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Den internasjonale nedgangen vi nå 
opplever er antagelig den kraftigste siden 
den store depresjonen på 30-tallet. Likevel 
er vi i Norge, og i Nord-Norge spesielt, 
forholdsvis skjermet fra de store omvelt-
ningene. Norge har en solid økonomi med 
evne til å iverksette motkonjunkturtiltak, og 
for Nord-Norges del er næringsstrukturen 
en viktig årsak til de relativt små effektene 
av nedgangskonjunkturen. 

Det betyr likevel ikke at behovet for omstil-
ling og nyskaping er mindre i Nord-Norge. 
Snarere tvert i mot. Den næringsstrukturen 
som sikrer robusthet i nedgangstider, bidrar 
også til svakere næringsutvikling i opp-
gangstider. Derfor er det svært viktig at det 
også under nedgangskonjunkturer legges 
til rette for næringsutvikling og innovasjon, 
samtidig som det arbeides for å trekke 
kompetanse til landsdelen.

Formålet med konjunkturbarometeret er å 
bidra med informasjon og kunnskap om og 
til næringslivet i Nord-Norge. Konjunktur-
barometret for Nord-Norge våren 2009 er 
et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-
Norge, Innovasjon Norge, NOFIMA og 
NORUT Tromsø. NORUT er ansvarlig for 
det faglige innholdet, mens Rød Tråd står 
for utforming og layout.

Denne utgaven består av fire deler; første 
del er en beskrivelse av de overordnede 
økonomiske forholdene regionalt, nasjo-
nalt og internasjonalt. Andre del er en 
situasjonsbeskrivelse av tilstanden i de 
forskjellige sektorene i nordnorsk nærings-
liv, mens tredje del beskriver situasjonen på 
arbeidsmarkedet.

Den fjerde delen fokuserer på næringslivs-
utviklingen i Nord-Norge på kort og lang 
sikt. På kort sikt vil vi fortsatt være inne 
i en nedgangskonjunktur, og derfor ser vi 
på hvordan Nord-Norge rammes, og hvor 
robust næringslivet i landsdelen er overfor 
konjunktursvingninger. På lengre sikt er det 
trendene som er avgjørende. Vi beskriver 
den langsiktige næringslivsutviklingen i 
nord ved å se på næringslivets konkurranse-
kraft, attraktivitet, kompetansenivå og 
innovasjonsgrad.

Opplegg og utkast til rapport er lagt fram 
og drøftet i referansegrupper nedsatt av 
våre oppdragsgivere. Vi takker for gode råd 
og nyttige innspill. En takk også til nærings-
liv og offentlige virksomheter som har 
bidratt med data og kommentarer. Endelig 
innhold og konklusjoner står NORUT 
 ansvarlig for.

Konjunkturbarometeret er skrevet av et for-
skerteam bestående av Gro Alteren, Trude 
Borch, Mette Ravn Midtgard, Eirik Inge 
Mikkelsen, Mikko Moilanen og Frank Olsen 
ved NORUT Tromsø og Øystein Herman-
sen ved NOFIMA. Frank Olsen har ledet og 
vært ansvarlig for arbeidet.

Datainnhentingen ble avsluttet 17. april.

Utgiver: SpareBank 1 Nord-Norge 
Utarbeidet av: Norut Tromsø AS  
Utforming: Rød Tråd AS 
Trykk: Lundblad Media AS 
Forsidefoto: Allan Klo
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Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økono-
miske utviklingen i Nord-Norge. Vi presenterer fakta 
og beskriver retninger basert på historisk utvikling og 
mulige framtidsbilder. 

Verden er inne i en dyp økonomisk krise, og vi be-
gynner nå å se realøkonomiske effekter av dette også i 
vår del av verden. 

Norge er inne i en nedgangskonjunktur, og det 
er knyttet stor usikkerhet til varigheten av denne 
nedgangen. Vi ser at situasjonen for mange av våre 
internasjonale handelspartnere er alvorlig, og det 
forsterker særlig effekten for eksportrettede næringer 
og reiselivet. Mens høsten var preget av meget tur-
bulente finansmarkeder og høye rentesatser, brukes 
rentesettingen nå som et virkemiddel for å stimu-
lere forbruket. Mange sentralbanker opererer med 
en tilnærmet nullrente, og det er forventet at også 
styringsrenten til Norges Bank vil bli ytterligere redu-
sert. Den lave renten reflekterer samtidig de dårlige 
framtidsutsiktene.

Den viktigste faktoren for den personlige økonomien 
er sysselsetting. Økte ledighetstall, flere konkurser og 
usikker inntjening for bedriftene skaper usikkerhet i 
arbeidsmarkedet. En stor offentlig sektor i Nord-Norge 
gjør oss mindre eksponert for denne usikkerheten enn 

resten av landet. Det er imidlertid også en positiv 
 effekt av et usikkert arbeidsmarked. Flere ungdommer 
velger å studere. I vår ser vi en sterk vekst i søknadene 
til universiteter og høgskoler, spesielt innenfor lærer-
utdanning og helsefag. Dette er med på å gjøre Nord-
Norge bedre rustet for en kunnskapsintensiv framtid. 

Arena ser denne gangen langt framover, helt til 
2040. Arbeidet ble organisert som en scenarioprosess, 
hvor det ble utviklet en modell som viser hvordan 
fire viktige grupperinger av drivkrefter påvirker oss 
både i dag og framover. Vegen fram til 2040 starter nå. 
Arena ser nærmere på sektorene energi, marin og reise-
liv som er basert på gitte naturressurser. Den fjerde 
 sektoren er kultur som er mer stedsuavhengig, men 
likevel viktig for å tiltrekke talenter og skape bolyst. 
Nord-Norge har absolutt muligheten til å være med å 
forme egen framtid, og da er det viktig å dyrke våre 
fortrinn og særegenheter slik at vi kan gjøre en for-
skjell.

Vi takker de mange bidragsyterne til Konjunktur-
barometeret og Arena. Deres kompetanse og vilje til 
å dele og skape kunnskap gjør dette til et spennende 
og interessant bidrag til debatten om Nord-Norges 
 framtid. 

11. mai 2009
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge

Fortrinn for framtiden
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Tabell 1:  Makroøkonomiske hovedstørrelser, 2007-2012. Regnskap og prognoser. 
Prosentvis endring fra året før og nivå.

Økonomiske hovedtrekk
Verdensøkonomien opplever nå den verste nedturen siden andre verdenskrig. Problemene som 
startet i finansmarkedene har spredt seg til realøkonomien. Norge er heldigere stilt enn de fleste 
land på grunn av evnen til å innføre motkonjunkturtiltak, men vi blir likevel rammet. Næringer og 
regioner i Norge vil rammes svært ulikt. Nord-Norge er robust i forhold til sysselsettingsendringer i 
nedgangstider, men også her vil vi klart merke nedgangen.

NordNorSk ØkoNomI
På grunn av næringsstrukturen i Nord-
Norge, med en stor offentlig sektor, er 
landsdelen den mest robuste overfor 
konjunktursvingninger. Men konjunktur-
nedgangen påvirker den økonomiske ut-
viklingen også i Nord-Norge. Norges Banks 
regionale nettverk rapporterer om moderat 
fall i etterspørsel og produksjon, noe som 
forventes å fortsette fram mot sommeren. 
Den eksportrettede industrien og bygg 
og anleggssektoren opplever det største 
aktivitetsfallet, men alle deler av privat 
sektor merker aktivitets- og sysselsettings-
nedgangen.

Økende ledighet
Arbeidsmarkedet i Nord-Norge kjølnet 
kraftig på slutten av fjoråret, da finans-
krisen forsterket nedgangen som hadde 
startet noen måneder tidligere. Om lag 
fem tusen arbeidsplasser i Nord-Norge 
vil bli borte i løpet av 2009, og vi anslår 
et ledighetsnivå på 3,8% ved utgangen av 
året. Likevel vil ikke ledigheten øke like 
kraftig i Nord-Norge som ellers i landet, 
fordi landsdelen har en større andel 
arbeidsplasser i offentlig sektor.

Flere konkurser
Antall konkurser og tvangsavviklinger har 
steget betraktelig, men Nord-Norge er be-
tydelig mildere rammet enn landet totalt. 
På landsbasis økte antallet konkurser med 

79% i årets tre første måneder sammen-
liknet med 2008, mens økningen i nord 
kun var på 21%. Veksten i antall konkurs-
er for Nordland, Troms og Finnmark ble på 
henholdsvis 10, 25 og 48%. I første kvartal 
2008 stod nordnorske bedrifter for 10% av 
landets konkurser, mens andelen var redu-
sert til 7% i første kvartal 2009. 

Tegn til omslag?
I lavkonjunkturer blir mange sittende 
og vente på tegn til omslag før de tør å 
være offensive igjen. Arbeidsledigheten 
og konkurstallene øker, og det er heller 
ingen andre realøkonomiske tegn til et 
nært forestående vendepunkt. På grunn 
av et betydelig etterslep, kommer omslag 
i økonomien lenge før de realøkonomiske 
indikatorene skifter. 

Bedriftenes og husholdningenes for-
ventninger er viktige, og de styres delvis av 
den realøkonomiske utviklingen og delvis 
av andre faktorer. Endrede forventninger 
kan man se ut fra indikatorer som aksje-
markedet, nybilsalget og boligmarkedet. 
I mars 2009 hadde børsene i USA den 
største månedsoppgangen på over seks 
år. Også Oslo Børs steg betydelig i mars. 
Det kan tolkes som at man begynner å 
se konturene av bunnen, men samtidig 
er det stor usikkerhet og liten stabilitet i 
 økonomien. 

Nybilsalget falt betydelig i 2008 og har 
fortsatt nedover i 2009. Fallet siste måned 

er imidlertid mindre enn så langt i år, og 
det kan i beste fall tolkes som at tendensen 
avdempes. 

Boligprisene steg hvert år fra 1992 til og 
med 2007. I 2008 kom det første året med 
fallende boligpriser. Nedgangen startet i 
april og vedvarte ut hele året. I de tre første 
månedene av 2009 har imidlertid prisene 
steget svakt, men snittprisen er fortsatt 
 lavere enn i 2008.  

Det er ingen entydige signaler om et 
vendepunkt i økonomien, verken nasjo-
nalt eller internasjonalt, men det er noen 
små tegn til bedring. Slike tegn kan ha 
positiv effekt på forventningene og kan 
derfor varsle et omslag eller i det minste at 
bunnen er i sikte.

NorSk ØkoNomI
Konjunkturutviklingen i Norge har hatt 
ulike hovedårsaker de siste 20-30 årene. 
Fram til midten av 1980-tallet var ut-
viklingen styrt av endringer i den inter-
nasjonale økonomien, men med relativt 
små og korte svingninger. I andre halvdel 
av åttitallet tok innenlandske kilder, 
som investeringer i oljeindustrien og de-
regulering av kreditt- og byggemarkedet, 
over som dominerende for konjunktur-
utviklingen. Disse særnorske konjunktur-
syklusene var større og varte lengre. 

Utpå 1990-tallet ble de norske kon-
junkturene igjen mer og mer avhengige 
av internasjonal økonomi. Etter 2000 kan 

Norge USA OECD / Europa Kina
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Figur 1:  Konjunkturindeks. Indeks > 1; Høy-
konjunktur, Indeks < 1; Lavkonjunktur.

Kilde: SSB

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsum i husholdninger mv. 6 1,5 -0,4 3,1 4,3 4,6

Konsum i offentlig forvaltning 3,4 3,7 5,3 4,8 3,3 2,7

Bruttonasjonalprodukt 3,1 2 -1,7 0,5 1,9 2,1

Sysselsatte personer 4,1 3,2 -0,4 -0,2 1 1,7

Arbeidsledighetsrate (nivå) 2,5 2,6 3,7 4,7 4,7 4,2

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

Konsumprisindeksen (KPI) 0,8 3,8 1,4 1 2,2 2,7

Boligpris 12,3 -1,1 -12,1 -2,1 3,5 7,8

Husholdningenes sparerate (nivå) 0, 4 2,1 7,2 7,1 5,6 4,9

Pengemarkedsrente (nivå) 5 6,2 3,1 2,5 3,4 4,6

Utlånsrente, banker (nivå) 5,7 7,3 4,8 3,8 4,4 5,7

Importveid kronekurs (44 land) -1,8 0 2,2 -4,4 -2 -0,2

Kilde: OECD
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den internasjonale nedgangen har ført bilindustrien ut i en dyp krise. Statsminister Stoltenberg var på besøk i den nedlagte felgfabrikken 
Fundo i Høyanger med Ingrid Heggø (Ap). der fikk de se en egenutviklet,miljøvennlig lettfelg som bedriften ikke har fått satt i produksjon. 
 Foto: Scanpix (t.v.)/marit Hommedal/Scanpix (t.h.)

svært mye av norsk konjunkturutvikling 
forklares ut fra investeringene i petro-
leumssektoren, men også utviklingen i 
markedene for andre norske eksportvarer 
og den norske pengepolitikken er viktig.

Eksportnedgang
OECD-landene er Norges viktigste handels-
partnere. Når de rammes svært hardt av 
den økonomiske krisen vil det få kon-
sekvenser for oss, og da først og fremst for 
de eksportrettede delene av industrien og 
næringslivet. Selv om det var vekst i den 
norske eksporten for 2008 totalt, så bærer 
nedgangen i fjerde kvartal bud om hva 
som kommer.

krona svinger
Valutakursen for norske kroner i forhold 
til våre handelspartneres valuta vil være 
viktig. Dersom kronen forblir lav, vil det 
dempe den negative effekten for eksport-
industrien. Dette fordi man da får en 
høyere pris i kroner. Dermed kan man 
tåle noe nedgang i internasjonale priser 
og volum. Den norske kronen svekket 
seg vesentlig gjennom 2008, men er den 
siste tiden blitt sterkere igjen. Den videre 
kronekursutviklingen er usikker. Det sikre 
er at valutakursene vil svinge, spesielt for 
små åpne økonomier som den norske.

Figur 2:  Rente- og valutakursutvikling, januar 2000 – mars 2009. 

Kilde: Norges Bank

� EUR � USD Foliorente
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krisepakker og 
renteendringer
•  7. oktober: Regjeringen legger fram et 

 ekspansivt budsjett for 2009 
•  12. oktober: Bytteordning for inntil  

350 mrd kroner for å bedre bankenes 
tilgang på langsiktig finansiering 

•  15. oktober:  
Renten settes ned fra 5,75 til 5,25%

•  29. oktober:  
Renten settes ned til 4,75%

•  21. november:  
Egenkapitalen i Kommunalbanken økes 
med 300 mill kroner 

•  23. november: Den alminnelige garanti-
ordningen i GIEK økes med 60 mrd 
kroner, ordningen med byggelånsgaranti 
for skip med 3 mrd kroner og Innovasjon 
Norges låneramme med 1 mrd kroner 

•  27. november: Statlig lån til Eksport-
finans – 50 mrd kroner i 2009 og 2010 

•  17. desember: Renten settes ned til 3% 
•  26. januar: Tiltakspakke for arbeid 
•  4. februar: Renten settes ned til 2,5% 
•  8. februar: Regjeringen foreslår å 

 etablere to nye fond med en samlet 
 kapital på 100 mrd kroner. De to fondene 
skal gjøre det lettere for bedrifter og 
husholdninger å få tilgang til lån og 
bidra til å stabilisere finansmarkedet 

•  25. mars: Renten settes ned til 2%
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motkonjunkturpolitikk
I følge SSB startet omslaget i norsk økonomi 
med fall i boligkjøpene sommeren 2007. 
Stadig lavere boligpriser ble både en 
 årsak til- og et resultat av stadig lavere 
 aktivitet i boligmarkedet. Investeringene i 
petroleumssektoren samt et høyt offentlig 
forbruk, ga en bedre utvikling for Norge 
i 2008 fram til tredje kvartal. Også syssel-
settingen vokste fram til da. For Norge som 
helhet vil det offentliges økonomiske han-
dlefrihet og handlingsvilje virke positivt. 
Et fortsatt høyt aktivitetsnivå i petroleums-
sektoren og det faktum at mange norske 
forbrukere vil ha en god økonomi på grunn 
av lave renter, vil også bidra til at vi totalt 
sett rammes relativt lite. 

 Regjeringen planlegger å øke offentlige 
utgifter med over 10% fra 2008 til 2009. 
Vi kan derfor regne med en viss todeling 
av norsk økonomi, med sprikende for-
ventninger til lønnsoppgjørene fra for-
skjellige næringer eller sektorer. Dette vil 
gi spenninger i forbindelse med lønns-
dannelsen.

Fortsatt nedgang
I følge sentralbanksjef Svein Gjerdrem kan 
det fortsatt være vanskelig for næringslivet 
å få lån, til tross for statens tiltak for å 
 styrke kapitalen og mulighetene for lån 
hos bankene. I forbindelse med siste 
rentenedsettelse i mars 2009 signaliserte 
 Gjerdrem tydelig at Norges Bank forventer 
en ytterligere nedsetting av styringsrenta 
fra 2% til 1% i løpet av året. Dette viser 
et betydelig mer pessimistisk syn på den 
økonomiske utviklingen enn de hadde så 
sent som i desember, da forventningen var 
å komme ned til 2% i løpet av 2009.

INTErNASjoNAl ØkoNomI
I OECD sin siste prognose for økonomisk 
utvikling forventes det at OECD-landenes 
samlede BNP skal ned med over 4% i 2009, 
og at internasjonal handel vil reduseres 
med mer enn 13%. De tror omslaget vil 
komme tidligst mot slutten av neste år, 
og at arbeidsledigheten da har økt til over 
10% i blant annet USA og Euro-området, 
og den vil være nesten like høy i OECD-
landene totalt. Dette vil i så fall være de 
høyeste ledighetstallene siden tidlig på 
1990-tallet. Det er imidlertid knyttet svært 
stor usikkerhet til disse og andre anslag 
over økonomisk utvikling framover.

Problematisk inflasjonsmål
Årsakene til krisen begynner nå å fram-
stå klarere. Den relativt lange perioden 
med sterk økonomisk vekst vi har vært 
 igjennom, har samtidig ført til globale 
 finansielle ubalanser. Kina har akkumulert 
et stort overskudd fra handel. Samtidig 
har en del vestlige land, deriblant USA, 
bygd opp en høy gjeld. Selv om en del av 
 Kinas overskudd er brukt på investeringer 
og konsum innenlands, har også mye blitt 
investert i amerikanske dollar og andre 
vestlige valutaer. Det har igjen ført til lave 
renter i OECD-landene. Kinas inntreden i 

verdenshandelen har også gitt lave priser 
på mange varer, og kombinasjonen av lave 
priser og lave renter resulterte i kraftig 
vekst i forbruk og investeringer. Normalt 
fører dette til prisstigning, men stadig 
 billigere varer fra Kina og andre raskt 
 voksende økonomier i Asia holdt infla-
sjonen lav i vesten.

Pengepolitikken i flere land har de 
senere år vært ført ut fra inflasjonsmål. 
Norges Bank har hatt som mål å holde 
inflasjonen rundt 2,5%. Styringsrente og 
pengemengdereguleringer har vært brukt 
for å holde prisstigningen på et visst nivå, 
og i det siste for å få den opp. Den lave 
inflasjonen førte til ytterligere senkning i 
pengemarkedsrentene, mer låneopptak, 
gjeldsoppbygging og større etterspørsel 
blant annet etter boliger. Boligprisene økte 
sterkt i mange land. Også usikre betalere 
fikk lån, mens det som skulle vise seg å 
være råtne lån ble pakket om på kreativt 
vis og solgt videre. Til slutt kom kollapsen, 
når mange boliglån ble misligholdt og 
finansinstitusjoner falt sammen. 

Fra fast til flytende
Etter andre verdenskrig, under Bretton 
Woods-samarbeidet, var stabilitet i valuta-
markedene sett på som noe av det viktigste 
for en god internasjonal økonomisk ut-
vikling. Det forsøkte man å få til gjennom 
å begrense kapitalflyten mellom land. Selv 
da dette falt sammen, og det internasjonale 
kredittmarkedet økte sterkt på 70- og 80-

tallet, forsøkte land og deres sentralbanker 
å oppnå stabile valutakurser i en periode. 
Dette bandt imidlertid pengepolitikken 
veldig opp, og på 1990-tallet ble det et 
tilnærmet fritt internasjonalt kapital-
marked i vesten med flytende valuta-
kurser. 

De fleste sentralbanker i vesten har altså 
de senere år styrt pengepolitikken etter et 
inflasjonsmål. En forventet inflasjon på et 
relativt lavt nivå, som aktørene i markedet 
har sterk tiltro til, skulle gi en balansert 
økonomisk utvikling. Likevel kan det bygge 
seg opp store ubalanser i økonomien, som 
vi har erfart. De har blant annet kommet til 
uttrykk gjennom en stor utlånsøkning med 
bruk av svært kreative virkemidler. Vi ser 
klart at det nå er et større behov enn før 
for tilsyn og reguleringer i finanssektoren 
nasjonalt og internasjonalt. 

Ikke som på 30-tallet
Den nåværende krisen skiller seg fra 
tidligere tilfeller, ved at myndigheter i 
ulike land er villige til å ta politiske grep for 
å motvirke krisen. Det betyr blant annet at 
sentralbanker har redusert styringsrentene, 
og at banker og kredittinstitusjoner har 
fått tilført kapital. Samtidig garanterer det 
 offentlige for bankinnskudd og stimulerer 
økonomien ved å øke offentlige budsjetter 
kraftig. Dette ble ikke gjort på 1930-tallet. 
Da ble tvert imot pengepolitikken strammet 
inn, noe som gjorde krisa sterkere enn den 
hadde trengt å være. Styringsrentene har 
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Samferdselsminister liv Signe Navarsete, 
statsminister jens Stoltenberg, finans-
minister kristin Halvorsen, fiskeri- og kyst-
minister Helga Pedersen og utenriksminister 
jonas Gahr Støre under presentasjonen av 
«Nye byggesteiner i nord» i Tromsø.  
 Foto: rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

Det har vært en tiltakende kritikk mot 
 regjeringens ordbruk om Nordområdene, 
som den strategisk viktigste regionen 
for deres arbeid i inneværende stortings-
periode. Man har sett få konkrete resul-
tater, og det er høyst ulike oppfatninger 
av hva som er nordområdepolitikk og  
-utvikling. Rapporten «Nye byggesteiner 
i nord» presenterer både bakteppet for re-
gjeringens fokus og nye strategier og vi-
sjoner for Nordområdene i de kommende 
10-15 årene. Økonomisk aktivitet defineres 
som grunnlaget for velferd og bosetting, 
og strategiene for økt økonomisk aktivitet 
bygger på etablering, styrking og videreut-
vikling av klynger. Et velfungerende sam-
spill mellom næringsaktører, forskning og 
utdanning, kapital og myndigheter skaper 
gode næringsklynger. Klyngedannelser er 
et sentralt virkemiddel i norsk innovasjons-
politikk.

Petroleum
Petroleumsnæringen er på vei nordover, 
hvor Snøhvitanlegget sees på som en 
 motor i prosessen. Regjeringen ønsker å 
tilrettelegge for regional og lokal delta-
kelse, men virkemidlene er ikke definerte. 
Utbygging av Goliat og Nucula framskrives 
uten henvisninger til miljømotstand, energi-
priser eller regionale ringvirkninger. Mest 
oppsiktvekkende er signalene om start av 
innsamling av data og ressurskartlegging 
i Barentshavet nord. På mineralsiden til-
kjennegis en bevilgning på 410 mill kroner i 
2009 for en kartleggingsstudie av forekom-
stene i Nord-Norge.

Torsk
Nord-Norge har komponentene til en rekke 
fiskerirelaterte klynger. Nye satsingsfelt er 
torskeoppdrett og marin bioprospektering. 
Kunnskapsmiljøer rundt torskeoppdrett 
er Universitetet i Tromsø, Nofima og Hav-
forskningsinstituttet. De arbeider på for-
skjellige områder som bekjempelse av 
sykdom, produksjonskostnader, marked, 
forvaltning kontra tilgang på oppdretts-
lokaliteter, sjøsamisk næringstilpasning, 
rømming og fòr. Det tilhørende virke-
middelapparatet består av Innovasjon 
Norge, Investinor og Marint verdiskapings-
program. Sentrale nordnorske bedrifter er 
Cod Farmers, Spon Fish, Helgeland Torsk 
og Lofitorsk.

Bioprospektering
Marin bioprospektering er et annet nytt 
satsingsfelt. Her finnes det allerede vel-
lykkede bedriftsetableringer som ProBio 
Nutra Forte, Lytix Biopharma og Biotec 
Pharmacon. I grenseland mellom forskning 
og kommersialisering finner en store 
 prosjekter som MabCent-SFI, Marbank, 
MarBio og MolDoc.

Også i denne marine klyngen er alle 
 aktivitetene fra råstoff til ferdig produkt re-
gionalt forankret, og Universitetssykehuset 
i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø ut-
gjør den forskningsmessige ryggraden. Når 
de marine råstoffene finnes regionalt, er 
dermed hele verdikjeden intakt. Potensialet 
for flere knoppskytinger vurderes som 
høyt, og strategien er å øke den kommer-
sielle utnyttelsen av forskningen. Fiskeri-
ene støttes også i alminnelighet ved for-
valtning, havneutbygging og infrastruktur, 
og i miljøsammenheng gjennom økt over-
våkning og beredskap i nord.

reiseliv
Strategien samler også trådene for reise-
livet, og her identifiseres og styrkes klynger 
innen næringen. Kompetansetyngde-
punktet legges til Alta. Forskningsløft 
Nord, i regi av Forskningsrådet, skal gi økt 
næringsaktivitet. Markedsføringsselskapet 
Nord Norsk Reiseliv SUS gis finansiell rygg-
rad, mens det infrastrukturmessig satses 
på Hurtigruten og direkteflygninger fra 
kontinentet. Samtidig tilgodeses reiselivs-
næringen indirekte gjennom økningene i 
budsjettet til Nasjonal Transportplan.

kompetanse og kultur
Definerer man utdanning og kompetanse-
oppbygging som næringsaktiviteter, er 
Tromsø den store vinneren. Innenfor kultur 
som næring er Kirkenes den absolutte 
 vinner. Dette skyldes i all hovedsak Uten-
riksdepartementets satsning på grense-
overskridende kultursamarbeid. 

mest langt mot nord
Det geografiske søkelyset er satt på det 
 nordligste Nord-Norge, og i all hovedsak 
på Svalbard, Tromsø og Kirkenes. Svalbard 
for forskning og tilstedeværelse, Tromsø 
ut fra kompetanse og Kirkenes ut fra sin 
 geografiske posisjon i forhold til utviklingen 
i Russland. Nordland er mindre konkret 
vektlagt, og skuffelsen oppsummeres 
 gjennom NRK Nordlands reportasje fra 
presentasjonen i Tromsø 12. mars 2009: 
«Lover gulstripe langs E6». Det er kanskje 
likevel ikke så uheldig, for på kort finans-
krisesikt ligger landsdelens store gevinst i 
Nasjonal Transportplan.

kritiske røster
Rapporten har også møtt sine kritikere. Det 
påpekes at den ikke inneholder noen bud-
sjetter og få mennesker. Media nevner en 
pakke på 200 mill kroner. Det holder ikke til 
mange byggesteiner. Finansiering skjer ved 
hjelp av fagdepartementenes budsjetter, 
deres handlingsrom og prioriteringer. Det er 
en kilde til usikkerhet. Rapporten tilkjenne-
gir heller ikke at mennesker, og mennesker 
i nord, er den viktigste byggesteinen.

Nye byggesteiner

nå praktisk talt kommet ned i null i flere 
land. Det pengepolitiske virkemiddelet 
som da gjenstår for å stimulere økonomien, 
er å øke likviditeten i markedet gjennom 
å kjøpe statsobligasjoner og andre verdi-
papirer. Mange land vil også oppleve svært 
lav eller til og med negativ inflasjon. Det 
innebærer høyere realrenter. I tillegg vil 
noen innkjøp utsettes i påvente av lavere 
priser. Begge deler virker begrensende på 
økonomien.

Et av 1930-tallets feilgrep var proteksjo-
nismen. Det er fare for en delvis gjen-
takelse i disse tider. Flere lands mottrekk 
mot den økonomiske krisa har elementer 
som peker i den retningen, som USAs 
Buy American klausul i deres krisepakke. 
Dette gjøres til tross for en retorikk om det 
motsatte, for eksempel gjennom initiativet 
Freedom to Invest som alle OECD-landene 
og flere andre land har underskrevet. Sam-
tidig som det er behov for mer kontroll 
med finanssektoren internasjonalt, må 
ikke tiltak innrettes proteksjonistisk. Da 
kan den velferdsfremmende kjernen i inter-
nasjonal økonomi rammes, nemlig spesial-
isering og internasjonal arbeidsdeling.
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Næringslivet på vent
Aktiviteten i industrien faller, prosjekter utsettes og investeringsplaner nedjusteres. I petroleums-
sektoren er rapporterte investeringer for 2009 rekordhøye, og på kort sikt opprettholdes investerings-
planene. Dette vil være med på å stabilisere den norske økonomien i 2009. Fallet i utenlandsk etter-
spørsel gir også færre turistbesøk og nærmest full stopp i torskeeksporten. Med en lite forutsigbar 
framtid velger mange virksomheter å sitte på gjerdet.

INduSTrIEN SlITEr
Norsk og nordnorsk industri rammes 
av nedgangskonjunkturen. Fallende 
etterspørsel, både hjemme og i eksport-
markedene, har ført til produksjons-
nedgang. Produksjonen i norsk industri 
hadde en nedgang på 2,1% fra 3. til 
4. kvartal 2008. Denne reduksjonen var 
 dobbelt så stor som ekspertene hadde for-
ventet. Situasjonen har forverret seg for 
alle bransjer foruten produksjonen innen 
solenergi. Antall innleide arbeidstakere er 
kraftig redusert, og permitteringer og opp-
sigelser øker. Denne trenden forventes å 
fortsette gjennom hele 2009.

Medlemmene av Norsk Industri for-
venter en reduksjon i omsetningen på 
rundt 8% i 2009, og flere vurderer der-
for å justere ned sine investeringsplaner. 
Forklaringen er lavere ordretilgang både 
fra hjemme- og eksportmarkedet. Mineral-
produktindustrien og trelast- og trevare-
industrien er rammet av redusert etter-
spørsel i hjemmemarkedet på grunn av 
lavere byggevirksomhet.

Lavere ordretilgang fra eksport-
markedene, dårlige markedsutsikter og 
vanskelig tilgang på finansiering for off-
shorerelatert virksomhet og transport-
middelindustri har ført til nedjustering av 
deres investeringsplaner. 

usikkert i verkstedindustrien
Selv om noen aktører innen verksted-
industrien er lite berørt av nedgangs-
tidene, har det generelle aktivitetsnivået i 
landsdelen vært lavere de første månedene 
i 2009 enn i samme periode i 2008. En del 
verft har nedbemannet på grunn av lavere 
oppdragsmengde, hovedsakelig fordi ved-
likehold og modernisering av fartøy blir 
utsatt. Aktiviteten framover avhenger av 
hvor påvirket fiskeflåten blir av markeds-
svikten for hvitfisk. Verft som betjener 
petroleumssektoren har moderate forvent-
ninger til kontinuitet og mer langsiktige 
leveranser, men mange er på vent fordi 
framtiden er usikker. 

Industrien i rana er rammet
Markedssvikten kom brått og uventet i 
løpet av september og oktober 2008, med 
merkbart lavere ordretilgang for flere av 

bedriftene i Mo Industripark. Stål- og 
kjemikalieprodusentene leverer til et 
 globalt marked hvor nedgangskonjunk-
turen er i sterk frammarsj. Konsekvensen 
ble at flere av bedriftene i Mo Industripark 
rett over nyttår måtte redusere produk-
sjonen og permittere ansatte. 

Etterspørselssvikten i byggmarkedet 
både i Norge og EU har ført til at Celsa 
Armeringsstål AS, som produserer stål 
og armeringsprodukter, har redusert 
produksjonen og permittert mange oper-
atører. Ruukki Profiler AS produserer 
flenser til vindmøller og valsede profiler 
for skipsbyggingsindustrien. Stadig 
 lavere skipsbyggingsaktivitet verden over 
og ordrenedgang for vindmølleflenser 
gjorde at bedriften sendte ut et generelt 
permitteringsvarsel til de ansatte i slutten 
av mars.

Rio Doce Manganese Norway AS, 
som produserer manganlegeringer til 
stålindustrien, merker nedgang i etter-
spørselen fra Europa. Bedriften har redu-
sert sin produskjon, noe som har begrenset 
innleien av arbeidskraft og kjøp av tjenester 
fra andre bedrifter i Mo Industripark. 

Eka Chemical, som produserer natrium-
klorat til papirindustrien, er et datter-
selskap i Akzo Nobel-konsernet. Her 
stoppet produksjonen i januar på grunn 
av markedssvikt, og i april vedtok Akzo 
 Nobel-konsernet at bedriften i Mo i Rana 
skal legges ned.

Tre av bedriftene i Mo Industripark har 
så langt ikke blitt sterkt berørt av markeds-
svikt. Fesil Produksjon AS som produserer 
ferrosilisium, et tilsetningsstoff ved stål-
produksjon, er en av dem. Det har vist 
seg at dette produktet ikke følger samme 
konjunkturutvikling som stål og kommer 
senere inn i både lav- og høykonjunkturer. 
Bedriften har langsiktige ordrereserver, 
men en markedssvikt er forventet på et 
senere tidspunkt. Miras AS og MoMek-
konsernet tilhører verkstedsindustrien 
og opererer i et nasjonalt marked. Begge 
 bedriftene har redusert innleien av 
arbeidskraft på grunn av lavere ordre-
tilgang. Disse to har den fordelen at de i 
tillegg til å betjene prosessindustrien, også 
betjener offshoreindustrien i Nordsjøen. 
Aktiviteten i Nordsjøen fungerer som 

en buffer i en periode der utviklingen i 
prosessindustriens aktivitetsnivå er høyst 
usikker. 

konkurransen skjerpes
Investeringsnivået blant bedriftene i Mo 
Industripark har vært høyt det siste året, og 
store og langsiktige investeringsplaner vil 
bli opprettholdt. Bankpakken betyr derfor 
mye for bedriftene. Markedssvikten skaper 
et større kostnadsfokus, noe som igjen 
vil få konsekvenser for underleverandør-
industrien i regionen. Konkurransen vil 
bli skjerpet.

Begrenset tilgang på kapital
Høsten 2008 opplevde industrien 
sviktende kredittilgang på grunn av økt 
påslag i renten og bankenes innstramming 
på lån og kreditt. Norsk Industri oppfatter 
Statens bankpakke, etablering av Statens 
finansfond med en kapital på 50 mrd 
 kroner, som et positivt grep for å normali-
sere kreditt- og finansieringssituasjonen i 
Norge. 

Regjeringen har også etablert Statens 
obligasjonsfond på 50 mrd kroner, som 
skal bidra til å styrke obligasjonsmarkedet. 
Sist høst etablerte staten også en låneavtale 
med Eksportfinans. Avtalen gjør at 
 Eksportfinans kan låne penger fra staten til 
å finansiere nye eksportkreditter de neste 
to årene. Låneordningen ble i februar 2009 
utvidet til også å gjelde allerede inngåtte 
eksportkontrakter, fordi en rekke av dem 
ble stående uten finansiering.

mArIN SEkTor
Marin sektor rammes også av nedgangs-
konjunkturen. Verdien av torsken faller 
kraftig, mens pelagisk, annen hvitfisk og 
ikke minst lakseoppdrett ser ut til å greie 
seg godt.

Torsk i trøbbel
Laks rammes i liten grad av nedgangs-
tidene. Snarere tvert i mot. Årsaken er 
redusert etterspørsel etter fiskemel og 
- olje fra andre sektorer og dermed lavere 
priser på fôr – den viktigste kostnads-
komponenten. Torskeoppdretterne står 
foran store økonomiske utfordringer. Selv 
med de siste årenes historisk høye priser 
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Her produseres saltfisk av den største torsken. I dag er det store problemer med å få solgt saltfisken, og lagrene er fulle.  
 Foto: Terje mortensen/Scanpix

Kilde: Nofima

sliter mange med å få driften i balanse. De 
siste måneders prisfall vil forverre situa-
sjonen betraktelig. I tillegg vil kapitaltørke 
gjøre det svært vanskelig å finansiere bio-
massebygging og få refinansiert gjeld som 
forfaller.

Når torsken rammes så hardt, er det et 
resultat av et komplekst samspill av flere 
faktorer. De desidert viktigste markedene er 
Portugal og Spania. Disse landene opplever 
en kraftig økonomisk nedgang. Laksen er i 
mindre grad avhengig av enkeltland. Sam-
tidig er torsken betydelig dyrere enn laks. 
Med mindre disponibel inntekt vil man 
oftest redusere konsumet av det dyreste 
produktet. Flere andre land, som Island og 
Russland, konkurrerer også om markedene 
for torsk. På Island har flere bedrifter store 
problemer, og det rapporteres om fisk som 

Figur 3:  T.v. eksportert mengde (tonn), 
t.h. pris (NOK/kg), saltfisk.
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fallbys for å skaffe likviditet. På toppen av 
dette er torskekvotene økt betydelig. 

Det er altså i hovedsak torsken som 
møter motbør. Etter flere år med oppgang 
toppet prisen til fiskerne seg i mars 2008 
med 25,50 kroner per kilo. Siden har den 
falt jevnt og trutt og er nå på 19 kroner. Selv 
om prisene gikk ned, ble ikke problemene 
 virkelig merkbare før en tid etter at finans-
krisen inntraff. Mange importører stoppet 
eller begrenset kjøpene, noe som førte 
til at det bygget seg opp relativt store 
 lagre i Norge. Sammen med minstepris-
problematikk har dette ført til at mange 
fiskebruk har begrenset sine innkjøp fra 
fiskerne kraftig eller har stengt mottakene. 

Fiskefartøy ved kai
Eksportproblemene har vedvart spesielt 
for saltfisk, et av de viktigste produktene 
fra Nord-Norge. Flere fiskebruk melder 
om fulle lagre og importører som sitter 
på gjerdet. Per februar 2009 var eksporten 
av saltfisk om lag halvert i forhold til de 
foregående årene. Prisen har også falt be-
tydelig, fra rundt 45 til 35 kroner per kilo. 

Eksportproblemene forplanter seg 
 videre til fiskeflåten. Fallende priser er 
ett problem, og i tillegg har fiskekjøpernes 
begrensninger resultert i at mange fartøy 
står uten leveringsalternativer. Spesielt 
garnflåten og fiskere i Nord-Troms har blitt 
rammet. For kystflåten er landingene av 
torsk redusert med om lag 12% i forhold 
til fjoråret. Reduksjonen ligger hos de 
største og minste kystbåtene. Fortsatt gjen-
står en betydelig del av kvoten, men med 
fulle lagre og eksportproblemer spøker 
det kraftig for kystflåtens muligheter til å 

fiske denne. Kanskje vil vi for første gang 
på lenge la en del av kvoten stå ubrukt, 
og med fulle lagre og prispress er kanskje 
ikke det så dumt. 

ByGG oG ANlEGG
2008 var totalt sett et historisk toppår for 
bygg- og anleggsnæringen. Mye av den 
totale veksten fra 2007 til 2008 skyldtes 
økningen i rehabiliterings- og anleggs-
virksomheten. Disse aktivitetene kompen-
serte for mer enn reduksjonen innenfor 
nybygg. Sektorens utvikling var totalt sett 
positiv til og med 3. kvartal 2008, men i 
4. kvartal falt produksjonen med 3,1%.

Igangsatte bygg indikerer den nåværende 
aktiviteten, mens ordrereservene indikerer 
det framtidige aktivitetsnivået. 2006 var 
toppåret for antall igangsatte boligbygg, 
og 2008 var året da det ble bråstopp etter 
en nedgang som begynte allerede i 2007. 
Antall igangsatte ene- og tomannsboliger 
har vært forholdsvis stabilt fra 2006 til og 
med 2008, mens antall igangsatte rekke-
hus og leiligheter har falt med henholdsvis 
30 og 40% fra 2006 til 2008. Nord-Norge 
følger her den nasjonale trenden. Det er i 
byene med mange gjennomførte leilighets-
prosjekter de senere år man har fått den 
største nedgangen. Det er også her arbeids-
ledigheten i bygg og anleggsbransjen har 
økt mest. For Tromsøs del har antall igang-
satte leilighetsbygg falt med hele 91% fra 
2006 til 2008.

Ordrereserven indikerer utviklingen i 
aktivitetsnivået. Den totale ordrereserven 
for Nordland, Troms og Finnmark hadde 
en topp i 2. kvartal 2007. Nedgangen på 
4% i Nord-Norge fra 3. kvartal 2007 til 
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3. kvartal 2008 var mye mindre enn for 
 landet totalt. Når det gjelder anlegg vokste 
den nordnorske ordrereserven med 2% i 
denne perioden, mens landet som helhet 
har hatt en nedgang på 5%.

Tiltakspakken hjelper
Høy tilgang på rehabilitering av nærings-
bygg og moderat nedgang i anleggs-
sektoren har hindret en større reduksjon i 
bedriftenes reserver. Statens tiltakspakke 
fra januar 2009 varslet ekstra midler på 
20 mrd kroner til kommuner og fylkes-
kommuner. Rundt 13 mrd skal brukes 
til rehabilitering, nye byggeprosjekter 
og samferdsel. Kommunene i Nordland, 
Troms og Finnmark får henholdsvis 157,7, 
104 og 48,7 mill kroner i vedlikeholdstil-
skudd. Disse midlene vil kunne få opp 
ordreservene i bygg og anlegg og hindre 
ytterligere nedbemanning og permitter-
inger i landsdelen. 

Boligmarkedet
Boligmarkedet fikk i 2008 en kraftig nedtur 
med betydelig prisfall. Det er fortsatt 

forhold som tilsier at boligmarkedet skal 
videre nedover. Samtidig bidrar de lave 
rentene, og utsikter for at de skal vedvare, 
til økt etterspørsel etter boliger. Det er 
tegn på bedring i boligmarkedet. Så langt 
i 2009 har prisene på alle typer boliger 
steget, men korrigert for sesongvariasjon 
er trenden svak negativ eller tilsvarende 
nullvekst. Formidlingstiden har gått ned 
så langt i år, men det er også en normal 
sesongtrend. Formidlingstiden på nord-
norske boliger er av de lengste i landet.

HØyE PETroINvESTErINGEr
Investeringer innen olje- og gassvirksom-
heten for 2009 er beregnet til rekordhøye 
137,4 mrd kroner. Av disse skal 28 mrd 
kroner investeres i prosjekter langs Nord-
landskysten og nordover. 

Investeringsaktiviteten innen petrole-
um kan bidra til å stabilisere den norske 
 økonomien i 2009. Oljeselskaper har 
begrensede muligheter til å nedjustere 
investeringsplanene for 2009, fordi de 
fleste kontrakter med underleverandører 
allerede er inngått. 

Aktiviteten i Nord-Norge
Goliat er det største utbyggingsprosjektet 
som skal til godkjenning i Stortinget i 
2009. Det vil bli det første oljefeltet som 
bygges ut i Barentshavet. Utbyggingen er 
planlagt utført i perioden 2009 til 2014. 
Eni Norge AS, som har operatøransvar 
for Goliat, har anbefalt et utbyggings-
alternativ som baserer seg på en offshore-
løsning. Miljøverndepartementet har 
avgitt en høringsuttalelse til konsekvens-
utredningen for utbyggingen. Departe-
mentet vurderer en offshoreløsning som 
mindre belastende for miljøet på grunn av 
lavere energibehov og mindre risiko for 
akutt forurensning enn med en landbasert 
løsning. Beregninger viser at med en off-
shoreløsning vil vel 3% av totalt 34,4 mrd 
kroner gå til regionale underleverandører.

Snøhvitfeltet og drift av LNG-anlegget 
på Melkøya vil kreve relativt store inve-
steringer i 2009. Det er anslått et beløp på 
1 til 2 mrd kroner. Det er så langt ikke gjort 
kommersielt drivverdige funn som kan for-
svare utbygging av en ny produksjonslinje, 
Tog II, på Melkøya. Det jobbes aktivt med 

Hamnatoppen borettslag i Tromsø er, som flere andre, i store problemer som følge av boligkrisen. Borettslaget har begjært seg konkurs, og 
beboerne kan tape opp mot en halv million kroner hver.  Foto: rød Tråd

Kilde: NEF

Figur 4:  Formidlingstid for boliger, mars 2007 – mars 2009.
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Figur 5:  Antall igangsatte boligbygg  
i Tromsø kommune, 2000-2008. 
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En stor dag for både Altas ordfører Geir ove Bakken (t.v.) og kaptein på Saga ruby, Neil 
Broomhall. Saga Holidays arrangerte med hell tidenes første vintercruise i Norge i mars 
måned. På bildet under ser vi cruiseskipet ved kai i Alta.  Foto: kita Eilertsen/Altaposten

å finne nye og store nok gassreserver i 
nærheten av Snøhvitfeltet til å gjøre en 
utbygging av Tog II lønnsom.

lavere kostnader?
North Energy AS og Discover Petro-
leum AS, som er leteselskaper med 
nordnorsk forankring, fikk andeler i to 
områder i forbindelse med tildeling i 
forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO). 
North Energy fikk dermed sine første 
to, mens Discover Petroleum nå har ni 
letelisenser. Selskapene har hver sin an-
del i samme letelisens i Barentshavet. 

Dagens lave oljepriser vil ikke bidra 
til at letevirksomheten går dramatisk 
ned. Dersom en lav oljepris vedvarer, 
vil det bli utsettelser og justeringer 
på leteboringer og investeringsplaner. 
Utbyggingskostnader og riggrater har 
vært ekstremt høye de siste årene, og 
det forventes at de vil bli korrigert til 
et nivå som harmonerer bedre med 
en lavere oljepris. Både North Energy 
og Discover Petroleum regner med at 
nedgangen i oljeprisen vil resultere i 
 lavere kostnader knyttet til letevirk-
somheten. 

dETAljHANdElEN
Omslaget i den internasjonale økono-
mien merkes godt i detaljhandelen i 
Norge. Utviklingen er nedadgående 
 etter rekordårene 2007 og 2008. Hus-
holdningenes varekonsum var 8,0% 
 lavere i februar 2009 enn samme måned 
i fjor. Ferske tall for detaljhandelen 
 viser at omsetningen i butikkene falt 
med 0,3% fra januar til februar. Ser 
man bort fra salget av bensin var fallet 
på 0,6%. 

lav eller ingen vekst i 2009
Handels- og Servicenæringens Hoved-
organisasjon varsler at bedrifter som 
omsetter byggvarer, møbler og elektriske 
husholdningsapparater går en tøff tid i 
møte. Det forventes nullvekst for disse 
tre hovedbransjene i 2009. Det samme 
gjelder for sko, mens man ser for seg 
en svak vekst for klær. Det forventes at 
dagligvarebransjen og sportsbutikker 
vil bli minst berørt og bidra mest til 
veksten i detaljomsetningen i 2009. 
Den antas å bli på 2%, mens den i 2007 
var på vel 8%. 

FærrE TurISTEr
Reiselivssektoren merket nedgangskon-
junkturen tidlig i 2008. Antall over-
nattinger falt for Norge totalt, mens 
både Troms og Finnmark opplevde 
vekst i 2008 sammenliknet med 2007. 
Nedgangen fortsetter inn i 2009, og nå 
merker også Nord-Norge nedgangen. 
Det var 7% færre overnattinger i lands-
delen i årets første måneder enn i 
samme periode i fjor. Nedgangen blant 
utlendinger var på hele 20%, og det er 
Finnmark som er hardest rammet av 
denne. Det er ingen tegn til bedring i 
reiselivssektoren, og fallet i antall uten-
landske turister antas å fortsette.

Norske myndigheter har i den senere tid 
satt et sterkere fokus på landets nordligste 
deler og reiselivsutviklingen i landsdelen. 
Målsettingen for satsingen er å oppnå bedre 
og mer forpliktende samarbeid mellom reise-
livsaktørene i nord. Videre ønsker man å 
 stimulere til nettverksprosjekter som skal 
lede til utvikling av helhetlige opplevelser 
utenom høysesong. En underliggende for-
utsetning for myndighetenes bevilgning av 
ressurser til reiselivssatsingen i nord er at 
landsdelen lykkes i å etablere et fylkesover-
gripende selskap for profilering av Nord-
Norge. 

Interimstyret for etablering av det felles 
markedsføringsselskapet anbefaler at sel-
skapet etableres i henhold til det som om-
tales som «Integrasjonsmodellen». En slik 
modell innebærer at det etableres et selskap 
som heter Nord Norsk Reiseliv SUS, og at de 

tre eksisterende fylkesselskapene for reise-
liv inkluderes i dette selskapet. Det foreslås 
 videre at det opprettes tre avdelinger, i Bodø, 
Tromsø og Alta, og at disse administreres 
under ett styre og én ledelse. Det forutsettes 
her at man i hver av disse avdelingene opp-
rettholder kompetanse og kapasitet til å 
ivareta fylkesspesifikke oppgaver. 

Det åpnes opp for at fylkesselskapene 
kan opprettholdes som selvstendige sel-
skap under landsdelsselskapet, men at 
administrasjonen ivaretas av det nye 
fylkesovergripende selskapet. Det vil i så fall 
innebære at daglig leder for det fylkesover-
gripende selskapet også er daglig leder for 
fylkesselskapene. Interimsstyret fastholder 
at fordelene med en slik modell er at det 
nye selskapet kan være operativt relativt 
umiddelbart når formelle vedtak og avtaler 
er på plass.

Nord Norsk reiseliv SuS
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Fra dampbad til isbad
Arbeidsmarkedet i Nord-Norge kjølnet kraftig på slutten av fjoråret. Mange tusen nordnorske 
arbeidsplasser vil forsvinne i 2009, og vi anslår et ledighetsnivå i landsdelen på 3,8% ved utgangen 
av året. Økningen i ledigheten blir ikke like kraftig i Nord-Norge som ellers i landet, siden landsdelen 
har en større andel arbeidsplasser i offentlig sektor.

Etter fire år med ledighetsnedgang i Nord-
Norge, kom kalddusjen i slutten av 2008 
med raskt stigende ledighet. Arbeids-
ledigheten har økt med 2.000 personer fra 
det historiske bunnivået våren 2008. Det 
er om lag 20 år siden vi sist opplevde en 
lignende situasjon i vår landsdel, men 
veksten i arbeidsledigheten er lavere i alle 
de nordnorske fylkene enn ellers i landet. 
I nord har ledigheten økt med 44% siden 
mars i fjor, mens den har steget med hele 
69% på landsbasis. 

Utviklingen er likevel langt fra entydig. 
I hver sjette nordnorske kommune er det 
færre arbeidsledige enn i fjor. Samtidig 
har ledigheten mer enn fordoblet seg i tolv 
kommuner. I større byer har ledigheten 
gått mest opp i Hammerfest, Rana og 
Alta, mens Kirkenes har mer aktivitet på 
arbeidsmarkedet enn i fjor. I Finnmark er 
utviklingen klart todelt. Ledigheten øker 
raskt i vest, mens Øst-Finnmark fortsatt 
har et høyt aktivitetsnivå med nedgang i 
ledigheten.

Finnmark har fortsatt høyest ledighet i 
nord med 3,9% av arbeidsstyrken, mens 
Nordland og Troms har henholdsvis 2,9 og 
2,8%. Ledigheten er lavest i Midt-Troms, 
Bodø-regionen, Senja og Sør-Varanger. 
Kautokeino og Vardø har den høyeste 
ledigheten.

Temperaturen ned i 2007
Nedgangen i det nordnorske arbeids-
markedet var allerede i emning på slutten 

av 2007. Dårligere framtidsutsikter gjorde 
at bedriftene lyste ut færre stillinger, og 
i løpet av vinteren snudde den lange 
oppgangen i stillingsmarkedet. Til tross 
for ansettelsesbremsen førte ytterligere 
svekkelser av konjunkturene til at virksom-
heter i Nord-Norge begynte å si opp ansatte 
i stadig større omfang. Flere og flere meldte 
seg som arbeidssøkere, og ledigheten be-
gynte å øke et halvt år etter omslaget på 
stillingsmarkedet våren 2008. 

Bedriftene stiller termostaten
Tilgangen på ledige stillinger i Nord-
Norge var på sitt høyeste i november 2007. 
Sammenlignet med dette toppnivået ble 
24% færre stillinger lyst ut i mars 2009. 
Nedgangen har vært kraftigst i industri 
og handels- og servicenæringene. Etter-
spørselen etter bygg- og anleggsarbeidere 
har også dalt sterkt i Nordland og Troms. 
Finnmark derimot opplever fortsatt høy 
etterspørsel etter denne type arbeidskraft. 

Dette forklarer den mer moderate ned-
gangen i den totale etterspørselen etter 
arbeidskraft i Finnmark, på bare 6%. 
Nord-Norge opplevde en rask reduksjon i 
utlyste stillinger i fjor, men etterspørselen 
etter arbeidskraft i landsdelen ser ut til å 
ha stabilisert seg de siste månedene etter 
sjokket i fjor høst.

Nær frysepunktet i bygg 
Arbeidsledigheten i landsdelen øker nå i 
høyt tempo. Alle yrkesgrupper opplever 

stigende ledighet, men det er framdeles 
bygg og anlegg og industrien som rammes 
hardest. Nedgangstidene i bygg og anlegg 
i Nord-Norge var lenge varslet og hadde 
startet før finanskrisen slo inn for fullt. 
Konjunkturomslaget i denne næringen 
var først merkbar i Troms, der stillings-
markedet for byggearbeidere snudde 
allerede sommeren 2007. Den dårlige ut-
viklingen på boligmarkedet førte til masse-
oppsigelser våren 2008. 

Siden den gang har ledigheten i næringen 
fordoblet seg, og 630 flere bygg- og anleggs-
arbeidere har måttet registrere seg som 
ledige. Arbeidsmarkedsutviklingen for 
byggearbeidere har også senere vært mest 
negativ i Troms. Den markant reduserte 
byggeaktiviteten har samtidig gitt ring-
virkninger for fylkets transportnæring, 
som har opplevd en dobling i antall 
arbeidsledige det siste året. Økningen i 
antall arbeidsledige i Tromsø-regionen er 
allerede kraftigere enn ledighetsøkningen 
i begynnelsen av den forrige store ned-
gangen på slutten av 80-tallet.

Industrien påvirkes
Den globale krisebølgen slår også mot 
vår langstrakte kyst, og eksportindustrien 
i Nord-Norge har fått problemer. Dette 
vil naturligvis også få ringvirkninger for 
andre bransjer og resten av økonomien. 
Særlig eksportindustrien i Nordland føler 
den internasjonale nedgangen på kroppen. 
Fallende råvarepriser og etterspørselssvikt 

Kilde: Norut og NAV

Figur 6:  Antall arbeidsledige personer i Nord-
Norge 1988-2009. Sesongjustert.
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Figur 7:  Ledighetsnivået i prosent av arbeids-
styrken 1999-2009. Sesongjustert.
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Figur 8:  Tilgang ledige stillinger i prosent av 
arbeidsstyrken 2001-09. Trend.
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har rammet industrien hardt. Salgssvikt 
tvinger fram reduksjoner i produksjonen, 
og hver uke kommer det nye meldinger om 
nedskjæringer. 

Etter finanskrisen slo inn i september 
i fjor, har 300 industriarbeidsplasser for-
svunnet fra fylket – en brå overgang fra 
mange gode år, hvor industrien tilpas-
set bemanningen til et økende volum. 
Industriledigheten har de siste månedene 
økt spesielt dramatisk i Rana-regionen, 
med en tredobling siden bunnivået i fjor. I 
Øst-Finnmark derimot, opplever de fleste 
kommunene fortsatt nedgang i arbeids-
ledigheten innenfor industrien.

Nedkjølt forbruk
Husholdningene i Nord-Norge har møtt 
krisen ved å redusere forbruket og har 
strammet inn blant annet på oppussing, 
ferier, uteliv og restaurantbesøk. Ned-
gangen i privat konsum fører til at det 
legges igjen mindre penger i handels- og 
servicesektoren. Som følge av dette har 
arbeidsløsheten i serviceyrker gått opp 
med 20% i Nord-Norge i forhold til samme 
tid i fjor. Særlig behovet for vikarer og 
midlertidige ansatte har stupt. 

Ledigheten i disse næringene begynte å 
øke på sensommeren 2008, og i løpet av de 
siste fem månedene har det blitt 230 flere 
ledige i landsdelen. Utviklingen innen-
for bransjen har hittil vært mest negativ 
i Alta-, Tromsø- og Hammerfest-regionen. 
Ledighetsutviklingen i disse næringene 
i 2009 antas å bli mindre dramatisk enn 
høsten 2008, da finanskrisen kom for 
fullt og husholdningene lukket lomme-
bøkene. Rentenedsettelser, lavere priser 
og regjeringens bankpakke gir positive ut-
slag for nordmenn med trygge jobber, og i 
2009 kan de dermed regne med å øke sin 
kjøpekraft.

Torsk på lager
Også flere fiskere har meldt seg arbeids-
ledige den siste tiden. Tiltakende av-
setningsproblemer i torskesektoren har 
skapt vansker for fiskeflåten og ført til 
permisjoner i fiskeindustrien. Det for-
ventes da også svekket aktivitet og økt 

Temperaturen i industrien i Nordland er gått merkbart ned. dermed rammes også transport-
næringene, og fraktebåtene får færre oppdrag. Foto: rolf-Ørjan Høgset

Figur 9:  Arbeidsledighet i prosent av arbeids-
styrken. Mars 2009.
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ledighet i kystkommunene i månedene 
framover. Denne utviklingen gjenspeiles 
i tallene over ledige i primærnæringer. 
Spesielt i Øst-Finnmark, Vesterålen og 
Brønnøysund-regionen har ledigheten økt 
i denne yrkesgruppen.

offentlig sektor holder koken
I offentlig sektor er ledigheten svært lav, 
og voksende sysselsettingsbehov gjør at 
ledigheten vil forbli lav de kommende årene. 
Når ledigheten øker i privat sektor, og det 
blir vanskeligere å få seg jobb der, vil mange 
søke tryggere jobber i det offentlige. Dette 
vil gi hardere konkurranse om stillingene 
i tiden framover. Likevel opplever offentlig 
sektor det vanskelig å rekruttere, selv om 
ledigheten har økt kraftig. 

Det er et stort og vedvarende behov 
for faglært personale særlig innen helse, 
pleie og omsorg og utdanning. Spesielt 
helseinstitusjonene sliter med rekrutter-
ingen. Problemet er at de fleste som er blitt 
arbeidsledige, personer fra industri og 
bygg og anlegg, ikke har den kompetansen 
offentlig sektor trenger. Dermed får vi en 
mismatch når høy ledighet sammenfaller 
med at virksomheter ikke får besatt ledige 
stillinger.

ledigheten øker blant menn
Som i tidligere nedgangskonjunkturer, 
øker ledigheten i Nord-Norge mest blant 
menn. Her har ledigheten økt med 46% det 
siste året, mens de nordnorske kvinnene 
har opplevd en vekst i ledigheten på 12%. 
Ledighetsøkningen blant menn i Nordland 
er nokså jevnt fordelt aldersmessig, mens 
det i Finnmark og Troms særlig er unge 
menn som har mistet jobben.

vanskelig arbeidsmarked for ungdom
Når næringslivet kvitter seg med ansatte, er 
det ofte de som mangler både ansiennitet 
og fagkompetanse som først blir sendt 
på dør. Tall fra NAV viser at de yngste 
 rammes mest av nedgangskonjunkturen i 
Nord-Norge. Størst økning i ledigheten er 
det blant de mellom 20 og 25 år. I denne 
aldersgruppen har ledigheten steget med 
50% det siste året. 

Blant unge menn er økningen på hele 
72%, og utviklingen er svært negativ blant 
dem uten formell utdannelse. Den store 
 økningen skyldes i stor grad at mange i 
denne aldersgruppen jobber i konkurranse-
utsatt industri og i bygg og anlegg. Unge 
kvinner er ikke rammet på samme måte, 
fordi de i større grad er under utdanning 
eller jobber i undervisnings- og omsorgs-
yrker. Unge i industrien, bygg og anlegg 
og innen ingeniør- og IKT-fag er nå hardest 
rammet av ledigheten, mens de med yrkes-
erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, 
helse og pleie og omsorg kommer best ut.

Nedgangen i utlyste stillinger gjør det 
vanskelig for ungdom å etablere seg på 
arbeidsmarkedet. Det siste året har antall 
arbeidsledige uten arbeidserfaring økt med 
over 50%. Nedgangen i etterspørselen etter 
ung arbeidskraft i Nord-Norge har vært 
klart kraftigst i Troms. Der har ledigheten 
blant nykommere nesten fordoblet seg. 

Flere tar utdanning
Dårligere arbeidsmarkedsutsikter for 
landsdelens ungdom vil føre til at flere 
unge utsetter å gå inn i arbeidslivet. Flere 
vil velge å studere, og færre vil kombinere 
studier og jobb når det er vanskelig å få 
 arbeid. Nedgangskonjunkturen vil altså 
føre flere unge ut av arbeidsstyrken for 
en tid, og de kraftige nedskjæringene 
på arbeidsmarkedet vil blant annet gi 
seg utslag i økt søkning til høyskoler og 
 universiteter. Disse nye studentene vil 
hovedsakelig komme fra to grupper; flere 
som vil søke høyere utdanning direkte etter 
videregående, og flere som vil fortsette på 
mastergrad rett etter endt bachelor. Dette 
er oppsiden av finanskrisen, fordi Nord-
Norge i framtiden vil ha et stadig større 
behov for høyt utdannet arbeidskraft. Det 
vil være spesielt stort behov for faglærte i 
helse- og omsorgssektoren og utdannings-
sektoren, men også innen økonomi og 
 administrasjon. 

Færre eldre i jobb
Under høykonjunkturen økte yrkes-
deltakelsen blant de eldre arbeidstakerne 
i alle nordnorske fylker. Økningen var 

størst i aldersgruppen 67-74 år, og yrkes-
deltakelsen blant disse seniorene økte 
med over 4 prosentpoeng. Den store etter-
spørselen etter arbeidskraft førte til at 
mange valgte å kombinere arbeid og pen-
sjon eller utsette pensjonisttilværelsen.

Nedgangstidene vil føre til lavere yrkes-
deltakelse blant eldre arbeidstakere, selv 
om endringen i pensjonsreglene, hvor de 
som fyller 67 og 68 år i 2009 kan arbeide 
uten avkorting i pensjonen, drar i en annen 
retning. De store etterkrigskullene kan nå 
gå av med AFP. Med økende ledighet kan 
man vente at flere eldre arbeidsløse ikke 
lenger vil være aktive jobbsøkere, men i 
stedet benytter muligheten til å trekke seg 
ut av arbeidsstyrken.

Færre arbeidsinnvandrere
Antallet utenlandske sysselsatte i Nord-
Norge mer enn fordoblet seg i løpet av 
høykonjunkturen, og 60% av dem arbei-
det i de konjunkturfølsomme næringene 
bygg og anlegg og industri. Den siste tiden 
har disse gjestearbeiderne vært spesielt 
utsatt ved de hyppige nedskjæringene, og 
mange har reist tilbake. Nedgangstidene 
har også redusert strømmen av nye arbeids-
innvandrere til Nord-Norge betraktelig de 
siste månedene. 

uTvIklINGEN I 2009
Nord-Norge har de siste årene opplevd 
en sterk vekst i nye arbeidsplasser. Den 
positive utviklingen fikk seg en knekk 
i de to siste kvartalene i fjor, da syssel-
settingen ikke økte i samme takt som i de 
foregående kvartalene. I år vil sysselset-
tingen reduseres som følge av ytterligere 
forverring av konjunktursituasjonen. Her 
i nord er det spesielt bygg og anlegg og 
industrien som vil miste arbeidsplasser, 
mens offentlig sektor vil ha en noenlunde 
stabil sysselsetting gjennom året.

Arbeidsplasser forsvinner 
Internasjonale prognoser viser ikke tegn 
til at den globale økonomien vil komme 
ut av fryseboksen i år. Skal man tørre å 
spå, kan man ta utgangspunkt i erfaringer 
fra slutten av åttitallet, da vi opplevde en 
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Figur 10:  Prosentvis endring i ledigheten i Nord-Norge fordelt på yrkesgrupper.  
Mars 2008-mars 2009.
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Figur 11:  Prosentvis endring i ledigheten.  
Mars 2008-mars 2009.
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26. mars 2009 ble en merkedag for kirkenes. da gjorde man den første sprengningen i kjellmannsåsen i forbindelse med ny gruvedrift. 
 Foto: Syd varanger Gruve AS, Bjørnevatn

tilsvarende kraftig nedgangskonjunktur. 
Det første året av det daværende krakket, 
fra 1988 til 1989, sank antall arbeidstakere 
med over 7.000 i Nord-Norge. Også da 
sto industrien og byggenæringen for en 
 vesentlig del av den reduserte syssel-
settingen. I dag kommer nesten halvparten 
av de som er blitt ledige siden sommeren 
2008 fra industrien og bygg og anlegg.

Det er dessverre god grunn til å tro at 
landsdelen vil miste mange arbeidsplasser 
framover. I følge NAV vil ledigheten for 
hele Norge fordoble seg i 2009. Sann-

synligvis vil økningen i Nord-Norge ikke 
være like dramatisk. Om ledigheten øker 
like raskt som de siste månedene, vil 
vi ved utgangen av 2009 ha over 9.000 
arbeidsledige i Nord-Norge, noe som 
tilsvarer om lag 3,8% av arbeidsstyrken. 
Samtidig er det grunn til å forvente at 
ekstra arbeidsmarkedstiltaksplasser og 
Regjeringens krisepakke vil gi økt aktiv-
itet, og da særlig innenfor byggebransjen. 
Dette vil sannsynligvis dempe ledighets-
økningen noe i 2009. Stabiliseringen på 
stillingsmarkedet tyder på at ledigheten 
ikke vil stige så raskt i slutten av 2009 
som de første månedene av året. Regjer-
ingens transportplan vil øke aktiviteten i 
anleggssektoren de kommende årene, men 
vil ikke ha stor påvirkning på ledighetsut-
viklingen inneværende år. 

Tilpasningen til det reduserte arbeids-
kraftsbehovet vil, ved siden av oppsigelser 
og permitteringer, også skje gjennom 
 kortere arbeidsdager og mindre overtid. 
Dårligere konjunkturer vil gjøre at yrkes-
deltakelsen går ned i Nord-Norge. Mange 
arbeidsledige slutter aktivt jobbsøk og trer 
ut av arbeidsstyrken, noen går over i pen-
sjonistenes rekker og andre igjen søker seg 
til studier eller blir hjemmeværende. 

krisen gir også muligheter
Finanskrisen får reelle, negative kon-
sekvenser for mange bedrifter og tusener 

av arbeidstakere i landsdelen. For dem 
som rammes er dette svært alvorlig, men 
de aller fleste bedriftene vil overleve året, 
og rundt 96% av arbeidsstyrken vil være 
i arbeid ved slutten av 2009. Det er viktig 
at landsdelen nå fokuserer på hva man 
ønsker å utnytte den ledige kapasiteten 
til, hvilke kvalifikasjoner det er behov for 
og hvor det er mangel på ressurser. Blant 
annet helse- og omsorgsektoren har store 
udekte behov etter lang tids problemer 
med for få folk.

Det nordnorske arbeidsmarkedet står 
overfor ulike utfordringer. På kort sikt fører 
lavkonjunkturen og finanskrisen til økt 
arbeidsledighet. Ser man bare litt framover 
i tid, er en aldrende befolkning og mangel 
på arbeidskraft en enda større trussel. 
Nedgangskonjunkturen gir morgendagens 
nordnorske næringsliv tilgang på ressurser 
til å skape ny vekst. 

Det er viktig at landsdelen i disse krise-
tider tenker igjennom hvordan den forvent-
ede framtidige mangelen på arbeidskraft 
best løses. Er det gjennom å mobilisere 
og omskolere de eksisterende arbeidskraft-
ressursene eller ved å øke arbeidskrafts-
innvandringen? Et svært viktig valg for be-
slutningstakerne i landsdelen er derfor å 
prioritere hvor de ledige arbeidsressursene 
skal brukes, når byggesteinene for den 
framtidige økonomien i nord skal legges.

Kilde: Norut og NAV

Figur 12: Økning i antall ledige innen bygg og 
anlegg og industri. Mars 2008-mars 2009.
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Et robust Nord-Norge
Det er forskjeller i hvordan land og regioner rammes av nedgangstider. Nasjonalt er det nærings-
struktur og evne til motkonjunkturpolitikk som er hovedårsakene til forskjellene, og Norge rammes 
i mindre grad enn mange sammelignbare land. Regionalt er det i hovedsak næringsstrukturen som 
skiller, og den nordnorske næringsstrukturen gjør landsdelen robust i nedgangstider. 

Vi bruker en rekke indikatorer og indek-
ser som redskap for å beskrive hvordan 
landsdelen påvirkes. Vi ser på effekten av 
lavkonjunkturen, og hvor robust nærings-
livet i Nord-Norge er overfor et slikt kraftig 
økonomisk omslag. For å belyse i hvor stor 
grad næringsstrukturen i regionene er ut-
satt eller robust i nedgangstider, benytter 
vi tre indikatorer. På bakgrunn av disse in-
dikatorene lager vi en robusthetsindeks. 

I kapittelet «Regional utvikling», ser 
vi på den generelle regionale utviklingen 
i Nord-Norge uavhengig av konjunktur-
situasjonen. Denne trendmessige ut-
viklingen avhenger av hvor framtids-
rettet regionenes næringsstruktur er, og 
hvor attraktivt det er å flytte til eller bli 
boende i regionen. For å måle regionenes 
evne til næringsutvikling utvikler vi en 
næringslivsindeks på bakgrunn av fire 
indikatorer for næringsstruktur og konkur-
ranseevne. 

Regionenes attraktivitet måles ved hjelp 
av en attraktivitetsindeks. En svært viktig 
faktor for næringsutvikling er innovasjon 
og kunnskap, og i siste del ser vi på region-
enes kompetansenivå og innovasjonsgrad. 

Analysen ser både på de 17 økonomiske 
regionene og alle kommunene i Nord-
Norge. Disse sammenlignes så med landet 
og landsdelen totalt og med kommuner og 
regioner ellers i landet.

robuste regioner
Spørsmålet er hvilke regioner som har de 

beste forutsetningene for å klare seg bra i 
en nedgangskonjunktur, og hvilke som er 
utsatte. For å svare på dette har vi tatt ut-
gangspunkt i kjennetegnene ved nedgangs-
konjunkturer. Vi er nå inne i en forholds-
vis kraftig nedgang, og det er som alltid 
usikkert hvor kraftig nedturen blir. Det vi 
med rimelig stor sikkerhet kan fastlå er at 
bunnen ikke er nådd, og at det vil ta noe tid 
før konjunkturene igjen svinger oppover. 
Den internasjonale nedgangen er tilsyne-
latende kraftigere enn hos oss. Norge har 
både midler og muligheter til å sette i verk 
mottiltak, men til tross for massive tiltak 
får nedgangskonjunkturen betydelig effekt 
i mange sektorer.

På grunn av ulikheter i næringsstruktur 
slår lavkonjunkturen forskjellig ut i landets 
regioner. En stor offentlig sektor virker 
som en buffer mot konjunktursvingninger, 
tjenesteproduserende næringer er mindre 
utsatt i nedgangstider og eksportnæringer 
rammes hardere enn hjemme produserende 
næringer. Vi ser her på de tre nevnte om-
rådene og lager indikatorer for konsen-
trasjonen i de forskjellige regionene. For 
alle tre indikatorene gjelder det at det er 
gunstig med indikatorverdier større enn 
1, og på bakgrunn av dem lager vi en ro-
busthetsindeks.

Gunstig med stor offentlig sektor
I nedgangstider er det først og fremst 
 privat sektor som rammes av sysselsettings-
nedgang, mens arbeidskraftsbehovet i 

 offentlig sektor hovedsakelig er upåvirket 
av konjunkturutviklingen. Ofte ser man 
tvert imot at sysselsettingen i offentlig 
 sektor vokser i nedgangstider, fordi 
 sektoren brukes direkte i motkonjunktur-
politikk. Sysselsettingen i det offentlige 
har vokst kraftig gjennom den foregående 
høykonjunkturen med økt arbeidskrafts-
behov innen undervisning og helse. Denne 
trenden vil fortsette også gjennom lavkon-
junkturen og videre framover.

En stor offentlig sektor fungerer som en 
buffer mot konjunktursvinginger. Dette er 
gunstig i nedgangstider og ugunstig i opp-
gangstider. Det betyr at regioner med en 
høy andel sysselsatte i offentlig sektor er 
mindre utsatt i lavkonjunkturer. 

Nord-Norge er den landsdelen med 
klart høyest sysselsettingsandel i offentlig 
sektor. Samtlige 17 økonomiske regioner 
har en indikator større enn 1. På ti på topp 
listen for landet er samtlige regioner nord-
norske, mens ingen er på ti på bunn. På 
kommunenivå er det kun én kommune 
utenfor Nord-Norge blant de ti med høyest 
indikator, og vi finner ingen kommuner fra 
Nord-Norge blant de ti med lavest.

Nedgang i vareproduksjonen
I nedgangstider styres atferd av både real-
økonomiske forhold og forventninger. For 
en stor del av den norske befolkningen har 
nedgangskonjunkturen ikke fått negative 
realøkonomiske konsekvenser, snarere 
tvert i mot. Forventningene er imidler-

Robuste
Mest robuste

Mest utsatte
Utsatte

Figur 14:  Indikator for offentlig sektor for 
 kommuner, Nord-Norge. 

Figur 13:  Indikator for offentlig sektor  
i økonomiske regioner, hele landet.

Figur 15:  Indikator for tjenesteproduksjon  
i økonomiske regioner, hele landet.
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tid betydelig svekket. Dette påvirker for-
bruksmønsteret i stor grad, og vi ser at 
innkjøp av store og dyre varer som biler og 
teknologi er markert redusert. 

De vareproduserende næringene 
 rammes hardere i nedgangstider enn de 
tjenesteproduserende gjennom svekket 
nasjonal etterspørsel. I tillegg har den 
internasjonale etterspørselen etter varer 
falt enda sterkere. Regioner med høy andel 
tjenesteproduserende næringer, og dermed 
lav andel innen vareproduksjon, er derfor 
mer robuste i nedgangstider. 

Det er kun landsdelene Østlandet 
og Nord-Norge som har en tjeneste-
produksjonsindikator større enn 1, og syv 
av de 17 økonomiske regionene i Nord-
Norge har en indikator som er større eller 
lik 1. Listen over regioner som kommer 
best ut domineres av de større byene, 
mens spesielt industriregionene i Nord-
land har en lavere indikator. Kirkenes, 
Tromsø, Andselv og Harstad er med på 
ti på topp listen, mens ingen nordnorske 
økonomiske regioner er blant de ti på 
bunn. På kommunenivå er Bardu, Bodø, 
Vadsø og Tromsø blant de ti øverste, mens 
Træna og Røst er med blant de med lavest 
 indikator.

Borte bra, men hjemme best
Den siste indikatoren viser næringslivets 
markedsorientering gjennom andelen 
sysselsatte i næringer som produ-
serer for hjemmemarkedet i forhold 
til andelen i eksportrettede næringer. 
Eksportnæringene rammes hardere av 
nedgangskonjunkturen enn næringene 
for hjemmemarkedet. Hjemmemarkeds-
indikatoren viser andelen sysselsatte 
i sektorer som ikke er eksportrettede i 
en kommune eller økonomisk region, i 
forhold til landet totalt.

Også når det gjelder hjemme-
markedsindikatoren kommer Nord-
Norge best ut av landsdelene. Det er kun 
to økonomiske regioner i Nord-Norge, 
Mosjøen og Mo i Rana, med indikator 
under 1. Nord-Troms, Kirkenes, Alta, 
Tromsø og Andselv er blant de ti øverste 
på listen for økonomiske regioner, mens 

Robuste
Mest robuste

Mest utsatte
Utsatte

Robuste
Mest robuste

Mest utsatte
Utsatte

Figur 16:  Indikator for tjenesteproduksjon for 
kommuner, Nord-Norge.

Figur 18:  Hjemmemarkedsindikator for 
 kommuner, Nord-Norge.

Hammerfest er som de fleste nordnorske kommuner robust i nedgangstider. Snøhvitut-
byggingen har hatt en meget positiv effekt for kommunen. Nylig åpnet de sitt nye kulturhus. 
 Foto: Allan klo

Figur 17:  Hjemmemarkedsindikator for  
økonomiske regioner, hele landet.
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ingen nordnorske regioner er med på 
bunnlisten. På kommunenivå domineres 
 listen over høyest indikator av nordnorske 
 kommuner. Kun tre kommuner fra andre 
deler av landet er med blant de ti øverste. 
Vi finner ingen nordnorske kommuner 
blant de ti med lavest indikator.

Nord-Norge er robust
På bakgrunn av gjennomsnittet av de tre 
nevnte indikatorene har vi utarbeidet 
en robusthetsindeks. Regioner med 
robusthetsindeks større enn 1 er robuste 
 regioner, mens regioner med mindre enn 
1 er utsatte. Det er imidlertid viktig å 
påpeke at robusthetsindeksen måler hvor 
følsomt næringslivet i en region er ved 
konjunktursvingninger, og at regioner som 
her omtales som robuste i nedgangstider 
også vil ta liten del i oppgangen når kon-
junkturene stiger. Robusthetsindeksen sier 
altså ikke at det er gunstig for en region å 
være uten eksportbedrifter, ha minst mulig 
privat sektor eller produsere minst mulig 
varer, men at dette gjør en region robust 
med hensyn til arbeidsplasser i nedgangs-
tider.

Robusthetsindeksen viser at Nord-
Norge er den mest robuste delen av landet, 
og at de ti mest robuste økonomiske 
 regionene alle er nordnorske. Mo i Rana, 
Mosjøen og Lofoten er minst robuste i 
Nord-Norge. De kommer på henholdsvis 
24., 29. og 43. plass av de 89 økonomiske 
regionene i landet. Også for kommunene 
kommer Nord-Norge godt ut. Av de ti mest 

Nord-Norge er heldig stilt når konjunkturene krasjer.   med stor andel sysselsatte i det offentlige tåler vi smellen bedre enn de fleste. Foto: Scanpix
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Mest robuste

Mest utsatte
Utsatte

Figur 19:  Robusthetsindeksen for økonomiske 
regioner, hele landet

Figur 20:  Robusthetsindeks for kommuner, 
Nord-Norge.
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robuste er ni fra Nord-Norge, og kun 15 
av landsdelens kommuner har en indeks 
mindre enn 1.

For å sjekke om robusthetsindeksen har 
noe for seg i virkeligheten, har vi sett på 
endringen i arbeidsledigheten fra februar 
2008 til februar 2009 og sammenstilt dette 
med robusthetsindeksen. Det viser seg 
da å være en klar sammenheng mellom 
robusthetsindeksen og økning i arbeids-
ledighet både for økonomiske regioner 
og kommuner. Jo større robusthetsindeks 
man har, jo mindre har arbeidsledigheten 
økt. Det betyr at indeksen kan brukes til 
å tegne et generelt bilde, men samtidig 
må man være klar over at det selvfølgelig 
vil være avvik. Vi ser at spesielt Tromsø 
har hatt en større vekst i ledigheten enn 
robusthetsindikatoren skulle tilsi, mens 
det for Kirkenes og Lofotens del er mot-
satt.

Totalt sett viser dette at Nord-Norge 
er godt rustet for nedgangstidene vi nå 
er inne i. Det betyr ikke at landsdelen 
 slipper unna negative konsekvenser, men 
at landsdelen vil bli rammet i mindre grad 
enn resten av landet. Årsaken til at Nord-
Norge er mer robust er næringsstrukturen, 
men samtidig er den samme nærings-
strukturen forklaringen på at Nord-Norge 
får mindre effekt i oppgangstider.

robust og lite dynamisk
Den nordnorske næringsstrukturen er 
 gunstig i tider som nå, men ikke for ut-
viklingen på lang sikt. Fra flere hold 
hevdes det at avskalling av virksomheter 
i dårlige tider er viktig for å skape en sunn 
og bærekraftig næringsutvikling. Denne 
såkalte kreative destruksjonen skjer fordi 
det i dårlige tider kun er de livskraftige 
virksomhetene som overlever, og det er 
gjerne da mange gode ideer spirer fram. 

Den nordnorske næringsstrukturen, 
med en stor offentlig sektor, kan der-
for hindre at noe av denne naturlige av-
skallingen finner sted. På lang sikt kan 
dermed denne strukturen virke hemmende 
på den regionale utviklingen.

Indikatorer
Indikatorene viser andelen sysselsatte i 
 offentlig sektor, i tjenesteproduserende 
 næringer og i hjemmemarkedsrettede 
næringer i en økonomisk region eller en 
i kommune i forhold til tilsvarende andel 
i landet totalt. 
•  Indikator > 1 : Regionen har en høyere 

andel enn landet totalt
•  Indikator < 1 : Regionen har en lavere 

andel enn landet totalt
•  Indikator = 1 : Regionens andel er iden-

tisk med landet
Felles for alle er at det i nedgangskonjunk-
tur er gunstig med indikatorverdi større 
enn 1, og ugunstig med indikatorverdi 
mindre enn 1. Fordi privat sektor ram-
mes hardere enn offentlig sektor, fordi 
de vareproduserende næringene rammes 
hardere enn de tjenesteproduserende og 
fordi eksportbedriftene rammes hardere 
enn hjemmemarkedsbedriftene.

Robusthetsindeksen = gjennomsnittet 
av indikatorene for offentlig sektor, tje-
nesteproduksjon og hjemmemarkedet.
•  Robusthetsindeks > 1: Regionen er 

robust i nedgangskonjunktur
•  Robusthetsindeks < 1: Regionen er 

utsatt i nedgangskonjunktur
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Figur21:  Robusthetsindeks og endring i arbeidsledighet, økonomiske regioner i Nord-Norge og trendlinje. Over trendlinje: Mindre ledighetsvekst 
enn hva robusthetsindeksen skulle tilsi. Under trendlinje: Større ledighetsvekst enn hva robusthetsindeksen skulle tilsi.

Nord-Norge er heldig stilt når konjunkturene krasjer.   med stor andel sysselsatte i det offentlige tåler vi smellen bedre enn de fleste. Foto: Scanpix
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regional utvikling
Næringsstrukturen i Nord-Norge gjør at landsdelen rammes lite i nedgangstider. Samtidig er den 
hemmende for utviklingen på lang sikt. Næringslivet i nord er mindre konkurransedyktig enn i resten 
av landet, og regionene er mindre attraktive. Vi er avhengig av å beholde og få påfyll av gode hoder 
for å få til en bedre utvikling, og kanskje er nedgangskonjunkturen rette tidspunktet for å gjøre grep.

Regional utvikling er et mye brukt begrep, 
men det er ikke alltid like klart hva som 
legges i begrepet. I denne sammenhengen 
måler vi regional utvikling som vekst i 
 regionene og ser da på vekst i sysselsetting 
og befolkning. Positiv utvikling, med flere 
folk bosatt og sysselsatt i sin region, er et 
uttalt ønske for alle landets regioner og 
kommuner. Befolkningsutviklingen er 
blant annet avhengig av flyttestrømmene 
inn og ut av regionen på lang sikt. Flytte-
strømmene påvirkes både av utviklingen i 
antall arbeidsplasser og regionens attrak-
tivitet. I det følgende ser vi på forhold som 
kan forklare denne utviklingen ved å se på 
næringslivets konkurransekraft og stedlig 
attraktivitet.

Når man snakker om konkurranse-
dyktige regioner, legges som regel nærings-
økonomiske rammer til grunn. Da blir det 
slik at regioner regnes som konkurranse-
dyktige fordi næringslivet i regionen er 
det, og at et konkurransedyktig næringsliv 
tiltrekker seg kompetent arbeidskraft. 
Det er imidlertid også mulig å si at 
næringslivet er konkurransedyktig fordi 
det er noen trekk ved regionen, som f.eks 
tilgang på kompetent arbeidskraft, som 
gjør det mulig. Uansett hva som er høna 
og hva som er egget, er samspillet mellom 
konkurransedyktig næringsliv og evnen 
til å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft 
viktig. Vi ser her først på næringslivets 
konkurranseevne og stedlig attraktivitet 
hver for seg, før vi ser på dem sammen. 

koNkurrANSEdykTIG 
NærINGSlIv?
Konkurransekraft brukes først og fremst 
om bedriftene i en region, og vi sier at 
de har konkurransekraft når de går med 
overskudd og bidrar med verdiskapende 
tilskudd til regionen. Begrepet omfatter 
også bedriftene som system – eller be-
driftsstrukturen i regionen. Her bruker 
vi fire indikatorer for å belyse regionens 
næringsliv. De fire er andelen sysselsatte 
i soloppgangsnæringer, konkurranseevne, 
andelen nyetablerte foretak og lønnsom-
het. Med disse kan vi måle ulike aspekter 
av hvor vellykket næringsutviklingen 
er i forskjellige regioner og beregne en 
næringslivsindeks. Denne indeksen sier 
noe om hvilke regioner som vil lykkes i 
framtiden, og hvilke faktorer som kan på-
virkes for å få en annen og bedre utvikling 
framover. Indeksen tar med seg både 
nåværende og historiske utviklingstrekk. 

Soloppgangsnæringer 
Soloppgangsnæringer defineres som 
næringer med sysselsettingsvekst over 
landsgjennomsnittet i perioden 2000-07, 
mens næringer med svakere utvikling enn 
gjennomsnittet benevnes som solnedgang-
snæringer. Soloppgangsnæringer brukes 
som en indikator på hvor framtidsrettet 
næringsstrukturen i en region er. Denne 
indikatoren antyder også noe om arbeids-
markedsutviklingen fram i tid, og re-
gioner med høy indikator på soloppgangs-

næringer vil sannsynligvis skape flere 
arbeidsplasser i tiden som kommer.

Nord-Norge er landsdelen med lavest 
andel sysselsatte i soloppgangsnæringer, 
med 48,9% mot 53,9% i landsgjennom-
snitt. Ni av 17 økonomiske regioner i 
Nord-Norge har flere sysselsatte i solopp-
gangsnæringer enn landsgjennomsnittet. 
Kirkenes er blant de ti øverste på listen for 
økonomiske regioner, mens Brønnøysund 
er blant de ti med lavest andel. De nord- 
norske kommunene med høyest andel er 
Sør-Varanger, Lavangen, Andøy, Rana og 
Tromsø, men her finner vi ingen nord- 
norske kommuner blant de ti øverste. 
I den andre enden er syv av de ti kom-
munene med lavest andel nordnorske. 
Næringsstrukturen i Nord-Norge er med 
andre ord sterkere preget av solnedgangs-
næringer enn soloppgangsnæringer.

konkurranseevne
Jobbskaping skjer i regioner med solopp-
gangsnæringer og regioner som er konkur-
ransedyktige selv innenfor solnedgangs-
næringer. Selv om en region preges av 
solnedgangsnæringer kan enkeltbedrifter 
klare seg godt. Det er fullt mulig for 
dyktige bedrifter i solnedgangsnæringer 
å vinne fram i konkurransen, men man 
kan ikke forvente at det utløser betydelig 
arbeidsplassvekst. Konkurranseevnen 
måler effekten av at næringer i en region 
er konkurransedyktige uavhengig av om 
det er soloppgangs- eller solnedgangs-

Mest konkurransekraftige

Minst konkurransekraftige

Mest konkurransekraftige

Minst konkurransekraftige

Figur 22:  Næringslivsindeksen for 
 økonomiske regioner, Norge.

Figur 23:  Næringslivsindeksen i kommuner, 
Nord-Norge.
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Figur 24:  Attraktivitet og næringsutvikling.
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Natur og opplevelser er også viktige 
trivselsfaktorer som kan få Nord-Norge i 

posisjon som spesielt attraktivt. 
Foto: Terje rakke/ 

Nordic life/Innovation Norway

næringer. Indikatoren måler sysselsettings-
endring i en regions næringer i forhold til 
landet.

Denne indikatoren viser Nord-Norge 
som landsdelen med minst konkurranse-
evne. Det er kun Alta, Bodø og Kirkenes 
av de økonomiske regionene i nord som 
har større konkurranseevne enn lands-
gjennomsnittet, mens både Harstad 
og Vadsø er blant de ti med svakest 
konkurranseevne. På kommunenivå 
har Kautokeino, Hammerfest og Alta 
størst konkurranseevne i landsdelen, 
med henholdsvis 22., 30. og 39. plass 
nasjonalt. Blant kommunene med lavest 
 konkurranseevne, er syv av ti nordnorske.

Nyetableringer
Spesielt ved konjunkturendringer, er 
næringslivets evne til omstilling og 
nyskaping viktig for en regions vekst-
muligheter. Nyetablerte foretak er som 
regel små med få ansatte, og de påvirker 
dermed sysselsetting og produksjon lite 
på kort sikt. Den langsiktige virkningen 
av nyetableringer er desto viktigere, fordi 
innovasjon, utvikling og nye mennesker 
bringes inn i næringslivet gjennom de nye 
foretakene. Nyetableringer er også en indi-
kator på regionens entreprenørånd. Jo flere 
nyetableringer en region har, desto større 
er nyskapingsaktiviteten.

Nord-Norge har lavest andel nyetablerte 
foretak av landsdelene, med 12,8% mot 
15% på landsbasis. Likevel har syv av de 
17 økonomiske regionene i Nord-Norge en 
høyere nyetableringsfrekvens enn lands-
gjennomsnittet. Alta-regionen har lands-
delens høyeste nyetableringsfrekvens og 
er på ellevte plass nasjonalt. Lofoten og 
Mosjøen kommer dårligst ut i nord og er 
på henholdsvis 85. og 88. plass nasjonalt. 
På kommunenivå er Lyngen, Træna, Tjeld-
sund og Hasvik blant de ti med landets 
høyeste nyetableringsfrekvens, mens 
 Vevelstad og Værøy er blant de ti på 
bunn.

lønnsomhet
Vi bruker per capita skatt på inntekt og 
formue som en indikator på lønnsom-
heten i næringslivet. Da alle kommuner 
benytter lovens maksimale skattesatser, 
vil forskjellene i utliknet skatt også gi ut-
trykk for forskjellene i skattegrunnlag. Det 
er grunn til å tro at kommuner med høye 
skatteinntekter fra personer, har et godt ut-
bygd og lønnsomt næringsliv som skaper 
arbeidsplasser og dermed gir grunnlag 
for opptjening av personlig inntekt og 
 formue.

Også når det gjelder skatteinngang har 
landsdelen det laveste anslaget. Det er kun 
Hammerfest av de økonomiske regionene 
i Nord-Norge, som har en skatteinngang 
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over landsgjennomsnittet. Regionene 
 Lofoten, Alta, Vesterålen, Brønnøysund 
og Nord-Troms har blant landets ti laveste 
skatteinnganger per capita. Også på 
 kommunenivå er det Hammerfest som 
topper i nord, med en 21. plass nasjonalt. 
Av de ti kommunene med lavest skatte-
inngang per capita var åtte nordnorske.

NærINGSlIvSINdEkSEN
Når vi setter disse fire indikatorene 
 sammen, får vi næringslivsindeksen som 
er et mål for næringslivets utviklings-
potensial. Næringslivsindeksen tegner 
ikke noe positivt bilde av landsdelen. 
Nord-Norge er i større grad enn andre 
landsdeler preget av solnedgangsnæringer, 
bedriftene har svakere konkurranseevne, 
det skjer lite nyskaping og lønnsomheten 
er svak. Dette bildet stemmer godt overens 
med andre næringslivsundersøkelser.

Byene kommer best ut
Dette må ikke tolkes som om framtiden 
er helsvart for næringslivet i Nord-Norge. 
Ved å se på, og lære av, de regionene 
som skårer høyt, kan målingsresultatet 
brukes som et verktøy for framtidig 
næringsutvikling. I Nord-Norge er det 
de større byene, Kirkenes, Alta, Tromsø, 
Bodø og Mo i Rana, som skårer høyest på 
næringslivsindeksen. En felleskomponent 
for disse er et forholdsvis høyt kompe-
tanse- og kunnskapsnivå. Kunnskap og 
kompetanse bidrar til innovasjon og 
nyskaping og derigjennom til gunstig 
næringsutvikling. Fordi landsdelen har et 
lavere kompetansenivå enn landet totalt, 
er regionene i Nord-Norge avhengig både 
av påfyll av kompetent arbeidskraft og av 
å beholde den eksisterende kompetansen. 
For å klare det, må regionene være attrak-
tive som bosted.

ATTrAkTIvT I Nord?
For å tiltrekke seg folk, må en region være 
attraktiv som bosted. Vi måler attraktivitet 

ved hjelp av en attraktivitetsindeks som 
er beregnet på samme måte som NHOs 
Attraktivitetsbarometer. Attraktivitets-
indeksen er differansen mellom forven-
tet og faktisk befolkningsutvikling. For-
ventet befolkningsutvikling er gitt ut 
fra arbeidsplassutviklingen. Dersom be-
folkningen i en region vokser raskere enn 
arbeidsplassutviklingen skulle tilsi, må 
det være noe ved stedet som tiltrekker seg 
folk. Dette betegner vi som stedlig attrak-
tivitet. Vi antar altså at folk flytter til- eller 
blir værende i de regionene de synes er 
mest attraktive.

Mens næringslivsindeksen sier noe om 
hvor god næringsutviklingen er, forteller 
attraktivitetsindeksen noe om hvor folk 
ønsker å bosette seg. Disse indeksene er 
interessante å se sammen. Det hjelper ikke 
at bedriftene i en region har gode vilkår, 
hvis ingen ønsker å bosette seg der. Derfor 
er det viktig for vekstregioner ikke bare å 
ha et dynamisk næringsliv, men også at de 
framstår som et attraktivt bosted. Regioner 
som i utgangspunktet ikke framstår som 
vekstregioner, kan utvikle seg til vekst-
regioner dersom det gjøres attraktivt å 
bosette seg der. 

utnytt fortrinnene
Stedlig attraktivitet forklares gjerne med 
faktorer som arbeidsplassvekst, arbeids-
markedsintegrasjon, boligbygging, befolk-
ningsstørrelse og kafétetthet. Vi ser likevel 
at en rekke små utkantkommuner med lav 
skår på alle disse faktorene kommer høyt 
på attraktivitetsindeksen. Dermed må man 
anta at også faktorer som natur, hobby, 
 sosialt nettverk, familie og offentlige 
tilbud, som barnehagedekning, har be-
tydning for stedlig attraktivitet. 

Den enkelte region kan påvirke sin egen 
næringslivsutvikling og attraktivitet. Mål-
settingen for alle er å være både attraktiv 
og vekstkraftig, men per i dag er nord-
norske kommuner og regioner generelt 
ikke i en slik posisjon. Nasjonalt er det kun 

Tromsø, Bodø og Alta som havner i kate-
gorien attraktive regioner med vekstkraftig 
næringsliv. Dette er det som sagt fullt mulig 
å gjøre noe med. Om man spiller kortene 
sine riktig, kan en nedgangskonjunktur 
være et spesielt gunstig tidspunkt for å 
 endre dette bildet.

Konkurransen om den kompetente 
arbeidskraften er betydelig mindre i en 
nedgangskonjunktur. Dersom man virke-
lig ønsker å gjøre Nord-Norge til en attrak-
tiv landsdel, med et godt og dynamisk 
næringsliv, kan nordnorske kommuner og 
økonomiske regioner i disse dager spille 
på sin robusthet i nedgangskonjunkturen. 
Samtidig øker faktorer som flott, variert 
natur, gode offentlige tilbud og store fram-
tidsmuligheter attraktiviteten for mange.

vIljE TIl vEkST
Det er ikke nok å tiltrekke seg kompetanse 
bare for å skape et konkurransedyktig 
næringsliv. Det må også være vilje og 
evne i næringsliv og virkemiddelapparat 
til å satse på innovasjon og nyskaping. De 
bedriftene som er nyskapende og klarer å 
omstille seg i nedgangstider er også godt 
rustet til å ta del i veksten som kommer 
når økonomien snur. I følge teorien om 
kreativ destruksjon, er det gunstig for 
næringsutviklingen at virksomheter som 
ikke klarer seg i nedgangstider fases ut, 
fordi de ikke er livskraftige på sikt. Det an-
tas også at virksomheter som vokser fram 
eller klarer å omstille seg i nedgangstider, 
vil være viktige drivere for den økono-
miske utviklingen. 

Siden Nord-Norge blir mindre rammet 
av nedgangstider, er behovet for omstilling 
og nyskaping mindre. Dette kan være 
uheldig for næringsutviklingen i et lang-
siktig perspektiv. Derfor er det ekstra viktig 
at Nord-Norge i nedgangstider legger til 
rette for næringsutvikling og innovasjon, 
samtidig som det arbeides for å trekke 
kompetanse til landsdelen. 

Figur 26:  Attraktivitet og næringsutvikling i økonomiske regioner, hele landet.

Innenfor soloppgangsnæringene har 
sikkerhetsbransjen vært en av de store 

vinnerne de siste årene.
Foto: Avinor
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Figur 28:  Attraktivitet og næringsutvikling i kommuner, Nord-Norge.
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kompetanse og innovasjon
Kunnskap er den viktigste driveren for økonomisk vekst, og landsdelen besitter mye kunnskap. 
Utfordringen ligger kanskje i at Nord-Norge mangler kompetanse på å utnytte denne kunnskapen og 
for liten evne til å ta i bruk eksisterende kunnskap gjennom å følge med utviklingen andre steder.

I kunnskapsøkonomien er naturlig nok 
kunnskap og kompetanse de viktigste 
drivkreftene. Kunnskap og kompetanse 
forbedrer innovasjonsevnen i næringslivet 
og styrker både utvikling og verdiskaping i 
næringene. Det å være konkurransedyktig 
er på mange måter synonymt med å være 
kompetent. Kompetanse er humankapital, 
og uansett hvor rik en region er på natur-
ressurser vil alltid humankapitalen være 
større enn naturkapitalen. Det er hender 
og hoder som skaper verdiene.

For kompetente regioner er det viktig å 
ha en relativt stor andel høyt utdannede 
personer i befolkningen. Kunnskap og 
kompetanse har blitt det dominerende 
instrumentet for næringspolitikk og re-
gional utvikling. Bakgrunnen er en lang 
teoriutvikling rundt klynger og regionale 
innovasjonssystemer. 

Hovedteorien er at bedrifter skaffer seg 
fortrinn gjennom utvikling av teknologi 
og kunnskap. Teknologi og kunnskap ut-
vikles både internt i bedrifter, i grupper av 
bedrifter som virker sammen i klynger og i 
samhandling mellom private og offentlige 
aktører. Kompetanse, kunnskap og tette 
bånd mellom næringsliv og forsknings-
institusjoner er viktig for utvikling av 
radikale innovasjoner. Samtidig er kompe-
tanse og kunnskap i næringsutvikling 
 generelt vel så viktig for å evne og ta i bruk 
eller imitere kunnskap utviklet utenfor 
bedriftene.

Vi måler regionenes kunnskapsnivå 
ved å se på andelen av befolkningen med 

høyere utdannelse. På landsbasis har 
om lag 20% av befolkningen høyere ut-
dannelse. Nord-Norge er den landsdelen 
med lavest andel, i underkant av 17%. Det 
er imidlertid betydelig forskjeller mellom 
regioner og kommuner i utdannelsesnivå. 
De store byene, med universitet og høg-
skoler, har naturlig nok en høyere andel, 
og vi vet at de som har tatt utdannelse i 
en region har en tendens til å bli værende 
der.

Bruk kunnskapen
Til tross for at Nord-Norge har en lavere an-
del med høyere utdannelse, så er ikke for-
skjellene veldig store. Gapet mellom den 
nordligste landsdelen og landet totalt har 
blitt mindre og mindre de senere år. Nord-
Norge har med andre ord kunnskap, og det 
er ikke der skoen trykker mest. Det viktige 
er at næringslivet tar kunnskapen i bruk og 
anvender den i verdiskapende virksomhet. 
Anvendt kunnskap kan måles i andelen 
innovative foretak. Også i denne sammen-
heng ligger Nord-Norge på bunn i landet, 
men heller ikke her veldig langt etter, med 
rundt 14% mot 17% på landsbasis. Det er 
en sammenheng mellom kunnskapsnivå i 
de økonomiske regionene og andelen inno-
vative foretak, og mangel på kunnskap 
og kompetanse kan dermed forklare noe 
av den relativt lave innovasjonsgraden i 
nord. De økonomiske regionene Lofoten, 
Vesterålen, Harstad, Andselv, Hammerfest 
og Tromsø kommer godt ut og ligger over 
landsgjennomsnittet.

dårlig innovasjonsklima i nord
I SSBs innovasjonsundersøkelse ble be-
driftene blant annet spurt om hemmende 
faktorer for innovasjon. Generelt sett opp-
gir virksomhetene i Nord-Norge oftere enn 
ellers i landet at det finnes hemmende 
faktorer for innovasjon. Det var kun 
områdene «Problemer med å holde på 
 eller rekruttere kvalifisert personell» og 
 «Mangel på markedsinformasjon» som var 
mindre hemmende i nord. Virkemiddel-
apparatet, finansiører og bedriftene selv 
kan bidra til å bedre innovasjonsklimaet, 
og de viktigste forholdene synes å være 
kostnader, finansiering og etterspørsel i 
markedet.

For landsdelen blir det viktig både å 
spille på de attraktive aspektene for å 
tilrekke kompetanse og å legge til rette 
for økt innovasjonsgrad i næringslivet. 
Det er også viktig at næringslivet tar i 
bruk kunnskapen som allerede finnes i 
landsdelen. De menneskelige resursene er 
det viktigste redskapet for enhver region, 
og kunnskapen er verdiløs dersom ingen 
anvender den. 

Det betyr ikke at grunnforskning skal 
inn i alle nordnorske virksomheter for 
å utvikle radikale innovasjoner. Hoved-
tyngden av innovasjonene er nye tjenester 
beregnet på hjemmemarkedet. Disse inno-
vasjonene er snarere banale enn radikale, 
og de skjer som regel gjennom innkjøp av ny 
 teknologi. Ikke alle kan være banebrytende. 
De fleste tilpasser seg ved å imitere eller 
ta i bruk eksisterende kunnskap. Men det
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Figur 29:  Andel med høyere utdannelse  
i økonomiske regioner, Norge.

Figur 30:  Andel med høyere utdannelse  
i kommuner, Nord-Norge.

 Figur 31:  Andelen innovative virksomheter i 
økonomiske regioner i Nord-Norge.
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kreves kunnskap for å ta i bruk kunnskap. 
Det er viktig for den regionale økonomien 
å følge med utviklingen andre steder for å 
skape nye sysselsettingsmuligheter.

Dette betyr at Nord-Norge bør ha en 
 offensiv holdning til næringsutvikling 
også i nedgangstidene vi nå er inne i. 
 Ingen vet når det snur, men den som har 

tilpasset seg er atskillig bedre forberedt 
enn den som bare venter og ser.

Høy andel

Lav andel

Figur 32:  Andel innovative virksomheter, 
 økonomiske regioner.

Figur 33:  Andel av virksomheter som oppgir hemmende faktorer for innovasjon.

Studentbedriften kEAfrakt SB sin forretningsidé er et spleisesystem som gir kundene billigere frakt når de bestiller varer fra IkEA. 
 Foto: ole Åsheim/Nordlys
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