den 
internasjonale nedgangen. Mange land 
har igjen vekst i BNP, mens fallet i BNP 
har vært mindre enn forventet i USA. 

Usikkerheten i finansmarkedene har 
roet seg merkbart, og risikopåslagene er 
betydelig redusert. Børsene har hatt en 
kraftig oppgang, men ligger fortsatt godt 
under toppnivåene fra 2007. Oljeprisen 
har også hatt et solid løft fra en bunn på 40 
dollar fatet, og boligmarkedene viser klare 
tegn til bedring i mange land.

Det er to hovedforklaringer på at 
nedgangen nå flater ut. For det første 
har mange land ført en svært ekspansiv  
politikk med likviditetstilførsel,  lave 
renter, skatteletter og store  offentlige  
investeringer. Dette har gitt kraftige stimu-
lanser til økonomien. For det andre ble 
fallet i den internasjonale økonomien  
forsterket av reduserte lagerbeholdninger, 
som følge av en industriproduksjon som 
falt mye mer enn etterspørselen. Denne  
globale lagernedbyggingen nærmer seg  
slutten, og tomme lagre kan gi en betydelig 
stimulans til økt industriproduksjon. En 
slik økning vil være midlertidig. Vi får  
antagelig en begrenset periode med  
relativt høy industriproduksjon i tiden  
framover. Før den internasjonale  
økonomiske utviklingen tar seg 
opp, vil ikke en oppgang basert på  
lagerjusteringer vedvare.

Det er imidlertid en del usikkerhet  
knyttet til om den svake veksten vi nå ser 
vil fortsette eller om man får et nytt tilbake-
slag. Det er fortsatt høy gjeld i næringsliv 
og husholdninger, og det kan legge en  
demper på den økonomiske veksten  
framover. Samtidig har de færreste land 
mulighet til å føre en ekspansiv finanspoli-
tikk over lengre tid. I mange land er stats-
gjelden nå så stor at denne politikken ikke 
kan videreføres mye lenger. Det kan føre 
til at finanspolitikken må strammes inn før 
veksten i husholdninger og næringsliv har 
tatt seg tilstrekkelig opp. Dette kan bidra 
til at den globale lavkonjunkturen kan bli 
lenger og kraftigere enn det nå ser ut til.
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arBeIdSmarked

Registrerte arbeidsledige og  
tiltaksdeltakere i Nord-Norge 2004-2009.

Prosentvis endring i ledighet etter yrke i Nord-Norge og i landet. 
September 2008-september 2009.

Kilde: NAV og egne beregninger Kilde: NAV og egne beregninger

Lys i tunnelen?
arbeidsmarkedet	i	nord-norge	har	utviklet	seg	langt	bedre	i	kjølvannet	av	finanskrisen	enn	man	
fryktet.	til	nå	har	ledigheten	steget	mindre	i	nord	enn	i	sør	gjennom	nedgangskonjunkturen,	og	for	
første	gang	på	16	år	har	nord-norge	en	arbeidsledighet	under	landsgjennomsnittet.	etter	en	kraftig	
oppgang	gjennom	vinteren,	har	ledigheten	i	landsdelen	gått	gradvis	ned	de	siste	månedene.	

Nedgangskonjunkturen i Nord-Norge 
startet allerede i slutten av 2007, men 
arbeidsmarkedet ble først rammet 
sommeren 2008. Da begynte ledigheten 
å øke, og da vokste den raskt. Siden 
i sommer har den registrerte arbeids-
ledigheten i nord gått noe ned, selv om 
vi tar hensyn til en betraktelig vekst i 
arbeidsmarkedstiltakene. Dermed har 
mange av spådommene om store og 
negative realøkonomiske konsekvenser 
av finanskrisen foreløpig ikke slått til i 
landsdelen. De dystre arbeidsmarkeds-
prognosene fra vinteren 2009 er da også 
blitt kraftig nedjustert. 

De sterke finans- og pengepolitiske 
virkemidlene ser ut til å ha bidratt til 
den positive utviklingen. Regjeringens 
tiltakspakker har også gitt arbeid til flere 
- og særlig nå i høst. Til tross for den 
internasjonale nedgangen, har arbeids- 
ledigheten i Finnmark ikke steget det siste 
året, mens økningen i Nordland og Troms 
har vært på 34 og 26% siden oktober 2008. 
Landsgjennomsnittet var i samme periode 
på 66%. 

robust nord-norge
Lavere ledighetsøkning i landsdelen  
skyldes hovedsakelig at det er færre  
sysselsatte i de mest konjunkturutsatte 

næringene i Nord-Norge enn ellers i 
landet. Samtidig har utviklingen på 
arbeidsmarkedet i de aller mest konjunktur- 
følsomme næringene, bygg og industri, 
vært mer positiv enn på landsbasis. 

Rentenedgangene det siste året har 
vært med på å holde det private forbruket 
oppe. Dette har ført til en aktivitetsøkn-
ing i handels- og servicenæringene den 
siste tiden, og i Nord-Norge har bransjen 
opplevd en nedgang i ledigheten.

I offentlig sektor har det vært høy 
etterspørsel etter arbeidskraft gjennom hele 
konjunkturnedgangen. I september 2009 
var 41% av alle utlyste stillinger i Nord-
Norge innenfor offentlig sektor, sammen-
lignet med 36% for landet som helhet. 

Høyest ledighet i Finnmark 
Den registrerte ledigheten i landsdelen 
er ved utgangen av september lavest i 
Troms med 2,4%, etterfulgt av Nordland 
med 2,5%. I Finnmark er ledigheten 
på 3,2%. Her har det spesielt vært en 
bedring i arbeidsmarkedet vest i fylket. Alta 
og Hammerfest har fortsatt stor aktivitet på 
bygg og anlegg. Sør-Varanger har fylkets 
laveste ledighet på 1,8%, etterfulgt av 
Porsanger og Vadsø på 2,4%. Ledigheten 
er høyest i Vardø med 6,9 og Kautokeino 
med 6,6%. 

For første gang siden 1992 har Nord-
land lavere ledighet enn landsgjennom-
snittet, og lavest var den i kommunene 
Hattfjelldal med 0,9% og Rødøy og Vega 
med 1,3%. Høyest ledighet ved utgangen 
av september hadde Røst med 4, Vevelstad 
med 4,2 og Værøy med 6,9%. 

I følge NAV er arbeidsmarkedet i 
Troms i bedring, og aktiviteten stiger 
innenfor de fleste bransjer. Storfjord hadde 
fylkets laveste ledighet i september med 
0,8%, mens Harstad hadde 2, Lenvik 2,3 
og Tromsø 2,8%.  Den høyeste ledigheten 
hadde Torsken med 5,3%. 

Positive signaler i bygg
Det siste året har ledigheten steget kraftig i 
yrker som er vanlige i privat sektor. Dette er 
særlig merkbart innen bygg og anlegg, som 
har hatt en betydelig nedgang i aktiviteten. 
Arbeidsledigheten har steget mest blant 
elektrikere og rørleggere, mens ledighets- 
økningen blant vei- og anleggs- 
arbeidere har vært mye lavere. Nedgangen i 
byggenæringen kom etter flere år med sterk 
vekst, men de siste månedene har den ned- 
adgående kurven flatet ut i Nord-Norge. 

Mange bedrifter i byggebransjen  
rapporterer i disse dager om vekst i 
oppdragsmassen, og SSB sin statistikk  
viser ordrereserver på vei opp etter  
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regjeringens tiltak høsten 2008 og i 2009 har bidratt til å bremse både ledighetsveksten og de realøkonomiske konsekvensene av finanskrisen.
 Foto: Vidar ruud/anB

Kilde: NAV og egne beregninger

Arbeidsledighet i prosent av  
arbeidsstyrken. 1993-2009.

bunnivået 1. kvartal i år. Enkelte 
bedrifter kan knytte oppturen til 
regjeringens tiltakspakke fra tidligere i 
år. De siste månedenes positive utvikling 
gjenspeiles også på arbeidsmarkedet.  
Ledighetsnivået i bygg og anlegg har gått 
forsiktig ned i Nordland og Troms, mens 
vi ser en stabilisering i Finnmark. I Troms 
er det likevel mange flere arbeidsledige 
bygningsarbeidere i dag enn ved forrige 
lavkonjunktur, mens nedturen ikke har 
rammet Finnmark og Nordland like hardt. 

Industrien i Finnmark går bra
Industrien er konjunkturutsatt, og den 

internasjonale nedgangen påvirket 
bransjens arbeidskraftbehov allerede rundt 
årsskiftet 2007/2008. Finanskrise, lavere 
råvarepriser og sviktende etterspørsel fra 
eksportmarkedene forsterket nedturen på 
slutten av 2008. Produksjonsnedgangen 
resulterte i flere ledige industriarbeidere, 
men økningen har vært mer mod-
erat i Nord-Norge enn ellers i landet. 
Sammenlignet med landsgjennomsnittet, 
er ledighetsøkningen i nordnorsk industri 
2,5 ganger lavere.

Sist vinter vokste ledigheten raskt 
i Nordland, og i industrien fordoblet 
den seg fra høsten 2008 til våren 2009. 
De siste månedene har det vært lys i 
tunnelen med en industriledighet på vei 
nedover. Det er nå like mange ledige i 
nordlandsindustrien som for tre år siden. 
Også i Troms opplevde industrien en rask 
ledighetsøkning i løpet av vinteren, men 
fra i vår har mange industriarbeidere 
fått jobbene tilbake, og ledighetsnivået 
er halvert. I Finnmark har nedgangs- 
konjunkturen ikke gitt flere ledige i 
industrien, og ledigheten har i to og 
et halvt år ligget på et rekordlavt nivå.  
I skrivende stund er industriledigheten 
bare en tredjedel av hva fylket opplevde 
under forrige lavkonjunktur. 

På tross for lyspunktene er det 
altfor tidlig å avblåse finanskrisen for 
landsdelens industri. Ordretilgangen 
fortsatte å falle i 2. kvartal 2009, og den 
svake etterspørselen gir en betydelig 

nedgang i ordrereservene. Også etter-
spørselen etter arbeidskraft har en svak 
negativ trend, og antall ledige stillinger er 
fortsatt på vei ned.

Bedre utsikter i handel og service
Innen handelsnæringene nyter man 
godt av at de fleste nordlendingene 
har fått mer å rutte med, og at det 
er optimisme blant forbrukerne. 
Husholdningenes finansielle situasjon  
har bedret seg vesentlig siste halvår 
på grunn av lavere lånerenter. 
Samtidig er forbrukertilliten på god vei  
opp, og privatkonsumet har vist en svak 
økning de siste seks månedene etter å 
ha falt siden begynnelsen av 2008. Den  
markante rentenedgangen og bedre 
jobbutsikter er sannsynligvis de viktigste 
årsakene til dette. Rentenedgangen siden 
i fjor høst har gitt kraftig realinntekts-
vekst, og varekonsumet har økt de siste 
månedene etter å ha vært gjennom en kraft-
ig nedtur. Handels- og servicenæringene i  
landsdelen, og særlig i Troms, kvittet 
seg med mange ansatte i tumultene etter 
finanskrisen, men i det siste har ledighets- 
oppgangen i landsdelen snudd til en 
forsiktig nedgang. Etter at antallet  
ledige stillinger raste gjennom hele 2008, 
er handels- og servicenæringen igjen 
på leting etter nye arbeidere for å møte 
den økte kjøpslysten. På landsbasis ser 
vi derimot at ledigheten fortsatt stiger i 
bransjen. 
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Tilgang ledige stillinger i prosent  
av arbeidsstyrken. 2001-2009.

Kilde: NAV og egne beregninger
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Arbeidsledige i industri, 
2001-2009.

Kilde: NAV og egne beregninger
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Arbeidsledigheten i prosent av  
arbeidsstyrken. September 2009.

Kilde: NAV
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Tilbakegangen innenfor viktige 
næringer i privat sektor, som industri 
og bygg og anlegg, berører også andre  
næringer og yrkesgrupper. Transport- 
sektoren er sterkt påvirket av krisen i 
byggenæringen, og særlig har ledigheten 
økt blant lastebilsjåfører.  I det siste har 
ledigheten også steget spesielt mye blant 
ingeniører, IKT-personell, meglere og  
konsulenter og ledere. I disse yrkesgrup-
pene er ledighetsnivået likevel fortsatt lavt.

Stillingsmarkedet stabiliseres 
Tilflyten av ledige stillinger har gått ned 
fra slutten av 2007. Som følge av usikre 
framtidsutsikter og lavere inntekter, 
ble firmaene mindre ivrig til å ansette 
nye arbeidstakere. Etterspørselen etter 
arbeidskraft formelig stupte gjennom 
2008. Reduksjonen i ledige stillinger har 
ikke vært like markant i 2009.  Stillings- 
markedet viser faktisk tegn til 
stabilisering og har bare en svakt 
nedadgående trend. 

Nedgangen i nye ledige stillinger har 
ikke vært like dramatisk i Nord-Norge 
som ellers i landet. Antall nye stillinger 
i nord er nå 28% lavere enn toppnivået i 
oktober 2007, mens nedgangen på lands-
basis har vært på 43%. For Nord-Norges 
del har etterspørselen etter arbeidskraft 
gått mest ned i Nordland.  Der lyses det ut 
33% færre stillinger enn på konjunktur-
toppen for to år siden. På landsbasis lyses 
det ut like få stillinger som på bunnen 
av forrige lavkonjunktur. Nordnorske  
virksomheter derimot lyser fortsatt ut 
stillinger i et markant høyere tempo 
enn under forrige nedtur. Det er særlig 
i offentlig sektor behovet for arbeids-
kraft fortsatt holder et høyt nivå - nesten 
upåvirket av konjunkturnedgangen.

Lavere arbeidsinnvandring
Arbeidsinnvandringen til Norge har økt 
betydelig de seneste årene. Fra 2004 til 
2008 ble antallet gyldige arbeidstillatelser 
mer enn åttedoblet. Med nedkjølingen 

av norsk økonomi og et svakere arbeids-
marked, har utviklingen snudd også i 
Nord-Norge. Det var per 1. september 
i år utstedt vel 2.500 arbeidstillatelser i 
landsdelen, mot nær 3.300 på samme tid 
i fjor. Det er imidlertid stor usikkerhet 
knyttet til antall arbeidsinnvandrere. Blant 
annet kreves det ikke arbeidstillatelse 
av nordiske borgere eller for arbeid som 
varer under tre måneder.  Det er likevel 
liten tvil om at netto arbeidsinnvandring 
til Nord-Norge er på et betydelig lavere 
nivå enn tidligere. Dette er naturlig med 
en stor del arbeidsinnvandrere i bygg- 
og anleggsnæringen og industrien, der 
ledigheten har steget mye. Vi forventer 
på bakgrunn av dette at tilstrømningen 
av nye arbeidsinnvandrere vil fortsette å 
avta, samtidig som en del av de som enda 
har arbeid vil vende hjem.

Færre unge på arbeidsmarkedet
Siden virksomhetene i nord lyser ut færre 
stillinger enn under høykonjunkturen, 
blir det vanskeligere for både nykommere 
og oppsagte å finne seg ny jobb. Mange 
går da ut av arbeidsstyrken eller over i  
deltidsarbeid. De yngre har mindre  
jobberfaring enn andre i arbeids- 
styrken og blir ofte hardest rammet når 
arbeidsmarkedet tørker inn. Mange yngre 
jobbsøkere forlater derfor arbeidsstyrken, 
og mesteparten til fordel for utdanning. 
Også mange fra videregående skole har 
valgt å gå rett på videreutdanning og venter 
med å etablere seg på arbeidsmarkedet til 
konjunkturene peker oppover igjen. 

Resultatet er økt tilstrømming til 
høyere utdanning, noe som er typisk i 
en norsk lavkonjunktur. Dette reduser-
er både arbeidsstyrken og ledigheten. 
Tall fra Samordna opptak viser en klar 
stigning i antall søknader til høyskoler og  
universiteter i Nord-Norge. 12% flere 
søkte i 2009 enn året før. Sammen med tall 
fra SSB, som viser at yrkesfrekvensen på 
landsbasis blant 15-24 åringer ble redu-
sert med 5,6 prosentpoeng fra 3. kvartal 

2008 til samme kvartal i år, indikerer 
dette klart at mange unge nå velger ut-
danning framfor å søke arbeid. Selv om 
tilstrømningen til høyere utdanning 
reduserer arbeidsstyrken, vil det på sikt 
være positivt for landsdelen fordi vi i 
framtiden vil ha et stadig større behov for 
høyt utdannet arbeidskraft.

nye pensjonsregler
I følge SSB sin befolkningsframskrivning 
ventes det en vekst på 0,3% i yrkesaktiv 

I en undersøkelse høsten 2008 svarte 2 av 3 over 60 år, at de kunne tenke seg å jobbe videre etter at 
de hadde fått rett til pensjon. Foto: Siv-elin nærø/seniorpolitikk.no
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Kilde: NAV

Prosentvis endring i ledigheten. 
September 2008-september 2009.

Færre ledige

05-25% flere ledige

25%-50% flere ledige

50%-100% flere ledige

Over 100% flere ledige

alder i Nord-Norge i 2010. Her er det særlig 
aldersgruppen over 60 år som bidrar med 
en årlig vekstrate på omtrent 4%. En del 
eldre arbeidstakere har i tidligere nedgangs- 
konjunkturer gjerne trukket seg ut 
av arbeidsmarkedet gjennom tidlig- 
pensjonering. Dette vil også skje i denne 
nedgangskonjunkturen, men i mindre grad 
enn tidligere. Dette skyldes endringene i 
pensjonsreglene for 67- og 68-åringer som 
gjør det mulig å arbeide uten avkorting 
i pensjonen. Reglene gir sterkere incen-

I en undersøkelse høsten 2008 svarte 2 av 3 over 60 år, at de kunne tenke seg å jobbe videre etter at 
de hadde fått rett til pensjon. Foto: Siv-elin nærø/seniorpolitikk.no

tiver til at eldre arbeidstakere skal utsette 
pensjoneringstidspunktet. Isolert sett drar 
dette i retning av at flere eldre vil ønske å 
jobbe lengre i årene framover.

moderat fall i sysselsettingen
Under siste høykonjunktur ble det skapt 
9.000 flere arbeidsplasser i Nord-Norge. 
Denne positive utviklingen fikk seg en 
knekk i 3. kvartal 2008, men sysselsettings- 
nedgangen har vært moderat. Hittil i 
lavkonjunkturen har sysselsettingen i 
landsdelen gått ned med 2.000 personer. For 
landet som helhet har 38.000 arbeidsplasser 
forsvunnet siden toppnivået.

Spørsmålet er hvorfor sysselsettingen i 
Nord-Norge ennå ikke har falt som i tidligere 
lavkonjunkturer. En del av forklaringen kan 
være at næringsstrukturen i Nord-Norge har 
blitt mer variert de siste årene, og dermed er 
mindre avhengig av enkeltbransjer. I så fall 
kan landsdelen takle en lengre periode med 
lavkonjunktur bedre enn før. En annen mulig 
forklaring er at mange nordnorske virksom-
heter har tilpasset seg konjunkturnedgangen 
og redusert sitt behov for arbeidskraft gjen-
nom arbeidstidsreduksjoner og mindre over-
tid istedenfor å si opp ansatte. 

Det kan også tenkes at enkelte bedrifter, 
i påvente av en ny konjunkturoppgang, har 
beholdt ansatte de for tiden ikke har behov 
for. Mange av landsdelens bedrifter har vært 

gjennom flere gode år, hvor det samtidig har 
vært veldig vanskelig å skaffe kvalifisert 
arbeidskraft. Etter en femårsperiode med re-
kordvekst, har mange hatt råd og ressurser til 
å holde på overflødig arbeidskraft et stykke ut 
i nedturen. Dersom lavkonjunkturen biter seg 
fast, oppgangen forsinkes eller uteblir og virk-
somhetene ser at de ikke har høy nok produk-
sjon, blir de likevel nødt til å kutte etter hvert. 
Da må de gi slipp på frykten for å bli stående 
uten like kompetent arbeidskraft senere.

Ledigheten vil øke noe
Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan 
arbeidsmarkedet vil utvikle seg framover. 
Den økonomiske veksten i landsdelen antas 
å bli svak, og arbeidsledigheten forventes 
å vokse noe i 2010. Dette skjer blant annet 
fordi en del bransjer har problemer, spesielt 
i industrien. Ledighetsoppgangen vil likevel 
være mye mer moderat enn man fryktet 
tidligere i år. Etterspørselen etter arbeids- 
kraft, målt i antall nye stillinger, har vist tegn 
til å stabilisere seg de siste månedene. Det 
styrker troen på en moderat ledighetsøkning 
i Nord-Norge, som også vil være mindre enn 
ellers i landet, de kommende månedene.  Den 
økonomiske utviklingen i Norge og lands- 
delen tilsier at det nordnorske arbeidsmarke-
det ikke vil bli betydelig svekket i 2010, og 
at den registrerte ledigheten blir lavere enn 
i forrige nedgangskonjunktur i 2003.

det er mange tegn til 
bedring, men enkelte 

bransjer har enda  
en vei å gå før de  

ser lyset i tunnelen.
Foto: Ole Åsheim/

nordlys
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Himmel og helvete
eksportstatistikken	vitner	om	en	fiskerinæring	som	går	så	det	suser.	i	2009	settes	det	nye	eksportre-
korder	hver	måned.	bak	et	flatterende	ytre	er	bildet	mer	sammensatt.	mens	fiskeoppdrett	og	pelag-
isk	har	gylne	tider,	opplever	tradisjonsrike	salt-	og	tørrfiskbedrifter	det	reneste		”annus	horribilis”.

marIn SektOr

Margin saltfisk,  
(eksportpris/råstoffpris)

Kilde: SSB

Eksportmengde- og pris  
av saltfisk i 2008 og 2009.

Kilde: SSB, Fiskeridirektoratet og egne beregninger
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Førstehåndsprisutvikling,  
torsk. 1991-2009.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Dønningene fra finanskrisen har 
i hovedsak rammet torsken. Både 
eksportpriser og priser til fisker stupte 
vinteren 2009, da kredittilgangen ble 
strammet til og importørene stoppet kjøpene. 
Førstehåndsverdien av fisken er redusert 
med 1 mrd kroner, og produsentene av 
saltfisk og tørrfisk har pådratt seg tap på 
anslagsvis 130 og 75 mill kroner.

krisetid for noen
Årsakene til dagens krise er mange, 
men de siste 20 årene har enkelte 
utviklingstrekk bidratt til å forsterke  
effekten. Sterk etterspørsel etter saltet 
torsk løftet torskeprisen og gjorde den 
lite konkurransedyktig i eksempelvis 
markedet for frossen filet.  Produksjonen 
av torsk dreide stadig mer mot saltfisk og 
klippfisk, og i dag går om lag 2/3 til slik 
produksjon. Samtidig er eksporten av 
disse produktene sterkt avhengig av ett 
enkelt marked, Portugal, som tar unna 
nesten 70% av produksjonen. 

Portugal ble hardt rammet av nedgangs- 
konjunkturen, og innbyggerne kuttet 
i innkjøpene av dyr norsk saltet fisk. 
Som en følge har prisen til sluttbruker 
blitt redusert med 30-40%. I tillegg er 
antall restaurantbesøk kraftig redusert. 
Situasjonen ble også forverret av svak 
økonomi blant importørene og nærm-

est full stopp i innkjøp til lager.  Det har 
resultert i lengre lagringstid i Norge. 
Prisnedgangen har samtidig smittet over 
på tørrfiskprodusentene, som også er 
avhengige av ett enkelt marked, Italia.

Det lovfestede minsteprissystemet 
forsterket foredlingsindustriens problemer.  
Prisen justeres etter markedsforholdene, 
men med en viss treghet. Kombinert med 
det bratte prisfallet vinteren 2009, gjorde 
tregheten at minsteprisen ble for høy i 
sesongen. Dermed kom fiskeforedlerne i 
skvis. 

Mange av krisene har ført til større 
strukturendringer i etterkant. Industriens 
evne til å takle krisen var svekket av 
svært dårlige regnskapstall for 2008, og 
med 2009-tapene vil mange bedrifter ikke 
klare å gjøre opp for seg. Foreløpig er det 
få nedleggelser og konkurser, men Nergård 
har besluttet å legge ned anleggene 
Skaretfisk og på Skjervøy. Førstnevnte har 
tatt i mot fisk fra mange mottaksstasjoner 
i Troms, og nedleggelsen vil derfor berøre 
flere lokalsamfunn. 

Bankene og myndighetenes betydning
Bankene sitter i en nøkkelposisjon, og 
deres beslutninger vil ha stor betydning for 
framtidens struktur i saltfisk- og tørrfisk-
bransjen. Rasjonalisering vil gi de gjen-
værende bedriftene mindre konkurranse 

og bedre råstofftilgang. Hittil har det nok 
vært viktigst å realisere verdiene i vare-
lageret, og noen bedrifter avventer også 
myndighetenes krisetiltak og utviklingen 
i egne dekningsbidrag. Bankene har ofte 
flere bedrifter i samme bransje og må  
prioritere slik at tapspotensialet minimeres. 
Beslutningene kompliseres også av at 
likvidasjonsverdien av bedriftene liten. 

Bankenes avgjørelser rundt drifts- 
kreditter og hvilke bedrifter som kan 
overleve, får stor betydning for fisket i 
2010. Mange bedrifter vil ha så stramme 
rammer at muligheten til å salte og tørke 
fisk for lager reduseres. Det kan spore til 
økt eksport av fersk fisk for å minimere 
lagerhold og kredittid.

Vinteren 2009 bidro myndighetens 
tiltak til å sikre flyt i råstoffmarkedet. 
Driftskreditter og garantier for råstoffkjøp 
lettet avviklingen av fisket. Dette ga 
samtidig økte lagre, noe som sannsynligvis 
forsterket nedgangen i eksportprisene. 
Slike virkemidler kan altså være tveeggede 
sverd. 

Varierende lønnsomhet
Prisfallet på saltfisk ser ut til å ha stoppet, 
og eksporten har tatt seg opp. Lavere priser 
har bidratt til å holde hjemmekonsumet 
oppe, mens HoReCa-markedet synes å 
ha gått betydelig ned. Dersom dagens  
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Finanskrisen har først og framst gått ut over torsken, og for tradisjonsrike salt- og tørrfiskbedrifter har utfordringene stått i kø.
 Foto: Ole Åsheim/nordlys

råstoff- og eksportpriser holder seg, går 
produsentene lysere tider i møte.

Fiskeforedling har lenge vært lite 
lønnsomt. Foredlingsleddets posisjon  
i verdikjeden gir mye av forklaringen  
på hvorfor avkastningen ikke blir 
tilstrekkelig. Samlet gir verdikjeden, fra 
fangst til sluttsalg, høy verdiskaping. 
Foredlingsleddet rammes imidlertid 
av at forhandlingsstyrken ligger hos  
fiskerne og importørene. Det er knapphet 
på råstoff, fiskerne er mobile og fisken 
møter sterk konkurranse fra fjærkre, 
svin og annet kjøtt i sluttmarkedet. En 
kapasitetsjustering etter krisen vil kanskje 
bidra til å redusere fiskernes makt, men 
før det skjer må foredlerne leve med lave 
marginer. 

Fiskeflåten
Framtiden ser svært ulik ut for 
forskjellige flåtegrupper. Kvotene på 
pelagisk fisk har økt, samtidig som 
prisene holder seg sterke. Det betyr at 
fartøy med pelagiske kvoter ikke vil 
rammes i særlig grad. Torskefiskerne har 
derimot opplevd et prisfall på over 30% 
fra i fjor, og rene torskefartøy får kraftig 
reduserte inntekter. Kvotene på torsk 
og hyse øker betydelig i 2010. Dette kan 
kompensere for noe av prisfallet, men 
det er usikkert hvordan økte kvoter vil 
påvirke prisen. Mannskapene lønnes 
med andeler av fangstinntektene, og 
reduserte lønnskostnader tar igjen noe av 
båtenes inntektstap. Når fiskerne rammes  

lønnsmessig, gir det offshorenæringen 
fortrinn i konkurransen om mannskap.

Nedleggelser av fiskebruk betyr 
lengre leveringsavstand og hindrer 
drift fra hjemstedet for en del fiskere. 
Nord-Troms rammes gjennom nedleggelsen 
av Skaretfisk, som har kjøpt fisk fra lokale 
mottaksstasjoner. Også Helgeland og 
Salten har en mottaksstruktur som er 
utsatt ved nedleggelser.

Temperaturendringer i havet og økt 
bestandstørrelse har endret NVG-sildas 
og makrellens vandringsmønster. I 2008 
vandret makrellen gjennom islandsk 
farvann, hvor islendingene fisket store 
mengder utenom kvotesystemet.  I høst 
har den trukket inn i EU-sonen, hvor 
norske fiskere er nektet å fiske til tross for 
inngåtte avtaler. Med videre endringer i 
havtemperaturer og vandringsmønstre, 
kan flere konflikter om kvoterettigheter og 
fiskeområder forventes.  

Oppdrettsnæringen
Mens det er krise i enkelte hvitfisksegmenter, 
opplever lakseoppdretterne gylne tider.  
Dette til tross for at bransjens  
normale svinesykler, med prisdempende 
overproduksjon i gode tider, ble fulgt 
også under siste høykonjunktur. Når den 
høye produksjonen sammenfaller med 
krise i verdensøkonomien, skulle det 
tilsi elendige resultater. Den viktigste 
årsaken til at laksen likevel gjør det så 
godt er sykdomsutbruddene i Chile, hvor 
produksjonen er mer enn halvert. Dette 

har bidratt til å redusere tilbudet av laks 
kraftig. Samtidig gjør laksens relativt 
rimelige pris den til et foretrukket sjømat- 
produkt når kjøpekraften går ned. Det 
hjelper også at fôret er blitt noe billigere.

Det forventes økt aktivitet i lands- 
delen framover. Finnmark er i en 
oppbyggingsfase, og 30 av 65 nye 
oppdrettskonsesjoner gikk i 2009 til 
Nord-Norge. Flere smoltanlegg er under  
bygging og oppstart og vil bøte på lands-
delens underskudd på settefisk.

Et viktig framtidsspørsmål er 
mulighetene for vekst. Næringen opplever  
i økende grad konflikt og diskusjoner  
rundt lokaliteter og miljøets bære-
kapasitet. Viktige instanser, som 
Fiskeridirektoratet, har anbefalt en 
vekstpause for å utrede slike moment. I et 
forslag til forskrift sier departementet at 
anlegg i nasjonale laksefjorder og enkelte 
problemområder, som Sør-Troms, ikke 
skal få øke biomassen neste år.  

Torskeoppdretterne hadde problemer 
med å oppnå lønnsom drift mens prisene 
var på et historisk høyt nivå i 2006-2008. 
Etter prisnedgangen i 2009 må vi anta 
at et flertall nå har store økonomiske 
problemer. En del større aktører fant en 
midlertidig løsning gjennom betydelige 
lån fra myndighetene og realisering av 
anleggsmidler, men på sikt er næringen 
avhengig av store biologiske framskritt 
eller prisoppgang. 
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InduStrI

 Verdiskaping per sysselsatt i  
industri 1997-2006 i 1.000-kroner.

Kilde: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, SSB

Rente- og valutakursutvikling, 
januar 2000 - september 2009.

Kilde: Norges Bank
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krevende tider
det	er	færre	konkurser	blant	industribedrifter	i	nord-norge	enn	ellers	i	landet.	etterspørsel	og	
produksjon	for	hjemmemarkedsindustrien	synes	å	ha	holdt	seg	uendret	utover	våren	2009,		
samtidig	som	eksportindustrien	bare	opplever	et	moderat	fall.	Selv	om	forventningene	framover	
ser	ut	til	å	varsle	en	nedgang	i	industrisysselsettingen,	er	ledighetstallene	redusert	den	siste	tiden.	
usikkerheten	og	utfordringene	i	industrien	er	imidlertid	av	betydelig	karakter.

Nordnorsk industri synes å ha klart 
seg relativt bra gjennom nedgangen, 
sammenlignet med landet for øvrig.  
Nasjonalt er tendensen et mer 
markert fall i produksjonen, særlig for 
eksportindustrien. Det ser også ut til at 
industribedriftene i nord overlever krisen i 
større grad enn i resten av landet. Mens antallet  
nordnorske industribedrifter gikk tilbake 
med 12% fra første kvartal 2003 til første 
kvartal 2009 og med 9% fra 2008 til 2009, 
var tilsvarende tall for resten av landet 
henholdsvis 16 og 11%.

usikre trender og forventninger
Norsk industri generelt melder 
fortsatt om nedgang i produksjons-
volum og etterspørsel både hjemme og i  
eksportmarkedet.  I tillegg førte lav 
ordrebeholdning og manglende etter- 
spørsel til begrensninger i produksjonen. 
Hele utviklingen gjenspeiles da også i 
stadig reduserte markedspriser. 

I Nord-Norge synes det bare å ha 
vært et moderat fall i etterspørsel og 
produksjon.  I følge Norges Banks regionale  
nettverk, forventes det nullvekst for  
neste halvår. Nordnorsk eksportindustri er  
imidlertid utsatt og melder om et 

markant fall i prisene, mens hjemmemarkeds- 
industrien melder om en moderat vekst.  
Dette gjenspeiler seg også i lønnsomheten, 
hvor eksportindustrien har hatt størst reduk-
sjon. For de andre industrisektorene har 
fallet i lønnsomheten vært mer moderat.

Situasjonen er imidlertid sammensatt og 
varierer mellom industrigreiner. Mens 
metallvareindustri, maskinreparasjon, 
skipsbygging, maskinindustri og kjemisk 
bedømmer de generelle utsiktene som 
dårlige, er det mer optimisme i nærings- 
og nytelsesmiddelsektoren. Her forventes 
det økning i både produksjon, etterspørsel 
og priser. 

Leverandører til skipsbyggings- 
industrien er hardt rammet. Ruukki 
Profiler AS på Mo har nedbemannet 
kraftig og foretatt en full omlegging av 
driften. Utsiktene for skipsbyggings- 
industrien i Europa de neste 2-3 årene 
ser svært dårlige ut. Dette vil også 
påvirke nordnorsk industri. Landsdelens  
verkstedindustri har klart seg bra så 
langt. Ordretilgang og -reserver har 
vært bra, men nå begynner det redu-
serte investeringsnivået å merkes. Norsk 
leverandørindustri frykter da også 
ordretørke i løpet av 2010, med et lavere 

forventet aktivitetsnivå på sokkelen. Det 
kan ramme nordnorsk verkstedsindustri og 
føre til redusert aktivitet og lønnsomhet. 

Lavere investeringer
Forventningene til investeringsnivået  
i industrien kan være en god 
indikator på hvordan framtidsutsiktene  
bedømmes. Generelt forventes et  merkbart  
lavere investeringsnivå i år enn i fjor. SSB 
melder at samlede industriinvesteringer i 
2009 anslås til å ligge 26% under nivået 
for 2008. Stadig lavere investeringer i 
eksportrettede næringer, som kjemiske 
råvarer og metallindustri, står for om lag halve 
denne nedgangen. Det positive er at dette 
fortsatt er et høyt nivå i et historisk perspektiv, 
mens det på den negative siden registreres 
at forventningene er nedadgående. 

Det ventes et betydelig redusert  
investeringsnivå også innen maskin- 
industri og metallvareindustri. I disse 
industrigreinene er Nord-Norge godt 
representert, og forventningene er de 
samme her, men i noe svakere grad. 
Dette kan tyde på at man ikke er trygg 
på at faren er over. Mange land slit-
er da også med stor og økende stats-
gjeld, og underliggende ubalanser i 
verdenshandelen kan gi nye forstyrrelser 
for landsdelens industribedrifter framover. 

Samtidig er det et tegn på framtids- 
optimisme blant nordnorske industriledere, 
når Norges Banks regionale nettverk  
forteller om en planlagt vekst i 
investeringene det kommende året. For 
eksportindustrien vil en sterkere norsk 
krone kunne virke hemmende.

den enes død...
Selv om situasjonen i verdensøkonomien, 
med finanskrise og sviktende etterspørsel, 
bedrer seg, vil landsdelens industri fortsatt 
stå overfor store utfordringer. En hoved-
utfordring er å lykkes med innovasjon og 
nyskapning. I de fleste bransjer fordres 
mer enn bare små, skrittvise forbedringer. 
Ledelsen må ta høyde for at dagens 
forretningsplattform kanskje er passé om 
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rapp marine-gruppen har de siste tiårene vokst til å bli et internasjonalt 
selskap med datterselskaper kloden rundt. Foto: rapp marine

få år, noe som også er tydeliggjort i disse 
finanskrisetider. 

Et dynamisk næringsliv kjennetegnes 
både gjennom nyskapning og innovasjon 
i eksisterende bedrifter, etablering av nye 
bedrifter og avvikling av bedrifter som 
ikke lengre lykkes. Det er særlig tilgangen 
og avgangen som representerer dynamikk 
og fleksibilitet. Indeks Nordland viser 
for eksempel at industribedrifter som er 
kommet til de siste fem år, står for 30% av 
omsetningen. Potensialet kan altså være 
stort, og i 2008 hadde landsdelen bare 
7% av norske nyetableringer med 10% av 
landets befolkning.

De nyetablerte og unge bedriftene  
spiller en viktig rolle i økonomien. 
Gjennom et stort antall tilganger  
og avganger representerer de 
eksperimentering og innovasjon. Dette er 
en helt sentral mekanisme for fornyelse 
og utvikling av et sunt økonomisk system. 
Mye nytt blir utprøvd, og slik vinnes 
erfaringer og fornyelse. Dette bidrar til 
kollektive læringsprosesser som igjen 
kan lede til styrte satsinger mot  
de virksomhetstypene som har størst 
suksesspotensial. 

Utover sysselsetting og overlevelse, 
handler fornyelse i industrien om 
innovasjon eller nyskaping. Tall fra SSB  
viser at nordnorske bedrifter gjennom- 
fører innovasjoner og FoU i mindre grad 
enn i landet for øvrig. Dette er en ut-
fordring, da innovative bedrifter ofte forny-
er seg og dermed bidrar til utvikling og 
sysselsetting. For eksempel er det store 
utfordringer knyttet til omstilling fra 
fossil til fornybar energiproduksjon, som 
vindmøller og havkraft. Her trengs det både  
innovative bedrifter og FoU-innsats for 
å lykkes i landsdelen. Flere satsinger, 
som ”Forskningsløft i nord”, er et godt 
eksempel på hvordan dette kan gjøres.  
Målet er å videreutvikle og styrke lands- 
delens forskningskompetanse innen arktisk 
teknologi og reiseliv, i tett samarbeid med 

næringene. I tillegg må det satses betydelig mer 
på nyetableringer og entreprenørskap. 
Her må fylkeskommunene og Innovasjon 
Norge intensivere innsatsen i samarbeid 
med nordnorsk industri.

ressursene er i nord
Behovet for metaller og industrimineraler 
øker i takt med befolknings- og velstands- 
økningen. Kina har innført restriksjoner  
på eksport av viktige metaller, mens 
Europa – som forbruker 20% av verdens- 
produksjonen – kun står for 3% 
av denne produksjonen. Det åpner  
betydelige muligheter for Norge som 
sikker leverandør av etterspurte råstoffer, 
som jern og nikkel.

Nord-Norge og Barentsregionen 
kan de kommende 20 årene utvikles 
til en av Europas nye, store region-
er for næringsvirksomhet. I Norut og  
Sintefs rapport Industriutvikling i Nord-
Norge fram mot 2030, skisseres en lys 
framtid. Med petroleumsfunnene har 
landsdelen fått en ny og helt spesiell  
mulighet. Industrimineraler og metaller  
kan, sammen med petroleums- og 
energiressursene, lanseres som en ny 
bærebjelke i nordnorsk næringsliv.

Potensialet for nye mineralfunn i 
landsdelen er stort, men prospekteringen i 
Norge er oppsiktsvekkende lav. Sverige og 
Finland har de siste ti årene investert ti 
ganger mer enn Norge i leting etter mineraler. 
Så sent som i vår varslet regjerin-
gen at de ønsker å få i gang geofysisk 
kartlegging fra fly og helikopter i Nord-
Norge. Det gjorde de i meldingen ”Nye 
byggesteiner i nord”, hvor et av målene 
nettopp var å utvikle den mineralbaserte  
næringsvirksomheten. Mineralressursene 
i nordområdene åpner interessante 
muligheter for å utvikle industriklynger, 
hvor det er mulig å oppnå maksimal 
energiutnyttelse og tilnærmet nullutslipp 
av klimagasser. 

Sydvaranger	gruve
med	Sydvaranger	gruve	i	drift	er	norge	
igjen	en	metallprodusent.	Første	båtlast	
med	magnetittkonsentrat	går	fra	Kirkenes	
til	stålverk	i	nederland	i	november.	gruven	
har	nå	150	ansatte,	og	man	regner	med	å	
ha	250	i	arbeid	ved	årsskiftet.	i	2010	for-
ventes	en	årsproduksjon	på	syv	millioner	
tonn	jernmalm.	eksportverdien	vil	da	være	
på	ca	1,5	mrd	kroner.	dette	er	landets	
største	gruve,	og	Finnmark	blir	igjen	et	av	
landets	store	bergverksfylker.	Selskapet	
northern	iron	har	investert	i	gjenåpning	av	
gruven.	de	anslår	at	det	er	mulig	å	utvinne	
395	millioner	tonn	jernmalm	i	Sydvaranger	
til	en	beregnet	verdi	på	24	mrd	kroner.

raPP	marine	
en	bedrifts	levedyktighet	avhenger	av	
evnen	til	å	møte	framtiden.	Historien	om	
rapp	marine-gruppen	er	historien	om	
motoren	rap,	fra	etableringen	i	1907,	og	
bedriftens	ferd	fram	til	dagens	sentrale	
markedsområder;	branndører,	vinsjer	og	
dekksmaskineri.	bedriftens	utvikling	hand-
ler	om	oppfinnertrang,	gründerskap,	be-
driftsutvikling	og	ledelse	i	praksis.	markan-
te	lederskikkelser	frontet	bedriften	i	forhold	
til	varierende	utfordringer	og	muligheter	i	
ulike	tidsepoker.	det	er	også	historien	om	
arbeidsvilkår	og	betingelser	som	endrer	seg	
gjennom	et	århundre,	og	hvordan	en	liten	
bedrift	kan	tilpasse	seg	nye	rammebetin-
gelser	ved	hjelp	av	tålmodige	eiere,	dyktige	
ledere	og	engasjerte	medarbeidere.	

de	siste	tiårene	har	rapp	marine-grup-
pen	vokst	fram,	og	omfatter	i	dag	to	drifts-
selskaper	med	produksjonsfasiliteter	i	bodø	
og	to	med	produksjon	i	Fredrikstad	og	Kapp	
utenfor	gjøvik.	rapp	marine-gruppen	har	
datterselskaper	i	Skottland,	uSa,	Serbia,	
Kina	og	brasil.	Hovedutfordringen	framover	
er	å	sikre	at	all	kunnskap	og	erfaring	i	grün-
derteamet,	som	har	stått	bak	endringer	og	
utviklingen	de	siste	tiårene,	blir	gitt	videre	
til	en	ny	generasjon.
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ByGG OG anLeGG

Verdiskaping per sysselsatt i bygg og anlegg 
1997-2006 i 1.000-kroner.

Ordrereserver, verdiindeks, bygg og anlegg, 
Nord-Norge og Norge, 2004-2009.
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Kilde: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, SSB

aktiviteten øker
bygg-	og	anleggssektoren	er	hardest	rammet	av	nedgangskonjunkturen.	Ledigheten	har	økt	
mindre	dramatisk	i	nord-norge	enn	på	landsbasis.	myndighetenes	tiltak	har	dempet	aktivitets-
nedgangen,	men	det	er	usikkert	om	den	private	etterspørselen	er	stor	nok	til	å	skape	vekst.	
Lave	renter,	positive	forventninger	og	redusert	utbygging	har	ført	til	økt	etterspørsel	etter		
boliger	og	høyere	priser.		

Bygg- og anleggssektoren er den hardest 
rammede sektoren i nedgangskonjunkturen, 
med en nasjonal ledighetsvekst på 126% 
fra glansdagene i 2007. Antall igangsatte 
boliger falt dramatisk i 2008, og det mest 
markante fallet kom for nye leiligheter. 
Nye boliger utgjorde bare ca 18% av 
aktiviteten i 2008. Igangsettingen av andre 
bygg har ikke falt like dramatisk, men det 
forventes en betydelig nedgang også for 
fritidsboliger, garasjer og private nærings-
bygg. Den siste tids totale utvikling gir 
likevel grunn til forsiktig optimisme 
innenfor bygg og anlegg. 

Bedring i arbeidsmarkedet
Etterspørselen etter arbeidskraft i 
nordnorsk bygg- og anleggsbransje var på 
topp i slutten av 2006. Nedgangstidene 
har ført til en markant lavere aktivitet, 
og behovet for arbeidskraft har sunket 
i takt med reduserte oppdragsmengder. 
Nedgangen skjøt virkelig fart utover 
våren 2008, og ledigheten, særlig blant 
bygningsarbeidere, vokste raskt gjennom 
finanskrisevinteren. I mai 2009 var det  
dobbelt så mange ledige som året før. 

Landsdelen har nå like mange 
ledige som i 2003, under den 

forrige nedgangskonjunkturen. Selv 
om byggebransjen i Nord-Norge 
aldri før har opplevd en slik økning i 
ledigheten blant bygningsarbeidere, 
har utviklingen på landsbasis vært 
enda dystrere. Ledighetstallene røper 
likevel ikke all dramatikken i situasjonen, 
fordi bransjen brukte et stort antall 
utenlandske arbeidere under høykonjunk-
turen. Statistikkene viser nemlig ikke hvor 
mange av dem som mistet jobbene og forlot 
Norge da oppdragsmengden minket. 

Troms har fått oppleve den hardeste 
nedturen i landsdelens bygg- og anleggs-
bransje. Fylket har nå 30% flere arbeids- 
ledige bygg- og anleggsarbeidere enn 
under forrige lavkonjunktur. Også 
Nordland og Finnmark har fått merke  
nedgangen i aktivitet, men uten en så 
dramatisk ledighetsøkning. De siste 
månedene har trenden snudd, og det 
er blitt færre arbeidsledige innen bygg 
og anlegg både på landsbasis og i de tre 
nordnorske fylkene. Stillingsmarkedet ser 
samtidig ut til å stabilisere seg.

Vekst i ordrereservene
Ordrereservene gir et godt bilde av 
tilstanden og den framtidige utviklingen  

i en næring. Innenfor anlegg  
har reservene endret seg lite gjennom 
nedgangskonjunkturen, både for landet 
som helhet og Nord-Norge, mens den mer 
konjunkturømfintlige byggesektoren har 
opplevd en betydelig reduksjon i forhold til 
toppnivået i 2007. For landet som helhet ser 
det ut som fallet i byggebransjens ordre- 
reserver har stoppet opp i løpet av 2009, 
mens man i Nord-Norge har opplevd en 
klar økning så langt i år. Dette kan være 
et resultat av den siste tidens positive 
utvikling i boligmarkedet. 

Stigende boligpriser
Boligprisene styres av forhold både 
på etterspørsels- og tilbudssiden. 
Etterspørselen påvirkes av to uavhengige  
forhold; befolkningens behov for bolig  
og forventingene til den framtidige  
økonomiske utviklingen. Med befolkn-
ingsvekst og endringer i demografiske  
strukturer, som stadig flere enslige, vil 
boligbehovet stige uavhengig av den 
økonomiske utviklingen. Tilbudssiden, 
altså boligbyggerne, styres i hovedsak  
av boligprisutviklingen. 

I 2007 startet nedgangen i etter- 
spørselen etter boliger over hele landet. 

Frafall i videregående, yrkesfaglig studieretning, 
oppstartsår i 2003.

Kvinner Menn Totalt

Nordland 40% 43% 42%

Troms 35% 47% 42%

Finnmark 47% 59% 53%

Nord-Norge 39% 47% 43%

Norge 32% 39% 36%

Kilde: SSB

Kilde: SSB
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Bygg og anlegg ble alvorlig rystet av nedgangskonjunkturen. Ledigheten ble mer enn fordoblet fra 2007, og det ble nærmest bom stopp på 
nybygg. nå gir aktivitetsøkning i boligmarkedet og stigende ordrereserver tro på lysere tider. 
 Foto: Ole Åsheim/Lina Livsdatter/acona technopole

Dette har igjen ført til et kraftig fall i 
boligbyggingen. Antall igangsatte boliger i 
Nord-Norge for 2009 ligger an til å bli det 
laveste på over 30 år, og det laveste siden 
begynnelsen av 90-tallet for landet totalt.

Det er et tegn på høyere etterspørsel 
enn tilbud, når boligprisene i øyeblikket 
er på vei oppover. Og prisene stiger så 
vel på nye og brukte boliger som for 
utleie. Den kraftige nedgangen i antall  
igangsatte boliger i 2008, og utviklingen  
så langt i 2009, tyder på at det vil være 
ubalanse mellom etterspørsel og tilbud 
enda en stund. Dette borger for en 
fortsatt prisvekst på boliger. Samtidig hevdes 
det fra flere hold, at den siste tids 
prisvekst hovedsakelig skyldes urealistiske 
renteforventninger blant boligkjøpere. Det 
kan igjen peke mot at det er i ferd med å 
utvikle seg en ny boble i boligmarkedet. 
Det forventes også at boligprisene vil falle 
betydelig når rentene øker igjen.

De store svingningene i boligmarke-
det ser vi i byene, og i nord er det Tromsø 
som merker dem aller mest. I august 2007 
kom den foreløpige toppnoteringen for 
boligprisene i Tromsø, med 28.100 kroner 
per kvadratmeter for alle boligtyper. Fram 
til desember 2008 falt prisene med 19%  
- til 22.700 kroner, men fra desember 2008 til 
september 2009 har de steget med 13% - til 
25.600 kroner. Det er likevel verdt å merke 
seg at prisene i Tromsø er 9% lavere nå 
enn ved toppnoteringen i august 2007. For 
landet som helhet er bildet noe annerledes. 
De gjennomsnittlige boligprisene er tilbake 
på samme nivå eller høyere enn i 2007. 
Tidspunktene for topp- og bunnoteringene 
er sammenfallende, men i dag er det bare 
Nord-Norge og bergensområdet som ikke 
har nådd tilbake til toppnivået fra 2007.

Formidlingstiden for boliger 
sier noe om aktiviteten i markedet. 
Tromsø hadde i september landets 

lengste formidlingstid med 74 dager. Det er 
betydelig raskere enn i januar 2008, da bo-
ligmarkedet var på det tregeste med en for-
midlingstid på 93 dager. Formidlingstiden i 
Tromsø har gått ned med 20% i denne peri-
oden, mot 43% på landsbasis. I Bergen, som 
i likhet med Tromsø ikke helt har kommet 
seg etter prisnedgangen, har formidling-
stiden gått ned med hele 68% - til kun 19 
dager i september 2009.

De regionale forskjellene i prisutvikling 
og formidlingstid kan ha flere forklaringer. 
Det er godt mulig at byggetakten i Tromsø 
var så mye sterkere enn etterspørselen fram 
til 2008, at man selv med et betydelig ak-
tivitetsfall fortsatt har et boligtilbud som er 
større enn etterspørselen. En annen forklar-
ing kan være at markedet i enkelte deler av 
landet er overopphetet, men at dette ikke er 
tilfellet i Nord-Norge.

konkursras
Antall konkurser i bygg- og 
anleggssektoren har økt kraftig gjennom 
hele 2008 og 2009. I løpet av årets ni første 
måneder, økte antall konkurser i Nord-
Norge med 100% sammenliknet med 
samme periode i fjor, mens i landet totalt 
økte antall konkurser i samme periode 
med 66%. Det betyr ikke at Nord-Norge er 
hardere rammet, men snarere at konkurs-
bølgen kom senere til landsdelen. Det er 
store fylkesvise variasjoner. I Troms var det 
nesten ingen vekst i antall konkurser, mens 
Nordland økte med hele 200%. I løpet av 
første halvår falt antall nyetableringer i 
sektoren med 29% både på landsbasis og 
i landsdelen. Antall nyetableringer i nord 
går mest ned i Nordland og Finnmark, mens 
Troms faller med beskjedne 15%.

nedtrapping av motkonjunkturtiltak
Bygg- og anleggssektoren har fått størst  
fokus i myndighetenes motkonjunktur- 

politikk. Det forutsettes at budsjettene 
fortsatt vil være ekspansive, men at 
styrken på tiltakene vil avta. Samtidig vil 
innretningen på tiltakene endre fokus fra 
utgifter til konsumformål, som raskt gir 
effekt i økonomien, til mer tidkrevende 
investeringsaktiviteter. Spørsmålet er om 
aktivitetsveksten i sektoren vil fortsette, 
og om vekstimpulsene fra husholdningene 
og næringslivet er sterke nok til å motvirke 
den negative effekten når de offentlige 
tiltakene trappes ned og endrer karakter.

Lite lokal arbeidskraft
Bygg- og anleggssektoren er fleksibel 
med hensyn til bruk av arbeidskraft, og i 
høykonjunkturer henter man arbeidskraft 
både nasjonalt og internasjonalt. I 2008 var 
omkring hver femte sysselsatte i sektoren 
utenlandsk statsborger. For tiden er det 
ikke særlig knapphet på arbeidskraft, men 
det er ikke lenge siden sektoren hadde et 
helt annet behov for å ansette folk. 

Ser man litt lenger fram i tid, vil det 
igjen bli konkurranse om arbeidskraften. 
Søkertallene for videregående opplæring  
med yrkesfag viser en sterk  
nedadgående kurve. Vi ser også en svært 
lav gjennomføringsgrad på yrkesfagene  
på nasjonalt nivå, og at drop-out andelen  
øker jo lenger nord man kommer.  
Nesten 6 av 10 gutter på yrkesfaglig  
utdanning i Finnmark gjennomfører ikke.  
Totalt i Nord-Norge faller 43% av  
elevene på yrkesfaglig utdanning fra. 
Summen av lave søkertall og svært liten 
gjennomføringsgrad gjør at det er lite 
potensial for rekruttering i landsdelen. 
Dermed må bygg og anlegg i økende 
grad basere seg på å hente inn faglært 
arbeidskraft utenfra. Dette vil på sikt kunne 
virke svært hemmende på utviklingen i 
bygg- og anleggssektoren i landsdelen.
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enerGI

Vindkraft i nord-norge.

uforløst energi
det	er	et	stort	potensial	for	ny	fornybar	energi	i	nord-norge,	men	mange	utfordringer	må	løses.	
dagens	overføringskapasitet	er	ikke	stor	nok	til	å	møte	behovene	fra	allerede	tildelte	konsesjoner.		
Selv	med	høye	kraftpriser,	er	ny	fornybar	energi	helt	avhengig	av	offentlige	støtteordninger	for	å	være	
lønnsom.	det	forventes	svært	lave	kraftpriser	i	flere	år	framover	på	grunn	av	økt	kraftutbygging	og	
lavere	etterspørsel	i	europa.

Ved utgangen av 2008 var fire 
vindkraftprosjekter i drift i Nord-
Norge; Havøygavelen, Gartefjellet, 
Nygårdsfjellet og Sandhaugen. Effekten fra 
disse er 88 MW, med en årlig produksjon 
på 263 GWh. Det er i dag mange planer 
om vindkraftutbygging i Nord-Norge. 
Tildelte konsesjoner og prosjekter til  
behandling hos NVE, vil samlet kunne gi 
en elektrisitetsproduksjon på 20 TWh. Det 
tilsvarer om lag en syvendedel av norsk 
kraftproduksjon i dag. Om disse planene blir 
gjennomført, vil de utnytte rundt 10% av 
landsdelens beregnede vindkraftpotensial.

Fem prosjekter, med et samlet årlig 
produksjonsestimat på 1,4 TWh, har fått 
konsesjon. Det er Andmyran, Sandhaugen, 
Kvitfjell, Nygårdsfjellet 2 og Fakken 
på Vannøya. Ingen av disse er under 
bygging så langt, men planlagt byggestart 
for Fakken er i mars 2010.

Selv om de naturgitte forholdene er 
svært gode for utbygging av ny fornybar 
energi i Nord-Norge, er det mange ut-
fordringer som må løses for å kunne real-
isere betydelige deler av potensialet.

Lave kraftpriser
Kraftprisene forventes å holde 
seg lave i mange år framover. Det 
er flere årsaker til dette. Europas 
etterspørsel etter kraft er fallende på grunn 
av energieffektivisering og nedbygging av  
kraftintensiv industri. I tillegg vokser 
tilbudet gjennom økt utbygging av ny 

fornybar energi i EU, i tråd med EUs forny-
bardirektiv, samtidig som det bygges ut 
mer kjernekraft i Europa. Dette bidrar til at 
flere av landene Norge eksporterer til i dag 
vil få kraftoverskudd fram mot 2020.

Det forventes også et betydelig 
kraftoverskudd i Norden i tiden framover. 
I følge Statnett vil dette overskuddet være 
på 16 TWh i et normalår, mens et år med 
mye nedbør kan gi så stort overskudd at 
prisen kan komme ned mot null. For at 
ny fornybar energi skal være lønnsomt 
uten støtteordninger, må kraftprisene 
ligge langt høyere enn i dag.  Fallende 
kraftpriser betyr lavere lønnsomhet for 
planlagte prosjekter, og lave priser i lang 
tid framover betyr at mange prosjekter vil 
bli satt på vent eller forkastet.

manglende infrastruktur
Nord-Norge er i dag selvforsynt 
med energi fra vannkraft. For å 
skape verdier av den nye fornybare 
energien må kraften selges til andre 
deler av landet, eksporteres eller benyttes 
i verdiskapende produksjon i landsdelen. 
Dagens ledningsnett har lite ledig 
kapasitet. Totalt er det 580 MW ledig 
kapasitet fra Nord-Norge. Det er alt for 
lite, selv når vi bare tar hensyn til de 
allerede tildelte konsesjonene.

Statnett la i 2008 fram en 
utviklingsplan for sentralnettet fram 
til 2025. Der ligger det inne en rekke 
forbedringer og forsterkninger av nettet i 

Nord-Norge. Dette er imidlertid ikke nok 
til å kunne ta unna hele potensialet, 
men det muliggjør betydelig flere 
vindkraftverk enn de som har konsesjon 
i dag. I følge Statnett skal de viktigste 
ledningene være i drift fra 2016.

Offentlige støtteordninger
Ny fornybar energi er ikke lønnsom 
per i dag. Derfor er næringen 
avhengig av støtteordninger for å være 
konkurransedyktig. Det er Enova som 
forvalter ordningene, og gjennom 
vindkraftprogrammet forsøker man å 
nå myndighetenes mål om ny miljø-
vennlig produksjon og energisparing 
tilsvarende 18 TWh innen utgangen 
av 2011. Av dette skal 3 TWh komme 
fra vindkraft i løpet av 2010. Gjennom 
Enovas vindkraftprogram skal de mest 
kostnadseffektive prosjektene støttes, 
inntil målet er nådd.

I oktober i år fikk Hydra Tidal 23 
mill kroner i støtte til havstrøm- og 
tidevannskraft, og i juli fikk vindkraft-
prosjektene Nygårdsfjellet og Fakken 
henholdsvis 200 og 346 mill kroner i 
støtte. I tillegg til støtte fra Enova er 
det nå vedtatt at Norge skal med i et 
felles marked med Sverige for grønne  
sertifikater. Dette vil bidra til 
at produsentene av ny fornybar 
energi oppnår en høyere pris og blir mer  
konkurransedyktige. Ordningen med 
grønne sertifikater innføres først i 2012, 
men det sies at prosjekter som kommer 
i gang tidligere også skal få nyte godt av 
ordningen. Mange aktører mener likevel at 
så lenge ingenting er fastsatt, vil lovnaden 
om et marked for grønne sertifikater ikke 
få noen effekt før det faktisk er på plass.

Hva skal vi gjøre med kraften?
Ny fornybar energi har altså et enormt 
potensial i Nord-Norge, men så 
lenge kraftprisene er lave er det ikke 
lønnsomt å bygge ut. Med utilstrekkelig 
overføringskapasitet er det heller ikke 
behov for kraftproduksjonen, med 

Antall Effekt (MW) Årlig produksjon (GWh)

Vindparker i drift 4 88 236

Vindparker under bygging 0 0 0

Vindparker med konsesjon (ikke i drift) 5 468 1.403

Vindparker som har søkt om konsesjon 14 1.629 4.887

Meldte vindparker 22 4.492 13.476

Totale planer og igangsatte prosjekter 45 6.667 20.029
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mindre kraften brukes i landsdelen. 
For å redusere klimagassutslippene fra 
den norske petroleumsvirksomheten, 
er det foreslått at dagens naturgass- og 
dieselbaserte elektrisitetsproduksjonen 
offshore erstattes med kraft fra land. 
Dette vil kreve kostbare ledningsnett til 
havs, og beregninger fra NVE viser at 
kostnaden blir fra 1.600 kroner og opp 
per tonn CO2. Prisen i det Europeiske 
kvotemarkedet, som Norge er en del av, 
ligger til sammenligning på 14 Euro per 
tonn CO2.

Vekstnæring i landsdelen?
Den internasjonale vindkraftindustrien 
er en næring i voldsom vekst. I 2005 var 
omsetningen på om lag 80 mrd kroner, 
og 150.000 personer var sysselsatt. 
Industrien preges nå av store konsern 
som opererer i et voksende og profesjonelt 
marked. Europa er vindkraftindustriens 
sentrum, og europeiske selskaper står for 
rundt 90% av leveransene. Det forventes 
fortsatt kraftig vekst i denne bransjen, og 
beregninger viser at sysselsettingen vil 
øke til 200.000 i 2020.

Også norsk vindkraftindustri er i  
sterk utvikling. Norge eksporterte vind-
kraftteknologi for 400 mill kroner i 2004  
og sysselsatte om lag 350 personer.  

Bergninger viser at prosjektene med  
konsesjon i Nord-Norge vil utløse  
investeringer i overkant av 6 mrd 
kroner. Sysselsettingseffekten vil være 
på rundt 1.400 personer i anleggsfasen 
og omtrent 20 i driftsfasen. Driften av 
vindkraftanleggene gir altså ikke stor  
sysselsettingseffekt i seg selv. Potensialet  
for næringsutvikling ligger på leverandør-
siden til vindkraftindustrien, eller 
innenfor teknologiutvikling.

For å utvikle slik industri kreves mye 
kompetanse, som er mangelvare i dagens 
Nord-Norge. I tillegg må næringslivet i 
landsdelen regne med å konkurrere med 
store internasjonale industrikonsern som er 
vant til å forholde seg til kravstore kunder 
som fokuserer sterkt på sikre leveranser.

uavklart om Lofoten og Vesterålen
Regjeringen har lagt fram sin politiske 
plattform for kommende stortingsperiode. 
Det er sterke ideologiske fronter 
innad i denne regjeringen og mye kan 
oppsummeres ved målsetningen for den 
økonomiske politikken; Økt verdiskaping 
og bærekraftig utvikling.

Det har vært stor spenning 
knyttet til den nye regjeringens holdning  
til petroleumsaktivitet i Lofoten og  
Vesterålen. I oktober kom svaret;  

”Regjeringen vil ikke åpne for petroleums- 
aktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen  
i denne stortingsperioden. Regjeringen  
vil ta stilling til hvorvidt det skal 
gjennomføres en konsekvensutredning  
for petroleumsvirksomhet i forbindelse 
med revideringen av Forvaltningsplanen 
i 2010”.

Dette betyr at om en hadde sagt et ja 
til oljeutvinning, ville resultatet vært det 
samme. Lovgivning og prosedyrer ved 
tildeling av blokker i nye havområder 
er en møysommelig prosess som tar tid. 
Det skal foreligge en Forvaltningsplan og 
konsekvensutredning og leteboring skal 
gjennomføres. Til sammen gir dette et 
tidsskjema som tilsier at noen petroleums- 
aktivitet ikke er mulig før i neste 
stortingsperiode fra 2013. Dette betyr at 
slaget om Nordland VI og VII og Troms II 
vil stå høsten 2010 - ved revideringen av 
Forvaltningsplanen. 

De tidligste signalene fra Olje- 
direktoratet etter seismikken 2009 
indikerer muligheter for store  
funn i dette havområdet. Olje- 
industriens Landsforening antyder  
verdier tilsvarende halve oljefondet  
– grovt beregnet til 1.500 mrd kroner.

det skal investeres 700 mill kr i utbyggingen av Fakken vindmøllepark på Vannøya i troms. Prosjektet, med byggestart i mars 2010, innbe-
fatter også en nødvendig nettutbygging. Illustrasjon: Sweco Grøner/troms kraft



22 Konjunkturbarometer	for	nord-norge	høst	2009

reISeLIV

Verdiskaping per sysselsatt  
1997-2006 i 1.000-kroner.

Kilde: Fylkesdelt nasjonalregnskap, SSB

Endring i antall overnattinger 2008-2009, januar - august.

Kilde: SSB

Nordland Troms Finnmark Norge Nord-Norge
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Færre utenlandske gjester
turisme	har	de	siste	tiårene	vært	en	av	verdens	kraftigst	voksende	næringer,	men	for	første	gang	siden	
2003	faller	nå	den	globale	turismen.	den	samme	trenden	ser	man	i	norge	og	i	nord-norge.	det	er	
besøk	fra	utlandet	som	drar	ned,	mens	nordmenn	nå	ferierer	mer	hjemme.	nedgangskonjunkturen,	
finanskrisen	og	svineinfluensaen	er	de	viktigste	årsakene	til	den	globale	tilbakegangen.

Antall overnattingsdøgn i Norge har 
gått ned med 2,4% fra 2008 til 2009 
for perioden januar til august. Det er 
nedgangen i utenlandske besøk som 
skaper hele den negative utviklingen, 
mens en liten økning i antall norske 
overnattinger kompenserer noe. Nord-
Norge merker den samme tendensen, 
men ikke så sterkt. Her har ikke antall 
utenlandske overnattingsdøgn falt like 
mye, samtidig som veksten i norske 
overnattinger er større.

Det er stor fylkesvis forskjell, selv om 
nedgangen i utenlandske overnattinger har 
rammet hele landet. Nordland, Nord-Trøn-
delag og Hedemark er de eneste fylkene 
med vekst i det totale antall overnattinger. 
Her er det veksten i norske overnattinger 
som mer enn oppveier nedgangen blant ut-
lendingene. I Troms gikk både norske og 
utenlandske overnattinger ned, og Troms 
og Finnmark hadde en nedgang i det totale 
antallet som var større enn landsgjennom-
snittet.

dårligere belegg og lave priser
For landet totalt går antall 
overnattingsdøgn ned i alle kategorier 
- kurs/konferanse, yrke og ferie/fritid - 
når man sammenlikner januar til august 
i 2008 og 2009. I Nord-Norge øker an-

tall ferie- og fritidsovernattinger, mens 
de andre kategoriene svekkes og til dels 
kraftig innenfor kurs- og konferanse. Den 
mest markante endringen i perioden er 
en reduksjon på 26% i antall kurs- og 
konferanseovernattinger i Finnmark. For 
hotellene spiller prisen man klarer å hente 
ut en stor rolle. I følge Hotels Price Index 
(HPI) falt romprisene på landsbasis med 
gjennomsnittlig 10% første halvår i år, 
mens snittet i Tromsø falt med 15%.

Svekket lønnsomhet
I følge en rapport fra Horwath er ande-
len av hoteller med negativ bunnlinje nå 
økende, og den steg med 27% i 2008. Denne 
andelen har vært fallende fra 60% i 2003 til 
17% i 2007. Inntekt per tilgjengelige rom, 
er et mål på et hotells mulighet til å drive 
lønnsomt, og dette nøkkeltallet sank med 
8,6% i første halvår i år. Sammenliknet med 
forrige store nedtur for hotellene, viser 
nøkkeltallet at næringen denne gang 
er forholdsvis godt rustet til å møte en 
nedgang. En av årsakene til at situasjo-
nen er bedre i dag er at flere hoteller har 
innført systemer med dynamiske priser  
for å optimalisere belegget.

nedgangen merkes
Nedgangen gir seg utslag i flere konkurser 

og færre nyetableringer. Antall konkurser i 
nordnorsk reiselivssektor har økt med 75%, 
mot 46% på landsbasis, når man sammen-
ligner årets tre første kvartal med samme 
periode i 2008. Konkursmengden har vokst 
kraftigst i Nordland og Finnmark. I løpet av 
første halvår har antall nyetableringer gått 
ned med 29% i Nord-Norge og 31% i hele 
landet. Her er det stor fylkesmessig varias-
jon, med hele 53% vekst i Troms og klar 
nedgang i både Nordland og Finnmark.

reiselivets økonomiske rolle
Reiselivet er en stor og viktig sektor i 
Nord-Norge med et solid vekstpotensial. Det 
samlede turistkonsumet i Norge var i 2008 
på rundt 108 mrd kroner. Da sto utlendinger 
for 29%, norske næringer for 21% og norske 
husholdninger for omkring halvparten. De 
viktigste komponentene i turistkonsumet 
er overnatting, servering og transport samt 
reisebyrå- og turoperatørtjenester. Disse 
stod for over av 60% av turistkonsumet 
i 2008. Nord-Norges andel utgjør om lag 
9% av den totale turistproduksjonen. 
Ser vi bort i fra Akershus - hvor 
Gardermoen er hovedbidraget - har  
turistproduksjonen relativt sett størst 
betydning i de nordnorske fylkene. Her  
har reiselivsproduksjon høyest andel  
av den totale produksjonen.
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Verdiskapingen i reiselivet måles ved 
hjelp av bruttoproduktet i næringen. 
Samlet ble det beregnet til 81 mrd kroner i 
2008. Reiselivsnæringene stod dermed for 
4,4% av bruttonasjonalproduktet for  
Fastlands-Norge, mens for eksempel  
primærnæringene og industrien stod 
for henholdsvis 1,3% og 9%. Nordland 
og Finnmark er sammen med Oslo og 
Akershus fylkene hvor reiselivsnæringens 
bidrag til den totale verdiskapingen er 
høyest.

Ringvirkningsanalyser viser at økt 
produksjon i reiselivsnæringene gir betydelig 
større sysselsettingsringvirkninger enn 
gjennomsnittet av andre næringer. Effekten 
kommer hovedsakelig i hotell og restaurant og  
privat tjenesteyting. Økt turistkonsum 
fra norske husholdninger gir mindre 
ringvirkninger enn vekst i utlendingers 
konsum.

nytt	i	nordLand		
i	 nordland	 har	 destinasjonsselskapene	
i	 Harstad,	 vesterålen,	 Kiruna,	 Lofoten,	
narvik	 og	 Hamsuns	 rike,	 et	 samarbeid	
mellom	 kommunene	 Steigen,	 tysfjord,	
Hamarøy	 og	 Sørfold,	 gått	 sammen	 om	
markedsføring	 under	 logoen	 ”the	 best	
of	 the	 arctic”.	 i	 Lofoten	 samarbeides	 det	
både	 innenfor	 destinasjonsselskapet		
destination	 Lofoten	 og	 når	
steder	 som	 nusfjord,	 reine	 og	 Å	 driver	
felles	 produktutvikling	 og	 markedsføring	
under	 betegnelsen	 ”Levende	 fiskevær”.	 i	
Lofoten	er	det	også	etablert	en	klynge	på	20		
reiselivsbedrifter	 hvor	 også	 Widerøe		
og	 SaS	 deltar.	 i	 bodø	 arbeider		
destinasjonsselskapet	 med	 reisemåls-	
utvikling	 for	 Saltstraumen.	 et	 nytt	 pro-
sjekt	er	”Helhetlige	opplevelser	på	Helge-
land”,	og	pilotprosjektet	har	 fått	 støtte	 fra	
innovasjon	 norge.	 dette	 er	 et	 samarbeid		
mellom	 destination	 Helgeland,	 Polarsir-
kelen	reiseliv	og	Helgelandkysten	reiseliv.	
innovasjon	norge	støtter	også	arena	inn-
ovative	opplevelser,	hvor	reiselivsbedrifter	
i	Lofoten,	narvik/ofoten,	bodø,	vesterålen	
og	Helgeland	deltar.

initiativ	i	tromS
når	 det	 gjelder	 troms	 ser	 det	 ut	 til	 at	
reiselivet	 i	 sørfylket,	særlig	etter	Lofast-
forbindelsen	 ble	 åpnet,	 i	 stadig	 større		
utstrekning	 ser	 sørover	 i	 landsdelen.		
dette	 vises	 tydelig	 når	 destinasjonssel-
skapet	 i	 regionen,	 visit	 Harstad,	 mar-
kedsfører	 turer	 i	 vesterålen	 og	 Lofoten	
og	 i	 mindre	 grad	 presenterer	 produk-
ter	 i	 troms.	 i	 fylket	 er	 det	 ellers	 mange		
initiativ	 til	 reisemålsutvikling.	 i	 tillegg	
til	 det	 viktige	 koordineringsarbeidet	 til		
tromsø	og	omegn	reiselivslag,	har	16	be-
drifter	på	Senja	gått	sammen	i	nettverket	
”Senja	reiseliv”.	i	indre	troms	jobber	måls-
elv	Fjellandsby,	blånisselandet,	Polar	Zoo	
og	 andre	 aktører	 om	 å	 utvikle	 et	 sterkt	
helårig	reisemål.	For	destinasjonstilbudet	
i	 Lyngenfjorden	 foreligger	 det	 et	 initiativ	
til	 samarbeid	 mellom	 balsfjord	 kommu-
ne	og	Lyngsfjord	adventure.	et	 lignende		
initiativ	 ser	 man	 i	 nord-Lenangen	 rundt	
reisemålsutvikling	for	ytre	Lyngen.	

SuKSeSS	i	FinnmarK
i	 Finnmark	 finnes	 det	 23	 ulike	 turist-	
informasjonskontorer.	 Kun	 et	 fåtall		
har	 åpent	 hele	 året.	 av	 destinasjons-	
selskapene	 i	 nordkapp,	 Porsanger,		
Kautokeino,	 Karasjok,	 Kirkenes,		
Hammerfest	 og	 alta	 er	 kun	 de	 to		
sistnevnte	 i	 full	 drift.	 Årsaken	 er	 liten	
tilgang	 på	 kompetanse	 og	 manglende		
økonomiske	bidrag	fra	kommunene.	

Fylkesselskapet	 Finnmark	 reise-
liv	 har	 på	 sin	 side	 satset	 målrettet	 de		
senere	 årene.	 ett	 av	 resultatene	 er	 at	
fylket,	 gjennom	 satsingen	 på	 vinteropp-
levelser,	 har	 hatt	 den	 største	 suksessen	
i	 nord	 med	 å	 utvikle	 helårsturisme.	 de	
geografiske	 nodene	 i	 vintersatsingen	 er	
alta,	Kirkenes,	nordkapp,	Karasjok,	nord-
kyn	og	Kautokeino.	Prosjektet	”motvinds”,	
hvor	 berlevåg	 og	 båtsfjord	 markeds-	
føres	 som	 vinterreisemål,	 er	 nytt.	 blant	
aktørene	 som	 setter	 sammen	 opplegg,		
i	 samarbeid	 mellom	 ulike	 reiselivs-	
bedrifter	 og	 kommuner,	 finner	 vi	
Pasvikturist,	 radius	 Kirkenes,	 via	 alta	
tours	og	alta	adventure.

beHov	For	
Samordning
det	 foreligger	 altså	 mange	 ulike	 planer	
for	 reisemåls-	 og	 destinasjonsutvikling,	
men	 spørsmålet	 er	 hvor	 mange	 slike	
prosjekter	 man	 kan	 og	 bør	 ha	 i	 en	 regi-
on.	når	man	også	vet	at	 reiselivsbedrif-
ter	 i	 nord	 også	 markedsfører	 seg	 under	
selskaper	som	din	tur,	norsk	bygdeturisme	og		
gardsmat	og	norsk	Økoturisme,	kan	man	
spørre	hva	som	er	den	mest	hensiktsmes-
sige	 strukturen	 for	 reiselivets	 markeds-
rettede	 utviklingsarbeid	 i	 regionen.	 Her	
finnes	 ingen	 enkle	 svar,	 men	 derimot	 et	
behov	 for	 en	 løpende	 kunnskapsbasert		
vurdering	 i	 landsdelens	 reiselivs-	
organer,	 kommuner	 og	 fylker	 av	 hvor-
dan	 reiselivets	 knappe	 kapital-	 og	
kompetanseressurser	best	skal	forvaltes.	

destinasjoner	i	nord-norge		
–	strategiske	vurderinger
det	er	bred	enighet	om	behovet	for	landsdelsselskapet	nordnorsk	
reiseliv	aS.	utfordringene	er	hvordan	ulike	steder	og	regioner	skal	
finne	sin	plass	i	selskapet,	og	hvilke	destinasjonsavgrensinger	og	
reisemålsprofiler	man	bør	satse	på.

Finnmark har hatt suksess med sin  
målrettede satsing på vinteropplevelser.
 Foto: Ole Åsheim/nordlys

Silje Brandvoll (38) er ansatt som øverste leder 
for den felles nordnorske reiselivssatsingen.
 Foto: nordland reiseliv
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PrIVat tjeneSteytInG

Verdiskaping per sysselsatt i privat  
tjenesteyting 1997-2006 i 1.000-kroner.

Forventningsindikator,  
1 kv. 2000 - 3 kv. 2009.

Kilde: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, SSB

Nybilsalget i Nord-Norge  
og landet januar 2000 - juli 2009.
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Bedre enn fryktet
under	finanskrisen	og	konjunkturnedgangen	reduserte	både	bedrifter	og	private	sitt	konsum	kraftig.	
Lavere	aktivitetsnivå	gjorde	at	bedriftene	var	nødt	til	å	kutte	kostnader,	mens	husholdningene	just-
erte	forbruket	ut	fra	lavere	forventninger.	Forventningene	har	nå	snudd	til	det	positive,	særlig	blant	
husholdningene,	men	ny	varig	vekst	krever	mer	enn	bare	økt	privat	forbruk.

Både produksjonen og investeringene 
i privat tjenesteyting har falt under 
konjunkturnedgangen, men utviklingen har 
likevel vært betydelig bedre enn fryktet. 
Omsetningsindeksen for KIFT-sektoren, 
eiendomsdrift og forretningsmessig 
tjenesteyting viser at fallet i omsetning har 
stoppet opp og snudd til vekst. Indeksen 
for detaljomsetning i 2009 viser en økning 
sammenliknet med fjoråret. Her er det salg 
av IKT-utstyr, fritidsutstyr og klær samt 
postordre- og internettsalg som har bidratt 
mest.

Privat tjenesteyting i Nord-Norge  
har blitt betydelig mindre rammet  
av nedgangstidene enn landet totalt, og 
hovedstadsregionen spesielt. Hoved- 
årsaken er antagelig at landsdelen har  
en lavere andel av de mest 
konjunkturutsatte delene av privat  
tjenesteyting. I handelsnæringene ser 
man nå tydelig at nordlendinger flest 
har fått bedre økonomi gjennom lave 
boliglånsrenter og gode lønnsoppgjør. 
Forventningene til framtiden er da også 
betydelig oppjustert.

Økt optimisme og nye biler
Sparebankforeningens forventnings- 
barometer viser at optimismen er 
tilbake i husholdningene. Det er 

positive forventninger, både til den 
nasjonale og den private økonomien, 
for det kommende året. Til tross for økt 
optimisme setter husholdningene av 
penger til sparing, og det budsjetteres ikke 
med høyere forbruk på ferier eller større 
husholdningsartikler. Dagens Næringslivs 
konjunkturbarometer viser økt 
optimisme også i bedriftene. Spesielt 
innen varehandel og andre tjenesteytende 
næringer er optimismen stor.

I dårlige tider strammer 
forbrukerne først inn på luksusvarer, 
som bil, møbler og andre varige forbruks-
varer. Varekonsumindeksen sank 8% 
fra januar 2008 til mars 2009, etter det 
har det vært svak vekst. Bilsalget i Nord-
Norge falt som en stein fra mai 2008, 
og nedturen fortsatte til mars 2009. 
Nedgangen var spesielt merkbart i Tromsø, 
der personbilsalget falt med nærmere 
40% i løpet av sommermånedene 2008.  
I andre kvartal i år avtok nedgangen.  
Lav rente og positive signaler fra  
arbeidsmarkedet har økt optimismen, 
og dette har ført til en kraftig økning 
i nybilsalget til privatpersoner. Her er 
man nå tilbake på et normalnivå, mens 
bedriftsmarkedet fortsatt henger igjen på 
et relativt lavt nivå.

Bilforhandlerne signaliserer også 

at det har skjedd en holdningsend-
ring hos norske bilkjøpere. De fleste 
nybilsalg omhandler biler med miljø-
vennlig motor og lavere CO2-utslipp. 
Enkelte bilmodeller med lave CO2-
utslipp har nå lange ventelister. Den 
miljøvennlige dreiningen er nok trigget 
av en avgiftspolitikk som virker og en 
generell økning i folks miljøbevissthet.  
Når forbrukerne nå lar miljøhensyn veie 
tyngre, vil det også få større innvirkning 
på annet konsum. Bedrifter som evner 
å tilpasse seg disse trendendringene vil 
lykkes bedre i framtidens marked. 

kompetansebehov i nord
De siste tiårene har de kunnskapsintensive 
næringene stått for den største veksten 
innen både sysselsetting og verdiskaping. 
Og denne utviklingen vil komme til å 
fortsette med økt styrke. Norsk nærings-
politikk ønsker å bidra til mer vekst 
i disse næringene, og det satses bredt 
på kunnskapsoppbygging gjennom 
klyngedannelser. Tanken bak klynger er at 
det må være en viss masse av bedrifter eller 
personer med riktig kompetanse, for å kunne 
få til produktive innovasjonsprosesser som 
fører til verdiskaping.

I forhold til de internasjonale teor-
iene om klynger og innovasjonssystemer, 

Kilde: SSB
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Hos Biotec marine Biochemicals har man både klart å utvikle og kommersialisere marine 
enzymer til bruk i helse- og diagnostikkprodukter. Biotec Pharmacon har også utviklet  
farmasøytiske produkter til behandling av immunrelaterte sykdommer. Foto: iStockphoto

Varekonsumindeks, 
januar 1979 - august 2009.

har Nord-Norge en sentral utfordring 
i et lite antall sysselsatte i regionen. 
Samtidig har landsdelen, relativt sett, 
en mindre del av næringslivet knyttet 
opp mot kunnskapsintensiv virksomhet. 
Likevel finnes det eksempler på  
svært vellykkede kunnskapsintensive 
næringer i landsdelen. For å nå målet  
om vekst i disse næringene, er man i Nord-
Norge avhengig av å få tilført kompetent 
arbeidskraft fra andre områder. I tillegg 
må man klare å beholde og benytte komp-
etansen som allerede finnes i landsdelen.

Et prosjekt utført av Norinnova  
har analysert hvordan man kan 
gjøre en region mer attraktiv for 
kunnskapsrik arbeidskraft. Analysen 
har Tromsø-regionen som utgangspunkt, 
men resultatene er anvendbare for 
hele landsdelen. Her påpekes en del 
utfordringer knyttet til å holde på 
denne typen arbeidskraft: Det er få 
alternative karrieremuligheter i regionen, 
bedriftene legger i liten grad til 
rette for hospiteringsordninger med 
andre virksomheter og mulighetene for en 
internasjonal karriere i bedriften er for små. 

En annen hemsko for Nord-Norge er 
tilgangen på kompetanse i regionen. En 
relativ høy andel av kunnskapsbedriftene 
er misfornøyde med utdanningstilbudet 
- også innenfor etter- og videreutdanning. 
Små fagmiljøer og nettverk synes også 
å være en begrensende faktor. Om 
lag halvparten av virksomhetene i 
undersøkelsen rapporterer samtidig om 
misnøye med finansiering og offentlig 
tilrettelegging for kunnskapsintensivt 
næringsliv. Et viktig poeng i analysen er at 
det arktiske ser ut til å virke tiltrekkende 
på kompetanse, men at utfordringen 
ligger i å beholde denne kompetansen i 
landsdelen over tid.

Kilde: SSB og egne beregninger
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marin	bioteknologi		
–	en	framtidsnæring	i	vekst
marin	 bioteknologi	 er	 en	 rela-
tivt	 ny	 næring	 hvor	 det	 kreves	 både	
tid,	 kunnskap,	 kapital	 og	 tillit	 for	 å		
utnytte	 verdiskapingspotensialet.	 veien		
til	 ferdig	 vare	 er	 lang	 og	 krever	 en		
velutviklet	 og	 tilpasset	 forskings-	 og	
prosesskompetanse.	 For	 å	 oppnå	
lønnsomt	volum	må	produktene	ut	på	det	
internasjonale	markedet.	

i	tillegg	til	et	par	store	lokomotiver	be-
står	bioteknologinæringen	i	troms	av	små,	
fleksible,	 kunnskapstunge,	 innovative	og	
globalt	 orienterte	 virksomheter.	 de	 fors-
kningstunge	 bedriftene	 ligger	 i	 tromsø,	
mens	 noen	 av	 produksjons-	 og	 salgsbe-
driftene	er	 lokalisert	 i	andre	deler	av	fyl-
ket.	 dette	 utgjør	 25	 virksomheter	 med	
en	 samlet	 omsetning	 på	 rundt	 600	 mill	
kroner	 i	 2008.	 næringen	 har	 omlag	 280	
høykompetansearbeidsplasser,	 og	 40	 av	
dem	ligger	utenfor	tromsø.	opp	mot	500	
arbeidsplasser	er,	helt	eller	delvis,	relatert	
til	marin	bioteknologi	i	tromsø-regionen.	

bedriftene	 har	 gjennomsnittlig		
eksistert	 i	 13	 år.	 Samtidig	 synes	
antall	 nyetableringer	 å	 øke	 svakt.	
virksomhetene	 er	 spesialiserte	 på		
områder	 fra	 kommersiell	 forskning	 på	
marint	 råstoff,	 laboratorievirksomhet	 og	
biomarin	industri	til	utvikling,	produksjon	
og	salg	av	næringsmidler.	den	store	varia-
sjonen	i	virksomhetsområder	medfører	at	
de	fleste	bedriftene	har	tettere	relasjoner	
til	 overlokale	og	globale	nettverk,	 særlig	
på	markeds-	og	kundesiden,	enn	lokalt.	

Kunnskap	 er	 en	 forutsetning	 for	 å	
utnytte	 biomarine	 ressurser.	 tromsø-	
miljøet	 er	 relativt	 selvforsynt	 med	
forskningskompetanse,	 men	 må	 tidvis	
hente	inn	spisskompetanse	fra	det	 inter-
nasjonale	arbeidsmarkedet.	det	er	knapp-
het	 på	 fagarbeidere	 innenfor	 industriell	
prosessteknologi,	 og	 det	 må	 rekrutteres	
fra	det	nasjonale	markedet.	

	

vi	 ser	 tre	 bedriftstyper	 i	 næringen:		
1)	 Lokale	 omstillingsorienterte	 bedrif-
ter	 med	 industrielle	 tradisjoner,	 sat-
singsvilje,	 kapital	 og	 fokus	 på	 lang-
siktig	 industriell	 utvikling	 i	 regionen.		
2)	 den	 stabile	 gründerbedriften	 som		
satser	 på	 stabilitet	 og	 kontroll	 med	
produkt	 og	 virksomhet.	 de	 har	 ikke	
vekstambisjoner	 selv	 med	 god	
inntjening:	 ”vekst	koster	mer	enn	det	gir”.	 	
3)	 den	 dynamiske	 gründerbedriften	 med	
ambisjoner	om	vekst,	med	satsingsvilje	og	
internasjonal	orientering.	den	vil	på	børs,	
er	ikke	er	redd	for	å	dele	kunnskap	og	drar	
med	seg	andre	lokale	bedrifter.	

med	 noen	 unntak	 har	 næringen	 vært	
dominert	av	stabile	gründerbedrifter	og	re-
lativt	 lav	 veksttakt.	det	 ser	nå	ut	 til	 å	bli	
flere	dynamiske	gründerbedrifter,	og	vi	kan	
dermed	forvente	sterkere	fokus	på	vekst.			

tromsø-miljøet	er	 forskningsmessig	på	
høyden	 internasjonalt,	 og	 virkemiddelap-
paratet	er	godt	utbygd.	næringen	peker	på	
at	barrierene	for	vekst	ligger	på	industriali-
sering	og	kommersialisering.	det	industri-
elle	miljøet	er	svakt,	og	veien	 til	de	store	
markedene	 er	 lang.	 den	 fasen	 hvor	 ideer	
og	produkter	testes	ut	er	også	en	finansiell	
utfordring.	 risikoen	 er	 høy,	 kapitaltilgan-
gen	usikker	og	det	er	til	dels	mangel	på	in-
dustriell	prosesskompetanse	og	kapasitet.	
virkemiddelapparatet	treffer	ikke	helt	den-
ne	fasen,	dels	fordi	det	er	noe	uoversiktlig,	
dels	 fordi	det	er	 for	 lite	pro-aktivt	og	dels	
fordi	næringen	 ikke	artikulerer	 sine	behov	
klart	nok.	

dermed	 blir	 den	 mest	 kritiske	 fakto-
ren	 for	 vekst	 kanskje	 tilliten	 til	 at	 man	
gjennom	prøving	og	feiling	over	tid	får	fram	
et	kommersielt	produkt.	man	er	nødt	til	å	
ha	investorenes	tillit	til	suksess	på	lang	sikt	
og	kapital	nok	til	å	tåle	tapsfaser.	et	lang-
siktig	 perspektiv	 er	 derfor	 en	 forutsetning	
for	å	skape	levedyktige	virksomheter	innen-
for	marin	bioteknologi.	

Innlegget er basert på forskerprosjektet i VRI Troms  
”Fra nettverk til klynge? Utvikling gjennom samhandling”.
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OFFentLIG SektOr

Sykefraværsprosent blant kvinner 
i Nord-Norge. 2. kvartal 2009.

Kilde: SSB

Sykefraværsprosent blant menn  
i Nord-Norge. 2. kvartal 2009.

Kilde: SSB
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Økende behov for arbeidskraft
offentlig	sektor	har	vært-	og	vil	også	i	framtiden	være	den	store	sysselsetteren	i	nord-norge.	
Sektorens	behov	for	arbeidskraft	er	allerede	en	stor	utfordring.	dermed	blir	det	viktig	for	det		
offentlige	å	utnytte	landsdelens	arbeidskraftsreserver	på	best	mulig	måte.	det	voldsomme		
frafallet	i	videregående	skole	gjør	at	mye	potensiell	kompetanse	ikke	kommer	til	nytte,	og	dette		
gir	nord-norge	en	stor	konkurranseulempe	i	framtiden.

Arbeidskraftsbehovet i offentlig sektor  
er tilnærmet uavhengig av konjunktur- 
utviklingen, men påvirkes i stedet 
av demografiske forhold og politikk.  
Sektoren har hatt sterk sysselsettingsvekst 
de senere år, og med en stadig økende 
andel eldre i befolkningen vil veksten 
fortsette, og da spesielt i helsesektoren. 
Sysselsettingen i det offentlige har økt 
med 41% i Nord-Norge fra 1986 til 2008.  
Samtidig vokste landsdelens totale 
sysselsetting med 20%. På grunn av 
bosettingsstruktur og lovpålagte oppgaver, 
er offentlig sektor relativt sett større i 
Nord-Norge enn i resten av landet. I 2008 
stod det offentlige for nesten 40% av 
sysselsettingen i landsdelen.

Stort behov for arbeidskraft
Etterspørselen etter arbeids- 
kraft til offentlig sektor er stor, og 
den vil fortsatt øke. I regjeringens 
Omsorgsplan 2015 er det en målsetting 
om 12.000 nye årsverk i omsorgsektoren. I 
følge beregninger fra SSB, vil Norge i 2030 
ha en underdekning på helsefagarbeidere 
og sykepleiere på henholdsvis 41.500 
og 13.000 personer. Det vil også være 
stor etterspørsel etter arbeidskraft til 
undervisning. Her gjør alderstrukturen blant 

dagens lærere at mange blir pensjonister de 
kommende årene.

Har vi nok arbeidskraft?
Til tross for at vi nå er inne i en 
lavkonjunktur med økende arbeidsledighet, 
er det knapphet på arbeidskraft flere 
steder. Med endring i aldersstrukturen, 
stor avgang fra arbeidsstyrken og 
økt etterspørsel etter helsetjenester, 
vil knappheten være en vedvarende 
utfordring for nordnorsk næringsliv.

Nord-Norge vil ha et langvarig behov 
for tilførsel av kompetent arbeidskraft, 
og det er tre måter å øke arbeidsstyrken 
på. Man kan konkurrere på attraktivitet 
og prøve å tiltrekke seg arbeidskraft fra 
andre regioner eller fra utlandet. Man kan 
utnytte arbeidskraftsreservene bedre, ved 
å redusere sykefraværet, uføreavganger og 
pensjonsavganger for å holde folk lenger 
i arbeid. Den tredje muligheten er å øke 
rekrutteringen i regionen ved å sikre at 
ungdommen fullfører sin utdanning og 
blir i landsdelen.

Sykefravær
Nord-Norge er landsdelen med det største 
sykefraværet. Finnmark og Troms lå høyest 
i landet i 2. kvartal 2009. Her var fraværet 

på henholdsvis 8 og 7,7%, mens Nordland 
hadde en sykefraværsprosent på 6,8. Det 
er i privat sektor landsdelens sykefravær 
øker mest, og da særlig i konjunkturutsatte 
næringer som rammes av både økt ledighet 
og omstilling.

Sykefraværet har økt på landsbasis det 
siste året, mens det har gått ned i Finnmark 
og Nordland. I Troms har sykefraværet økt 
mye blant kvinner den siste tiden, og da 
særlig innenfor helse og sosial. Også blant 
menn er sykefraværet økende, både i Nord-
Norge og på landsbasis.

Sykefraværet representerer en betydelig  
arbeidsmarkedsreserve. Ved 2. kvartal 2009 
tilsvarer differansen mellom sykefraværet i 
Nord-Norge og landsgjennomsnittet om lag 
1.500 årsverk.

drop-out fra videregående
Drop-out fra videregående 
utdanning er et stort problem, fordi man 
mister mye potensiell kompetanse som 
landsdelen har behov for. En relativ høy andel  
av de som dropper ut av videregående blir  
heller ikke en fullverdig del av arbeids- 
styrken. Problemet er større i Nord-Norge  
enn i resten av landet. Totalt 
faller hver fjerde elev fra i den 
videregående utdanningen i landet, mens 

Under 6%

6%-7%

7%-7,9%

7,9%-9%

9%-10%

Over 10%

Kvinner
Landsgjennomsnittet: 7,9%

Frafallsprosent i videregående skole, 
oppstartsår 2003.

Kilde: SSB

��%

��%

��%

��%

��%

��%

�%
Nordland Troms Finnmark Norge

Allmenne fag Yrkesfag



27

Også jenter dropper ut av videregående, men i mindre grad enn guttene. tendensen øker jo lenger nord man kommer, og særlig for yrkesfag 
er frafallet stort. Foto: torgrim rath Olsen/nordlys

det gjelder nesten hver tredje i Nord-Norge. 
Frafallsprosenten er betydelig høyere for 
yrkesfaglig enn for allmennfaglig utdanning. 
Det er også langt flere gutter enn jenter som 
dropper ut. Nesten hver tredje gutt i Nord-
Norge, mot hver fjerde jente, fullfører ikke 
sin påbegynte videregående utdanning.

Analyser av frafallstallene viser 
at disse variablene påvirker frafalls- 
sannsynligheten;  kjønn, fylke, studieretning,  
gjennomsnittkarakterer fra grunnskolen 
og utdanningsnivået hos foreldrene. En 
undersøkelse fra Sintef viser at det ikke 
finnes enkle og revolusjonerende tiltak mot 
frafall, men at langsiktig og målrettet arbeid, 
på mange fronter samtidig, gir positive  
resultater. Tiltak som synes å gi 
positiv effekt er bedre veiledning for 
elevene, økt involvering fra foreldre, 
kompetanseutvikling for rådgivere, 
kontaktlærere og NAV-ansatte, alternative 
opplæringsløp og opplæringsarenaer samt 
rask oppfølging ved fravær. I forbindelse 
med høstens statsbudsjett er det bevilget 
58 mill kroner til å bremse frafallet i 
videregående skole. Det skal også innføres 
et eget arbeidslivsfag på ungdomsskolen.

Større kommuner?
For å møte den økende etterspørselen 
etter arbeidskraft og dempe kostnadene 
i kommunene, blir samhandlings- 
reformen innført fra 2012. Målet med 
samhandlingsreformen for helsevesen 
og kommuner er å dempe kostnadene i 
spesialisthelsetjenesten. Reformen legger til 
grunn at småkommuner skal samarbeide, 
men det er ikke klart hvordan dette 
skal foregå. Beregninger fra NTNU 
viser at uten interkommunalt 
samarbeid vil samhandlingsreformen slå 
ulikt ut avhengig av kommunens størrelse. 
Mange små kommuner vil, som følge av 
reformen, få større sykehusutgifter enn  
rammeinntektene. Beregningene fortel-

ler at kommuner med mer enn 20.000 
innbyggere vil kunne komme godt ut av 
reformen, mens kommuner med mindre enn 
5.000 innbyggere vil kommer dårlig ut. Hele 
66 av landsdelens 88 kommuner hadde 
innbyggertall under 5.000 i 2008, og 
snittet er på mindre enn 2.000 innbyggere. 
Det betyr at dersom kommunene i 
Nord-Norge skal være store nok til å 
komme godt ut av reformen, bør antall 
kommuner reduseres til 48 eller færre. Det 
er også mulig å lage større enheter gjennom 
interkommunalt samarbeid som danner 
store ”helsekommuner”. Samhandlings- 
reformen vil nok bidra til ny fart i debatten 
om kommunesammenslåing og samarbeid 
over kommunegrensene.

kommunen som samfunnsutvikler
Lokalt initiativ og lokale tiltak er viktig 
for å skape attraktive kommuner, og 
en undersøkelse utført av Norut viser 
at kommunene tar oppgaven alvorlig. 
Jevnt over mener kommunene at de 
har god kompetanse på områder av 
betydning for lokalt utviklingsarbeid. Men 
ikke alle som samarbeider med kommunene 
er enige i det. Lokalt er næringslivet 
og de frivillige organisasjonene de 
viktigste samarbeidspartnerne. Kommunene 
er betydningsfulle aktører i et nettverk, 
men ikke alltid i rollen som pådriver og 
leder av det lokale utviklingsarbeidet. 
Kommunenes innflytelse i slike nettverk 
vil variere over tid, og den avhenger også 
av den faktiske kompetansen kommunen 
har å tilby.

Undersøkelsen fokuserer på hva 
kommunene legger i sin rolle som lokal 
samfunnsutvikler, hvordan rollen er  
utformet og resultatene som skapes 
av utviklingsarbeidet. Innsatsen er 
størst innenfor tradisjonelle områder, 
som arbeid med kommuneplaner og 
næringsrettet utvikling. Samtidig er 

omdømmebygging, stedsutvikling og tiltak 
for å skape tilhørighet andre prioriterte 
satsningsområder hos kommunene.

Kommunene er godt fornøyde med 
sin egen rolle, og de synes særlig at 
de lykkes med kommuneplanlegging, 
næringsrettet utviklingsarbeid, samferdsel 
og stedsutvikling. Derimot mener kom-
munene det er vanskeligere å se resultater 
av arbeid med nye og utradisjonelle grep 
innen tjenesteutvikling og miljø- og klima-
rettede tiltak. Inkludering av nye innbyg-
gere og stimulering til demokratisk del-
takelse var blant mindre prioriterte tiltak.

bedriftsintern	opplæring	
opplæringsmulighetene	og	kompe-
tansen	til	ansatte	i	bedrifter	som	er	
rammet	av	nedgangskonjunkturen	kan	
styrkes	gjennom	en	tilskuddsordning	
fra	nav.	med	tiltaket	bedriftsintern	
opplæring	gir	nav	tilskudd	til	bedrifter	
som	gjennomfører	opplæring	av	egne	
ansatte	og	til	virksomheter	som	anset-
ter	registrerte	ledige	som	må	gjennom	
et	opplæringsprogram	for	å	kunne	gå	
inn	i	jobber	det	har	vært	vanskelig	å	
besette.	Hovedformålet	med	kompe-
tansesatsingen	er	å	hindre	utstøting	av	
arbeidstakere	i	bedrifter	med	alvorlige	
omstillingsproblemer.	

regelverket	er	endret	i	år.	nå	kan	
også	bedrifter	som	blir	rammet	av	kon-
junkturpåvirket	markedssvikt,	innvilges	
støtte	til	bedriftsintern	opplæring.	
denne	opplæringen	skal	inneholde	teori	
og	eventuelt	praktisk	trening.	bedrifte-
ne	kan	få	mer	informasjon	om	tilskudd	
ved	å	kontakte	nav	lokalt.
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