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nord-norge	 har	 klart	 å	 holde	 en	 lav	
arbeidsledighet	gjennom	finanskrisen.	
Selv	 om	 den	 har	 økt	 noe,	 er	 nivået	
klart	lavere	enn	historisk	gjennomsnitt	
for	landsdelen.	Samtidig	er	de	globale	
vekstanslagene	 noe	 nedjusterte,	 og	
lavere	 internasjonal	 vekst	 vil	 kunne	
påvirke	landsdelens	næringsliv.

tross	usikkerheten	internasjonalt,	viser	
våre	 Forventningsundersøkelser	 for	
nord-norge	at	optimismen	i	nordnorske	
husholdninger	og	bedrifter	har	steget	i	
sommer	og	høst.	Flere	husholdninger	
synes	 at	 det	 nå	 er	 et	 godt	 tidspunkt	
for	 å	 gjøre	 større	 anskaffelser.	 dette	
signaliserer	vekst	i	det	private	forbruket.	
Samtidig	 har	 både	 husholdninger	 og	
bedrifter	 økt	 sin	 tro	 på	 landsdelens	
økonomi	framover.

landsdelens	 økonomiske	 utvikling	
preges	 av	 flere	 store	 satsinger	 som	
kan	bringe	nye	arbeidsplasser	til	nord-
norge.	i	dette	konjunkturbarometeret	
ser	vi	blant	annet	på	hvordan	en	forflyt-
ting	av	oljevirksomheten	nordover	kan	
gi	ringvirkninger	og	muligheter	for	økt	
kompetansebasert	 næringsliv.	 berg-
verksvirksomhet,	 oljeserviceindustri	
og	industriell	anvendelse	av	nordnorsk	
gass	 løftes	 også	 fram	 som	 områder	
med	vekstmuligheter	 for	 landsdelens	
industri.	For	å	gjennomføre	satsingene	
trenger	 vi	mer	arbeidskraft,	noe	som	
allerede	er	knapp	ressurs	i	landsdelen.	

dette	 konjunkturbarometeret	 er	 ut-
arbeidet	 i	 samarbeid	 mellom	 Spare-
bank	1	nord-norge,	innovasjon	norge	
og	 forskningsinstituttene	 nOrut,	
nordlandsforskning	 og	 nOFima.		
et	 forskerteam	 bestående	 av	 mikko	
moilanen	(ansvarlig	leder),	Heidi	nilsen	
og	geir	bye	ved	nOrut	tromsø,	Stig	
karlstad	og	ivar	lie	ved	nOrut	alta,	
jarle	 løvland	 og	 evgueni	 vinogradov	
ved	 nordlandsforskning	 og	 Øystein	
Hermansen	ved	nOFima	har	skrevet	og	
er	ansvarlige	for	det	faglige	innholdet.

redaksjonen	avsluttet	28.	oktober	2010.utgiver:	Sparebank	1	nord-norge	
utarbeidet	av:	norut	tromsø	aS		
utforming:	rød	tråd	aS	
trykk:	lundblad	media	aS	
	
konjunkturbarometer	for	nord-norge	finner	du	også	på	nett;	www.kbnn.no		–		www.snn.no	
trykket	på	miljøvennlig	papir.	Sparebank	1	nord-norge,	trykkeri	og	designbyrå	er	miljøfyrtårn.
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utarbeidet	av	universitetet	i	tromsø	ved	u-vett	og	iSS.
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utviklingsavdelingen.
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I 15 år har Konjunkturbarometer for Nord-Norge tatt 
pulsen på den økonomiske utviklingen i landsdelen. 
Våre halvårlige presentasjoner basert på fakta, his-
torisk utvikling og mulige fremtidsbilder har skapt 
kunnskap og forståelse om vår region. Det er med 
glede og stolthet vi registrerer økt etterspørsel og  
referansebruk av publikasjonen. 

Vi har i løpet av disse 15 årene samarbeidet med en 
rekke ulike kunnskapsmiljøer i landsdelen. De siste 
årene har vi hatt et tett samarbeid med Innovasjon 
Norge og Norut Tromsø om innholdet, mens Rød Tråd 
har stått for form og design.   

I takt med utviklingen har Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge hele tiden fornyet seg. Siden første utgivelse 
høsten 1995 har både form og omfang endret seg flere 
ganger. I dag fremstår publikasjonen som et referanse- 
dokument som benyttes av næringsliv, offentlige  
institusjoner og myndigheter. Dette er en posisjon som 
SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å styrke gjennom  
kontinuerlig forbedring av innhold og relevans.  

Den økonomiske situasjonen i verden er fortsatt 
preget av usikkerhet og store nasjonale forskjeller.  
Aktiviteten totalt sett har økt noe fra i fjor, og utviklingen 
drives i hovedsak av nye vekstøkonomier som Kina, 
India og Brasil. Veksten i industrilandene henger etter. 
Høy statsgjeld, usikkerhet rundt refinansiering og inn-
stramming av offentlige budsjetter er utfordringer for 
en rekke av industrilandene, og utgjør en betydelig 
usikkerhet for verdensøkonomien.

 

Situasjonen i Norge er relativt sett god. Det er vekst i 
norsk økonomi, om enn noe moderat. Det er forhold 
som kan tyde på at konjunkturbunnen er nådd og at 
veksten vil tilta. I Nord-Norge er fremtidsutsiktene pos-
itive. Med stabil arbeidsledighet og lave utlånsrenter 
har forbrukerne opprettholdt en god privatøkonomi. 
Dette gjenspeiles i Forventningsundersøkelsen som er 
gjennomført. Både forbrukere og næringsliv ser lysere 
på egen og landsdelens fremtidige økonomiutvikling. 
SpareBank 1 Nord-Norges regnskap per tredje kvartal 
2010 gjenspeiler også denne utviklingen. Vi ser økt ut-
lånsvekst og sparing samt reduserte tap sammenlignet 
med landet for øvrig. Norsk og nordnorsk økonomi-
utvikling avhenger imidlertid av verdensøkonomien. 
Svak og sårbar utvikling globalt påvirker nasjonale 
forventninger til fremtidig vekst. 

Høstens Arena ønsker vi skal være et oppspill til 
debatt om ”Den nye nordlendingen”. I et krevende 
arbeidsmarked der kompetent arbeidskraft vil bli en 
knapp ressurs, intensiveres kampen om de kloke hoder. 
Nord-Norge blir i fremtiden avhengig av arbeidskraft 
utenfra i form av hjemvendte utflyttere og innflyttere 
uten tilknytning til landsdelen. Egen og andres opp-
fatning av nordlendingens identitet påvirker attraktiv-
iteten til vår landsdel. For å finne og skape en mulig 
felles identitet, har vi satt søkelyset på nordlendingen i 
fortid, nåtid og framtid. God debatt!

Vi benytter anledningen til å takke de som har bidratt 
til Konjunkturbarometer for Nord-Norge og Arena gjen-
nom 15 år. Sammen har vi skapt og delt kunnskap som 
har hevet innsikten og forståelsen omkring landsdelens 
økonomi og utvikling. 

15. november 2010
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge

15 år i landsdelens tjeneste
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Næringsvise sysselsettingsandeler i 2009.

SammeNDraG

Større tro på framtiden
norge	har	klart	seg	bra	gjennom	finanskrisen,	og	arbeidsledigheten	er	langt	under	nivået	i	de	fleste	
andre	industriland.	ledigheten	har	økt	minst	i	nord-norge	og	er	lavere	enn	landsgjennomsnittet.		
at	både	nordnorske	bedrifter	og	husholdninger	ser	betydelig	lysere	på	sin	økonomiske	situasjon,	
bærer	bud	om	at	veksten	i	landsdelen	vil	tilta.	veksten	globalt	har	vært	bedre	enn	antatt	hittil	i	år,	
men	valutauro	og	høy	statsgjeld	i	mange	land	gir	betydelig	usikkerhet.	

Norge har klart seg bedre enn de fleste 
andre land gjennom finanskrisen. Det er 
vekst i norsk økonomi, men den er fortsatt 
moderat. I Nord-Norge har utviklingen på 
arbeidsmarkedet vært bedre etter finans-
krisen enn ellers i landet. Nå stiger også 
nordnorske bedriftslederes forventninger 
til egen framtidig omsetning og lønnsom-
het. Landsdelen opplever større fokus, 
blant annet gjennom forslaget til statsbud-
sjettet med økte nordområdetiltak i 2011. 
Delelinjeavtalen med Russland åpner nye 
muligheter for videreutvikling av petrole-
umsnæringen i nord. 

Forventningsundersøkelsen blant nord-
norske husholdninger viser høye forvent-
ninger, både til egen privatøkonomi og 
den økonomiske utviklingen i landsdelen. 
Større tro på egen økonomi kan tyde på 
at veksttakten i privat forbruk i lands- 
delen vil øke de kommende månedene. Et 
konjunkturomslag i Norge og Nord-Norge 
avhenger imidlertid også av veksten inter-
nasjonalt. 

Verdensøkonomien er i vekst, men det 
er en sårbar vekst. Flere land i Europa har 
strammet inn de offentlige budsjettene be-
tydelig. Det advares om at innhentingen 
etter finanskrisen kan være truet – også 
fordi den ikke er godt nok balansert mel-

lom de store økonomiene. 
Globalt er det tegn til en todeling. De 

rike industrilandene har fremdeles svært 
lav vekst, mens store og viktige økonomier 
som Kina, India og Brasil vokser sterkt. 
En annen usikkerhet i verdensøkonom-
ien er det som de siste månedene er blitt 
betegnet som en begynnende valutakrig, 
primært mellom Kina, Brasil og USA.

Liten ledighetsøkning i nord
Ledigheten i landsdelen ligger fortsatt un-
der landsgjennomsnittet, selv om man ser 
en liten vekst. Mens arbeidsledigheten i 
Nordland har hatt en svak økning siden 
februar 2010, har ledigheten i Finnmark 
og Troms hatt en fallende tendens de siste 
månedene. 

Tross nedgangstider nå, forventes det 
økende rekrutteringsproblemer de kom-
mende årene. Høyere aktivitet i nord, 
kombinert med eldrebølgen, vil føre til 
større mangel på arbeidskraft. Dette kan 
begrense gjennomføringen av satsinger i 
nord. Derfor har næringsliv og offentlig 
sektor i større grad begynt å tenke ut over 
landsdel og landegrense for å hente nød-
vendig kompetanse. I følge SSBs statistikk 
for 2009 bodde 4,4% av landsdelens sys-
selsatte utenfor Nord-Norge.

Ulik lønnsomhet i marin sektor
Store variasjoner i lønnsomheten preger 
fortsatt marin sektor. Fiskeflåten, spesielt 
den torskeavhengige, har måttet tåle kraft-
ige prisfall på de viktigste produktene. 
Lite tyder på at prisene skal raskt opp 
igjen. Kombinert med en forventet kraftig 
nedgang i sildekvoten, gir dette svake ut-
sikter. På den andre siden øker torskekvo-
ten og kompenserer noe. 

Fiskeforedling ser ut til å ha kommet seg 
gjennom et særdeles vanskelig 2009 uten 
konkursras. Prisene i 2010 har stabilisert 
seg, markedet fungerer godt og marginene 
i forhold til råstoffprisene er bedret. Dette 
bør gi bedriftene mulighet til å bedre sin 
økonomi. 

Lakseoppdretterne opplever svært høye 
priser og fantastisk lønnsomhet. Samtidig 
gir oppblomstring av lakselus betydelige 
problemer. Blant annet er den planlagte 
produksjonsveksten satt på vent.

Vanskelig år for landbruket i Troms
Utviklingen i landbruket i nord har vært 
preget av problematiske naturforhold med 
ettervirkninger av en svært kald vinter 
med langvarig tele, en dårlig sommer og 
tidlig nattefrost. Dette har gitt landbruket 
i nordre Nordland og Troms særdeles 

Under 2%

2%-2,8%

2,8%-4%

4%-5%

Over 5%

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken i 
Nord-Norge. September 2010.

Kilde: SSBKilde: SSB

NordlANd TromS FiNNmArK Nord-Norge Norge

Primærnæringer 6% 4% 7% 6% 3%

industri og bergverksdrift 10% 5% 7% 8% 10%

energi og petroleum 1% 1% 2% 1% 2%

Bygg og anlegg 8% 7% 8% 8% 7%

reiseliv 6% 6% 5% 6% 5%

Private tjenester 31% 34% 30% 32% 42%

offentlig sektor 39% 42% 41% 40% 30%

Totalt 100% 100% 100% 100% 100%

landsgjennomsnitt 2,8%
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Utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans russiske kollega Sergey Lavrov skriver under delelinjeavtalen. Statsminister Jens Stoltenberg og 
president Dmitrij medvedev følger begivenheten i bakgrunnen. Foto: Torgrim rath Olsen/Nordlys

vanskelige produksjonsforhold i 2010.  
Ekstraordinære virkemidler ble satt inn 
for å avhjelpe den vanskelige situasjonen, 
men flere har likevel vært tvunget til å av-
vikle virksomhet.  

Naturgrunnlaget er også viktig for ut-
viklingen av reiselivet i nord. Den lang-
siktige utviklingen viser at norsk land- 
bruk skaper en stadig større del av sitt  
inntektsgrunnlag i kombinasjon med  
annen næring. Lokal mat vil bli en stadig  
viktigere brikke for det opplevelsesbaserte 
reiselivet i nord, men det betinger et nært 
samspill i utviklingen av fellesgoder som 
kulturlandskap, kulturarv og infrastruktur 
for reiseliv og lokalsamfunn.  

Flere turister fra utlandet
Utviklingen i nordnorsk reiseliv i 2010 
viser en fortsatt forbedring fra 2009. 
Nedgangen i antall nordmenn ble oppveid 
av flere besøkende fra utlandet - særlig fra 
Tyskland, Sverige, Storbritannia og Sveits. 
Det har også vært positiv utvikling i nye 
markeder, og da særlig USA og Japan. I 
nord er det bare Troms som viser økning 
i antall overnattinger i januar-august sam-
menlignet med fjoråret. Både Hurtigruten 
og cruiseturismen har hatt volum- og 
lønnsomhetsvekst i 2010. Økende etter-

spørsel etter korte cruise medfører at dette 
segmentet ser ut til å møte større konkur-
ranse allerede neste sesong. 

Oppgang i eksport fra nord
Industri og bergverk har opprettholdt sys-
selsettingen de siste ti årene, når en ikke 
tar med fiskeindustrien. Det har vært størst 
nedgang i metall-, verfts- og tekstilindustri, 
men reduksjonen er blitt kompensert med 
flere nye arbeidsplasser, særlig innen 
kjemisk industri, mineralindustri, elektro-
vare og bergverk. Det er forventet at de tre 
områdene med størst vekstmuligheter for 
nordnorsk industri vil være bergverksvirk-
somhet, oljeserviceindustri og industriell 
anvendelse av nordnorsk gass.

Totaleksporten fra nord har økt med 
9% hittil i år sammenlignet med samme 
periode i fjor. Samtidig har eksporten fra 
landsdelens største industrifylke, Nord-
land, gått ned 3%. 

OECD anslår svak internasjonal vekst 
kommende år, og størst drakraft ventes 
fra Asia. I det siste har det vært positiv 
utvikling hos viktige handelspartnere 
som Tyskland og Sverige. Det er noe 
større framtidsoptimisme i industrien enn 
for noen måneder siden, og mest innen  
eksportindustrien.

Økt leteaktivitet
Norsk petroleumsnæring er nå inne i en 
moden fase av sin bransjeutvikling. Fokus 
ligger på økt leteaktivitet og utvinning nas-
jonalt, samt mer aktivitet utenfor norsk 
sokkel for å opprettholde aktivitetsnivået. 
Fra næringen legges det opp til forflytting 
mot mer leteaktivitet i Norskehavet og Bar-
entshavet, også utover utbygde felt. Avklar-
ingen av delelinjen vil sannsynligvis bidra 
til forsterket letevirksomhet og akselerert 
utvikling i oljerelatert virksomhet i nord. 

Erfaringene fra Snøhvit og offshorebaserte 
utbygginger som Norne, viser at lokale ring-
virkninger ved landbasert utbygging kan bli 
betydelige, men at leverandørindustrien i 
nord har beskjedne leveranser. For å bøte 
på dette vil operatørselskapenes strategier, 
samarbeid og kontraktsregimer, sammen 
med myndighetenes krav og incentiver, 
være viktige. Ringvirkningene i driftsfasen 
avhenger av valg av utbyggingsløsninger, og 
at leverandørene til petroleumsnæringen  
utvikler seg parallelt med andre kompetanse- 
intensive næringer i landsdelen.  

Endret kontraktsregime for vedlikehold 
og modifikasjon på Norne og Snøhvit, 
synes å gi muligheter for økt deltakelse fra 
sterke næringsmiljøer og videreutvikling 
av kompetansefortrinn i landsdelen. >>
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Samtidig med utviklingen av petroleums- 
næringen i nord, har det vært mange 
nyetableringer av rådgivingstjenester. 
Oppdragsmengdene for eksisterende kon-
sulent- og rådgivningstjenester knyttet til 
utredning og gjennomføring av petroleums- 
relaterte prosjekter har økt. Bedrifter in-
nen kunnskapsintensiv forretningsmessig 
tjenesteyting (KIFT) har også hatt viktige 
roller i prosjekter rettet mot leverandør- 
utvikling, da gjerne i samarbeid med ulike 
leverandørnettverk.

Vekst i offentlig sektor
Veksten i offentlig sysselsetting har delvis 
kompensert for nedgangen i privat sektor 
etter lavkonjunkturen slo inn. Økningen 
i antall sysselsatte har relativt sett vært 
større i statlig sektor enn kommune- 
sektoren. I kommunesektoren har det blitt 
flest nye arbeidsplasser i helse- og omsorgs- 
tjenester samt barnehager. Administrasjon, 
forsvar, politi og rettsvesen er hoved- 
delene som har hatt størst sysselsettings-
vekst i staten.

Som følge av den offentlige veksten og 
generell knapphet på tilgjengelig kompe-
tansepersonell til offentlig sektor, har  
arbeidsmarkedet i landsdelens offentlige 

sektor ikke blitt påvirket av lavkonjunk-
turen. Arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, 
særlig innenfor medisinsk personell og 
førskolelærere. 

Innovasjon i nedgangstider 
Konjunkturkriser og økende globaliser-
ing stiller krav til mer og systematisk  
innovasjonsaktivitet i norsk og nordnorsk 
næringsliv. I en undersøkelse i forbindelse 
med dette Konjunkturbarometeret svarte 
hele 72% av nordnorske bedrifter at betyd- 
ningen av innovasjon stiger i lavkon-
junkturen. Industri- og reiselivsbedrifter 
satser spesielt mye på innovasjon under 
lavkonjunkturer, mens det innen privat 
tjenesteyting rapporteres om noe mindre 
interesse for innovasjon. Ledere i bedrift- 
ene som er sterkest rammet av finans- 
krisen, og som befinner seg i de mest  
utsatte bransjene, er blant de som satser 
mest på innovasjon. Naturlig nok er de 
store bedriftene i nord mer involvert i 
FoU-relaterte aktiviteter enn de små. 

NaSJONaL ØKONOmI
Etter den store konjunkturnedgangen i 
2008, har norsk økonomi hatt en svak 
positiv utvikling det siste drøye året.  

Finanspolitikken har sørget for høy vekst 
i offentlig sektor og stimulert aktiviteten i  
privat sektor. I forhold til andre rike  
industriland, er statsøkonomien solid. 

Forventninger om fortsatt lav rente og 
svak prisutvikling vil normalt gi høyere 
vekst i innenlandsk etterspørsel, men  
økningen i forbruket har latt vente på seg 
så langt. Husholdningene har spart mer og 
brukt mindre enn forventet. Det private 
forbruket utgjør omtrent halvparten av 
bruttonasjonalproduktet for fastlands-
økonomien og er dermed en viktig premiss 
for en konjunkturoppgang. Spådommene 
om tidspunktet for en klar oppgang er nå 
endret, og en bedring ventes tidligst om et 
par år.  

Høyere oljeinvesteringer
Første halvår 2010 var investeringene på 
fastlandet 6% lavere enn andre halvår 
2009. Nedgangen skyldes hovedsakelig  
lavere offentlige investeringer og reduserte 
finans- og pengepolitiske stimulerings-
tiltak. Et viktig bidrag til omslag i vekst- 
takten vil være om fallet i private fastlands- 
investeringer snur til oppgang. 

Det er forventet et fall i bedriftenes  
investeringer på 7% i år. I norsk industri er 

Utvikling i arbeidsledigheten i landsdeler 2008-2010. 
indeks, januar 2008=100. Trend.
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Agder og Rogaland Oslo og Akershus
Sør-Østlandet Vestlandet
Hedmark og Oppland Trøndelag
Nord-Norge

2008 2009 2010

Kilde: SSB og egne beregningerKilde: SSB

200� 2009 2010 2011 2012 2013

Konsum i husholdninger 1,3 0,2 3,3 3,9 3,7 4,0

Brutto nasjonalprodukt 0,8 -1,4 1,0 2,4 2,2 2,5

Sysselsatte personer 3,2 -0,4 -0,6 0,8 1,4 2,2

Arbeidsledighetsrate (nivå) 2,6 3,2 3,6 3,7 3,8 3,4

Årslønn 6,3 4,2 3,5 3,4 3,7 4,7

Konsumprisindeksen (KPi) 3,8 2,1 2,5 1,5 2,1 2,5

Boligpris -1,1 1,9 8,6 5,3 5,1 5,5

Bruttoinvestering i bolig -12,1 -18,9 -3,7 11,6 8,7 5,9

Husholdningens  
realdisponible inntekt

3,4 4,6 3,0 2,9 3,1 3,4

Utlånsrente, banker (nivå) 7,3 4,9 4,6 4,8 5,2 6,0

makroøkonomiske hovedstørrelser i Norge 2008-2013.  
regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før og nivå.

Landbruket i nordre Nordland og Troms ble rammet av ugunstige klimatiske forhold som gjorde 2010 til et kriseår. Nordnorske bønder ser samtidig 
store muligheter i lokalprodusert mat, som blir et stadig viktigere element i det opplevelsesbaserte reiselivet i landsdelen. Foto: rød Tråd
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det ventet en nedgang på hele 21% – med 
fortsatt  nedgang neste år. Mye av forklar-
ingen ligger i flere store prosjekter som er 
avsluttet. Det er viktig å presisere at tall-
ene likevel er på et historisk sett normalt 
nivå. 

Investeringer i kraftforsyning ventes å 
bli høyere enn for industrien i 2011, noe 
som er uvanlig. Det er utbygging av fjern-
varme som drar mest opp. Behov for større 
overføringskapasitet i elektrisitetsnettet er 
en annen medvirkende årsak. 

Boliginvesteringene går ned også i år, 
men det er tegn til at den langvarige ned-
turen i bygg og anlegg nærmer seg slutten. 

Boligprisutviklingen bidrar til bedret 
lønnsomhet i nybygging, og det er ventet 
oppgang i boliginvesteringene neste år. 

Oljenæringen er en viktig bidragsyter 
til økt vekst i norsk økonomi. Invester-
ingsplaner for oljevirksomheten indik-
erer høy optimisme for 2011. SSB venter 
nå de høyeste investeringene noensinne i 
oljenæringen, med totalt 149 mrd kroner 
neste år. Dette vil resultere i flere oppdrag 
til leverandørindustrien. 

eksportvekst 
Handelsbalansen ble styrket med 9% fra 
september i fjor til september i år. Øknin-
gen i eksport av råolje og fisk bidro særlig 
til denne oppgangen. Den samlede eksport- 
verdien av norsk sjømat har hatt en vekst 
på 21% hittil i år. Prisene på fastlands- 
eksporten vokste i andre kvartal 2010 sam-
menlignet med året før, og eksportbedrif-
tene rapporterer om markert bedring i 
lønnsomheten. Det ventes moderat vekst i 
eksporten i 2011.

Siden juni i år har norske kroner svingt 
en del, men samlet sett er det liten  
endring. Forventningene om fortsatt lav 
styringsrente er viktig for eksportnæringen. 
Renten har ligget på 2% siden mai, og 
man venter ingen endring første halvår 
2011. Den internasjonale valutauroen, 
som omtales under, kan gi sterkere krone 
og bidra til å forskyve neste renteheving 
ytterligere.

INTerNaSJONaL ØKONOmI
Aktiviteten i internasjonal økonomi har 
tatt seg opp siden i fjor. Det er tegn til en 
todelt verdensøkonomi etter finanskrisen. 
Det er høy vekst i Kina, India, Mexico og 
Brasil mens de rike industrilandene henger 
noe etter, selv med økt økonomisk aktivitet 
også her. Utviklingen i vekstøkonomiene 
og industrilandene er gjensidig avhengig 
av hverandre. Kina og India er avhengig 
av eksporten til de rike vestlige landene, 
og at konsumentene der har råd til- og vil 
prioritere deres varer.

En mulig ny bank- eller finanskrise er 
en underliggende usikkerhetsfaktor i ver-
densøkonomien. Bankene er fremdeles 
sårbare på grunn av høy statsgjeld i mange 
euroland og usikkerhet om refinansiering 
av lånene. Samtidig er det utsikter til 
fortsatt svak økonomisk vekst i mange av 
disse landene. 

Det internasjonale pengefondet mener 
bankene har behov for mer kapital, og at 
kravene til kjernekapital må økes. I EU og 
USA er den høye arbeidsledigheten også 
en stor utfordring. USA og Spania står 
for to tredjedeler av den økte ledigheten i 
de utviklede landene. I alt har ledigheten 
steget med 10 millioner i de to landene. 
Faren for nye tilbakeslag i verdensøkon-
omien er med andre ord ikke over. >>

Flere land har strammet kraftig til i sine budsjetter. I Hellas har det vært massive protester mot kutt i lønninger og sosiale goder. Foto: Scanpix 

Prosentvis endring i arbeidsledigheten i  
Nord-Norge. September 2009-sept 2010.

Over 25% færre ledige

0%-25% færre ledige

0%-25% flere ledige

25%-50% flere ledige

Over 50% flere ledige

Kilde: SSB
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Vekst i Nord-europa
67% av Norges eksport går til EU med 
Sverige og Tyskland som de viktigste 
enkeltlandene. Utsiktene for Europa er 
usikre, men det er tegn til høyere vekst i 
nordlige deler. Tyskland er i en særstil-
ling med sterk eksportdrevet vekst i første 
halvår 2010. Denne veksten ventes imid-
lertid å avta. Tuseneurospørsmålet for 
veksten i Europa er om Tyskland, som den 
viktigste EU-økonomien, kan erstatte en 
nedgang i utenlandsk etterspørsel med en 
økning innenlands. 

Også i Sverige og Storbritannia har vek-
sten vært sterkere enn ventet den siste 
tiden. Veksten i Nord-Europa kan være 
vanskelig å opprettholde, om internasjonal 
etterspørsel avtar. Et annet forhold som drar 
vekstanslagene i Europa ned, er at gjelds-
krisen i mange land ennå ikke er over.

Valutauro
Todelingen i verdensøkonomien har 
drevet kapitalstrømmen mot framvoks-
ende økonomier som Kina og Brasil. 
Deres valutakurser har styrket seg markert 
mot for eksempel amerikanske dollar. 
Flere av disse økonomiene har etter  
finanskrisen selv intervenert i valuta-
markedet for å holde kursen mot dollar lav.

Dette gjør at USAs handelsunderskudd, 
som er spesielt stort mot Kina, fortsetter å 
øke. USA har behov for å eksportere mer. 
Flere tar til orde for at Kina, i likhet med 
flere andre framvoksende økonomier,  
i større grad må øke den innenlandske 
etterspørselen. Men et bedre innenlands-
marked er ikke bare et spørsmål om valuta- 
kurs. Det handler også om kredittpolitikk 
og sosiale ordninger i vid forstand. Kina 
har svart at landet kommer til å gjennom-
føre reformer i eget tempo. 

Det er altså i USA sin interesse at dol-
laren svekker seg, slik at de kan eksportere 
mer. Lav rente er det vanligste verktøyet 
for å svekke en valuta. Her har USA lite å 
hente med en rente nær null. Sentralbanken 
kjøper nå langsiktige statsobligasjoner 
og private obligasjoner, noe som gir økt 
pengemengde og dermed rom for kursfall 
– såkalte kvantitative lettelser. Dette sies 
å være en direkte følge av at flere boliglån 
innløses, slik at sentralbanken må kjøpe 
obligasjoner for å hindre at penger tas ut 
av sirkulasjon. Dollaren var i oktober på 
sitt laveste mot kronen og euroen siden 
januar, og på sitt laveste på 15 år mot yen. 

Det er grunn til å frykte at flere andre 
land intervenerer i valutamarkedet for å 
bedre konkurranseevnen for egen eksport- 
industri. Dette står i kontrast til det  
generelle utgangspunktet for valutakurser 
som er å reflektere de underliggende  
økonomiske forholdene i et land.

Brasil har grunn til å feire. Landet seiler opp som en av verdens store framvoksende økonomier. Norske klippfiskeksportører er blant de som 
nyter godt av dette. Prisene har holdt seg mye høyere her enn i kriserammede Spania og Portugal.  Foto: Getty Images

Forventningsindikator for nordnorske  
husholdninger. 2. og 4. kvartal 2010.
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Forventningsindikator for nordnorske  
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endring i BNP fra kvartalet før i prosent.  
Norge og utvalgte land. 1. kvartal 2008 - 2. kvartal 2010. Sesongjustert serie.
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HUSHOLDNINGeNeS 
FOrVeNTNINGer
Optimismen i nordnorske husholdninger 
har steget i løpet av sommeren og høsten.  
I alle de nordnorske fylkene er det mer 
positive forventninger enn ved forrige 
måling i april. Økningen skyldes særlig at 
flere synes at det nå er et godt tidspunkt til 
å gjøre større anskaffelser. Dette gir signaler 
om vekst i det private forbruket i nord. 

Forventningsindikatoren måler hus-
holdningenes forventninger til sin egen 
og landsdelens økonomi, og indikatoren 
har steget fra forrige måling. På våren var 
ikke optimismen veldig høy. Dette kan ha 
sammenheng med at sentralbanken hadde 
signalisert oppgang i styringsrenten, og at 
mange ventet en økning i løpet av 2010. 
I sommer endret dette seg, og nå mener 
tydeligvis flere at renten vil holde seg lav 
nokså lenge. Det kan forklare en del av den 
sterke framtidstroen. De fleste husholdnin-
gene nyter godt av den lave renten, og det 
er først på slutten av året folk flest merker 
effekten av lønnsoppgjøret.

Økt tro på egen økonomi
Husholdningene har lenge hatt lav rente-
belastning, og resultatene fra forventnings-
undersøkelsen tyder på at landsdelens 
husholdninger ikke venter seg dramatiske 
endringer på rentefronten. Det er blant de 
yngste, under 40 år, at vi finner størst opti-
misme. Dette kan skyldes at mange av dem 
har høy gjeld, og dermed har mest utbytte 
av en fortsatt lav rente. 

Optimismen har steget mest hos hushold- 
ninger med samlet inntekt over 800.000 
kroner. Mange av dem har nytt godt av 
lav rente og betydelig reallønnsvekst.  
Forventningene er minst blant de med  
lavere inntekt. Forventningene hos de over 
60 år er også lave. Det er naturlig fordi 
mange av dem er i innskuddsposisjon og 
lite berørt av lånerenter.

Økt optimisme i nord
Positiv til landsdelens økonomi
Husholdningenes tro på landsdelens 
økonomi har også økt. Denne positive 
trenden bekreftes av næringslivets forvent-
ninger om økt omsetning og lønnsomhet i 
nord.

Større  tro på landsdelens økonomi kan 
også ses i sammenheng med flere positive 
nyheter for nordnorsk økonomi den siste 
tiden, som delelinjeavtalen og økt satsing 
på leting etter mineralressurser.

Signaler om forbruksvekst
I forhold til i vår er det nå langt flere  
nordnorske husholdninger som vil bruke 
penger på større anskaffelser til hjemmet. 
Dette kan tyde på at spareraten, som har 
vært høy siden finanskrisen, er i ferd med 
å reduseres til fordel for økt forbruk. Det gir 
signaler om at den svake veksten i privat 
forbruk hittil i år vil øke i månedene som 
kommer.

NÆrINGSLIVeTS 
FOrVeNTNINGer
Det ser ut til at nordnorske bedrifter har 
god tro på framtiden. Svarene fra 272 bed-
riftsledere viser at forventningene er mer 
positive nå enn ved målingen i vår. For-
ventningene til egen framtidig omsetning 
og lønnsomhet stiger kraftig. Troen på 
landsdelens økonomi har også økt markant. 
Disse resultatene peker mot vekst i lands-
delens næringsliv.

Som for husholdningene, er det sær-
lig bedriftsledernes økte tro på vekst i 
landsdelens økonomi som løfter indika-
toren denne gangen. I Nordland finner vi 
sterkest endring fra forrige måling og de 
mest positive forventningene. I Finnmark 
har forventningene derimot snudd og blitt 
mindre positive. I vår skåret fylket høyest. 
For å korrigere for eventuelle skjevheter, 
har vi vektet svarene fra undersøkelsen 
mot fylkesvise næringsstrukturer. 

Undersøkelsen viser også at de positive 
forventningene er bredt fordelt på sektor-
ene. I tjenesteytende næringer og vare-
handel har bedriftslederne høyest forvent-
ninger til framtiden. Disse næringene har 
vært minst rammet i konjunkturnedgangen, 
og resultatet gjenspeiler den gode situa- 
sjonen hos nordnorske forbrukere.  
Den største forventningsøkningen står 
bedriftsledere i bygg og anlegg for. 

Økt lønnsomhet og salg
Troen på økt omsetning i egen bedrift har 
forsterket seg ytterligere hos nordnorske 
ledere siden 2. kvartal. Hele 67% av de 
som besvarte undersøkelsen forventer 
økt omsetning de neste tolv månedene, 
mens bare 8% tror at salgsinntektene vil 
gå ned. Her er industrien mest optimistisk.  
At denne konjunkturutsatte sektoren viser 

økt optimisme, bærer bud om at vi er på 
vei opp fra konjunkturbunnen.

63% av bedriftslederne som responderte 
forventer i større grad enn i vår også høyere 
lønnsomhet de neste tolv månedene.  
Troen er sterkest i sekundærnæringene, 
hvor 70% av bedriftslederne forventer  
bedring. Industrifylket Nordland er det 
mest optimistiske fylket i nord. Her for-
venter syv av ti bedriftsledere bedre 
bunnlinje i egen bedrift.

Venter uendret sysselsetting
Med hensyn til økt sysselsetting de neste 
tolv månedene, er det også optimisme 
å spore, men færre tror på flere ansatte 
i egen bedrift i forhold til 2. kvartal i år. 
Samtidig tror flere på uendret syssel-
setting i egen bedrift. At sysselsettings- 
situasjonen likevel er lys, illustreres ved 
at bare 4% ser en nedgang som mest  
sannsynlig. Det er særlig industrien som 
nå er mest positiv til flere ansettelser. 

Bedriftene har altså sterkere tro på økt 
omsetning og lønnsomhet enn flere sys-
selsatte. Det virker som privat sektor i 
landsdelen har ledig kapasitet og kan øke 
produksjonen uten mange nyansettelser i 
første omgang. Det vil i så fall ta noe tid 
før produksjonsøkningen gir fullt utslag i 
økt sysselsetting.

Forventningsindikator for nordnorske  
husholdninger. 2. og 4. kvartal 2010.
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Forventnings-	
undersøkelsene
Forventningsundersøkelsene	 blant	
nordnorske	husholdninger	og	bedrifter	
gjøres	to	ganger	per	år	i	tilknytning	til		
konjunkturbarometer	for	nord-norge.	

Forventningsindikatorene	måler	bedrift-
enes	og	husholdningenes	forventninger	
til	sin	egen	og	landsdelens	økonomi.	

undersøkelsene	kan	betraktes	som	en	
dokumentasjon	av	nordnorske	bedrifts-	
lederes	og	husholdningers	oppfatninger	
og	 følelser	 rundt	 hva	 framtiden	 vil	
bringe.	

1.060	 husholdninger	 og	 272	 bedrifter	
svarte	 på	 spørreundersøkelsene.	 de	
ble	 gjennomført	 fra	 begynnelsen	 av	
oktober	og	avsluttet	12.	oktober	2010.



12 kOnjunkturbarOmeter	FOr	nOrd-nOrge

arBeIDSmarKeD

Arbeidsledige i nord og hele landet i prosent 
av arbeidsstyrken. 1993-2010. Sesongjustert.

Kilde: NAV og egne beregninger

På leting etter kompetanse
arbeidsledigheten	i	nord-norge	er	lavere	enn	landsgjennomsnittet	og	har	ligget	stabilt	under	3%	
siden	2009.	de	siste	månedene	har	det	vært	en	liten	vekst	i	arbeidsledigheten	i	nord.	når	landsdelens	
stillingsmarked	nå	har	flatet	ut,	anslår	vi	en	ledighet	omkring	dagens	nivå	i	første	halvår	2011.	
etterspørselen	etter	kompetent	arbeidskraft	er	likevel	stor	og	vil	øke	framover.

Ledighetsøkningen etter finanskrisen har 
vært markant mindre i Nord-Norge enn i 
andre regioner. Hovedforklaringen er en 
stor offentlig sektor som spiller en viktig 
stabiliserende rolle. Når landsdelens pri-
vate næringsliv har en større del av sine 
leveranser til offentlig sektor enn ellers i 
Norge, bidrar det også til at privat sektor er 
mindre konjunkturutsatt i nord. 

Lavest ledighet i Troms
Troms har landsdelens laveste ledighet. 
Her har arbeidsledigheten gått noe ned de 
siste månedene, og i september var 2,6% av 
arbeidsstyrken uten arbeid. I Nordland er 
den sesongjusterte ledigheten nå på 2,9%, 
med en svak oppgang de siste månedene. 
Finnmark har på sin side hatt en positiv 
trend siden april. NAV-kontorene melder 
at 3,3% av fylkets arbeidsstyrke er ledige 
arbeidssøkere. Utviklingen varierer også 
fra region til region. 50 av 88 kommuner 
opplever ledighetsøkning fra samme tids-
punkt i fjor. Ledigheten har økt mest på 
Helgelandskysten og i Rana-området de 
siste tolv månedene, mens nedgangen har 
vært sterkest i Sør-Varanger. 

Bedring i industrien
Nordnorsk industri ser foreløpig ut til å ha 

klart seg bra gjennom finanskrisens etter-
dønninger, selv om det fortsatt er knyttet 
usikkerhet til utsiktene for eksportindu-
strien. Ledigheten i næringen begynte å 
gå ned allerede sommeren 2009. De siste 
månedene har denne nedgangen flatet ut, 
men ledigheten er fortsatt dobbelt så høy 
som ved det rekordlave bunnivået i 2008. 

I Nordland har ledigheten i industrien 
steget sammenlignet med september i fjor, 
mens Finnmark og Troms har hatt en liten 
nedgang. Økningen har vært mest markant 
blant støpere, sveisere og platearbeidere, 
med 16%. Nordnorsk industri, sett under 
ett, har i samme periode hatt en ledighets-
nedgang på 12%, mot 7% på landsbasis. 

Stabilt i bygg og anlegg
Ordrereservene i bygg og anlegg i Nord-
Norge har vokst siden 1. kvartal 2009.  
I løpet av samme år så vi en sterk nedgang i 
ledigheten i denne sektoren, noe som hoved- 
sakelig skyldtes statens stimuleringspakker. 
Hittil i 2010 har ledigheten stabilisert seg 
rett under 1000 personer. Dette nivået er 
langt lavere enn under forrige lavkonjunktur 
i 2003-2005. Arbeidsledigheten i nordnorsk 
bygg og anlegg har gått ned 5% de siste 
tolv månedene, mens tilsvarende tall for 
hele landet viser 1% oppgang. 

Liten økning i varehandelen 
Utviklingen i det private forbruket har 
vært svak så langt i år, til tross for en sta-
bil lav rente. At ledighetstallene i vare-
handelen har steget siden april, bekrefter 
dette bildet. Ledigheten i bransjen vokser 
langt kraftigere på landsbasis enn i Nord-
Norge. Ledighetsøkningen i nord viser 
likevel at veksten i privatkonsumet ikke 
har vært stor nok til å dra ledighetstallene 
ned. 

Høy etterspørsel i offentlig sektor
Etterspørselen etter arbeidskraft i offent- 
lig sektor er fortsatt stor. Den ligger på et 
jevnt høyt nivå i Nord-Norge, med mange 
utlyste stillinger det siste året. Etter-
spørselen etter sykepleiere og hjelpe-
pleiere er økende i landsdelen, og da 
særlig i Troms. Også leger er stadig mer 
etterspurte. 

Behovet for helsepersonell er større 
i Nord-Norge enn i landet som helhet. 
Tilgangen på ledige stillinger for helse- 
arbeidere viser en klar økning i nord, sam-
tidig som etterspørselen er nedadgående 
på landsbasis.
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mange av de større satsingene i Nord-Norge er avhengige av langpendling inn til landsdelen, og hele 38% av virksomhetene i Finnmark skal 
benytte arbeidskraft fra eU det kommende året. Foto: Gaute Bruvik

Prosentvis endring i ledigheten fordelt på  
næringer. September 2009-september 2010.

Kilde: NAV og egne beregninger

reKrUTTerINGSPrOBLemer
Ledighetsnedgangen lar vente på seg, men 
bortsett fra konjunkturtoppen i 2007 har 
ledigheten i nord ikke vært så lav siden 
1986. Arbeidsmarkedet er derfor relativt 
stramt og vil strammes ytterligere i årene 
som kommer. Den varslede eldrebølgen 
vil redusere antall personer i yrkesaktiv 
alder betydelig. Da vil langt flere nord-
lendinger pensjonere seg enn mengden 
som debuterer i arbeidslivet. 

Sammen med økende misforhold mel-
lom arbeidssøkernes kvalifikasjoner og 
bedriftenes kompetansebehov, vil dette 
gi stadig større mangel på arbeidskraft. 
I mange bransjer vil det dermed bli van-
skeligere å få tak i ledige hender når kon-
junkturene en gang snur. Nord-Norge er 

spesielt utsatt med sitt store innslag av 
små bedrifter og en spredt befolkning. 
Lokal mangel på arbeidskraft kan bli et 
vesentlig hinder for bedrifters utvikling 
og muligheter til å påta seg oppdrag. 

Størst mangel i Finnmark
De økende rekrutteringsproblemene er 
allerede synlige. I følge NAVs bedrifts-
undersøkelse mangler nordnorske virk-
somheter 7.600 personer i 2010, dobbelt 
så mange som ved forrige lavkonjunktur. 
Finnmark har landets største mangel sett 
i forhold til størrelsen på arbeidsstokken. 
Her er mankoen hele tre ganger så høy som 
landsgjennomsnittet, og det dobbelte av de 
to andre nordnorske fylkene. 

Rekrutteringsproblemene i Nord-Norge 
er relativt sett større enn landsgjennom-
snittet i alle næringene. Situasjonen er 
verst i bygg- og anlegg og maskin- og  
utstyrsindustri. Nord-Norge har størst man-
gel på arbeidskraft, og da særlig i en stor 
del yrker som krever høgskole- og univer- 
sitetsutdanning, innen praktiske hånd-
verksyrker og industriyrker som krever 
fagbrev. Denne mangelen på kvalifisert  
arbeidskraft kan begrense gjennomføringen 
av satsinger i nord. 

Langpendling – en av løsningene
Næringslivet og offentlig sektor må i enda 
større grad enn før se ut over både landsdel 
og landegrense for å hente nødvendig 
kompetanse. Store satsinger, som Snøhvit 
og Sydvaranger Gruve, er avhengig av 
omfattende pendling inn til Nord-Norge. 
Bruk av utenlandsk arbeidskraft ser ut til 
å bli en utbredt strategi blant nordnorske 

virksomheter. En fersk undersøkelse fra 
NAV Eures viser at 38% av virksomhetene 
i Finnmark skal benytte arbeidskraft fra 
EU kommende år. Dette er den høyeste  
andelen i landet. For Troms og Nordland 
var andelen 31% og 29%. 

Utenlandske arbeidstakere
Nord-Norge har allerede et betydelig 
innslag av utenlandsk arbeidskraft. Det 
er krevende å registrere arbeidsinnvan-
dring, men SSBs register, basert på syssel- 
settingsstatistikk for 2009, kan gi en 
pekepinn på omfanget. I 2009 var 2,4% 
av landsdelens sysselsatte fra utlandet. 
Finnmark hadde den høyeste andelen med 
4,5% bosatt i andre land – tre ganger høyere 
enn i Nordland. 60% av landsdelens 
utenlandske arbeidstakere kommer fra 
Norden, mens 25% er fra østeuropeiske 
EU-land. Det er kraftig kjønnsubalanse 
blant utenlandske pendlere i Nordland og 
Finnmark med 80% menn. I Troms er det 
jevnere, men med motsatt fortegn og 60%  
kvinner.

Pendling fra Sør-Norge
Langpendling fra Sør-Norge har også økt 
det siste tiåret. I 2009 bodde 2% av lands-
delens sysselsatte i Sør-Norge. Denne pend-
lingen er størst i Finnmark, der 2,4% av 
arbeidsstokken kommer fra andre lands- 
deler. Finnmarkspendlingen fra sør er mest 
utbredt i forretningsmessig tjenesteyting, 
bergverk og utvinning av olje og gass. 
Her har 14% av de ansatte adresser utenfor 
fylket. Også Troms har en høy andel innen 
forretningsmessig tjenesteyting, med 11% 
som pendler fra Sør-Norge.

Primær

Transport

Varehandel
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Bygg og anlegg
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PrImÆrNÆrINGeNe

Prisindeks klippfisk torsk. 
indeks, 2000=100.

margin for viktige produktkatogorier av torsk.
eksportpris/førstehåndspris. 2000-2010.

Kilde: SSB Kilde: SSB

Oppturer og nedturer
marin	sektor	kjennetegnes	av	store	ulikheter	i	lønnsomheten.	mens	fiskeflåten	har	opplevd	prisfall	
på	de	viktigste	produktene,	har	lakseoppdrett	igjen	et	rekordår.	For	fiskeforedling	har	en	omlegging	til	mer	
ferske	produkter	etter	kriseåret	2009	gitt	raskere	omløpshastighet	og	mer	stabile	priser.	værforholdene	
gjorde	2010	til	et	kriseår	for	landbruket	i	troms	og	nordre	nordland.	Svikten	i	avlingene	har	gitt	store	
konsekvenser	for	mange	bønder.

marIN SeKTOr 
Etter et meget vanskelig fjorår med ekstreme 
prisfall, salgssvikt og minsteprisproble-
matikk i torskefiskeriene, virker det som 
situasjonen har stabilisert seg. Markedene 
i hele verdikjeden ser ut til å ha funnet 
akseptable prisleier. De har også klart å 
håndtere en svært rask kvotevekst, som for 
torsk har vært på hele 35% fra 2008 til i år 
– en økning på 66.000 tonn.

erfaringer fra krisen 
I all hovedsak var det også torskenærin-
gen som ble rammet av den globale ned-
turen. Eksportverdien gikk fra 6,2 til 5 mrd 
kroner, samtidig som mengden økte med 
12%. Hovedfallet i førstehåndsprisen kom 
i mars/april 2009, og saltfiskprodusentene 
i Troms og nordre Nordland gikk på de 
største tapene. De hadde da kjøpt inn og 
lagt størstedelen av sitt råstoff til modnings-
lagring, mens prisene raste. Også klippfisk- 
produsenter, som kjøpte frosset råstoff i 
samme periode, har fått store tap.

Det lovbestemte minsteprissystemet 
spilte også en viktig rolle. Bedrifter med 
dyrt innkjøpt torsk liggende på lager 
var lite interesserte i at prisene skulle 
reduseres. De vant også fram i forhandlin-
gene. Dermed tok det svært lang tid å få 

etablert en minstepris som harmonerte 
med markedet. 

Island  bidro, som en betydelig aktør i 
saltfiskmarkedene og med en halvert valuta- 
kurs, til svekket konkurranseevne og fallende 
priser for norske bedrifter. Mens norsk  
eksport til Portugal falt med 80% vinteren 
2009, ble reduksjonen for islandsk saltfisk 
bare på 16%.

Den viktigste erfaringen fra krisen kan 
dermed være at minsteprisene fungerer 
dårlig ved store og raske etterspørselsfall. 
Et system koblet nærmere mot auksjons-
priser kunne bedret situasjonen betrak-
telig. Risikoen for at en reduksjon i minste- 
prisen vil gi lavere eksportpriser er blitt 
betydelig mindre, med de siste årenes mer 
integrerte markeder og økte informasjons-
tilgang.

Lyspunkter
Tross store tap for saltfiskprodusentene er 
det også lyspunkter å spore. Saltfisken er 
et statusprodukt i mange latinamerikanske 
land. Med økonomisk vekst øker også etter- 
spørselen. Brasil har, som et av få land, 
opplevd vekst gjennom finanskrisen. De 
toppet da også listen over klippfiskkjøpere 
i 2009. Landets gode økonomiske situasjon 
forklarer trolig hvorfor prisene for klipp-

fisk av torsk holdt seg vesentlig bedre i 
Brasil enn i Portugal og Spania gjennom 
krisen. 

Tilpasninger i produktmiksen ga en bety- 
delig dreining mot større mengder fersk 
torsk og torskefilet i kriseåret 2009. Dette var 
naturlig i en periode med stor usikkerhet 
om framtidige priser, likviditetsproblemer 
og stopp i saltfiskmarkedet. Fersk fisk gir 
rask omløpshastighet og fast pris. 

Inntektsfall i fisket
Lønnsomheten i fiske avhenger sterkt av 
prisene foredlingsindustrien oppnår for 
sine produkter. I tillegg spiller forhand-
lingsstyrken i forhold til kjøperne inn. 
Makten har i stor grad ligget hos fiskerne, 
men denne situasjonen endret seg i 2009. 
For første gang på mange år kunne fored-
lingsanleggene legge føringer for fiskernes 
aktivitet og forhandle seg til lavere minste- 
priser. I mange tilfeller endte de sågar 
under minsteprisene til Norges Råfisklag. 
Resultatet av denne endringen gjenspeiles 
i marginene i 2010. Mens foredlingsindus-
trien i stor grad lever av marginer, betyr pris-
nivået langt mer for fiskernes lønnsomhet. 
Den kraftige prisnedgangen og svekket 
forhandlingsstyrke betyr at fiskerne må 
bære mye av inntektsbortfallet. Samtidig 
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Lakseeksporten har igjen et rekordår, noe som også avspeiler seg i oppdretternes resultater.  
Under avslutningen av fiskeri- og sjømatuken på eXPO 2010 i Shanghai, kom eksportutvalget 
for fisk seg inn i Guinness rekordbok med verdens største sushimosaikk.  Foto: Ola reibo/eFF 

kan tapene kompenseres gjennom økt fiske 
på sterkt forhøyede kvoter på både torsk 
og hyse.

Fisket etter pelagiske arter, som sild 
og makrell, var med kvoteøkningene og 
utvidelsen av konsummarkedet blitt stadig 
viktigere for fiskeflåtens økonomi. Nå faller 
kvoten på sild dramatisk, samtidig som 
torskefiskeriene øker. For 2011 anbefaler 
havforskerne sildekvoten kuttet fra 1,5 
til 1 mill tonn. Flåten har hatt relativt 
god lønnsomhet de siste årene, men både 
for 2009 og 2010 påregnes det kraftig  
resultatnedgang. For et større kystnotfartøy 
har inntektene falt med om lag 10% i 2009 
på grunn av fallet i torskeprisen. Dersom 
forskernes sildeforslag blir vedtatt og 
prisene ikke endres, vil inntekten falle 
med ytterligere 10% i 2011. 

Godt år for oppdrett 
Etter en moderat nedtur i 2007-08, opplever 
lakseoppdretterne igjen superprofitt. 2009 
var et svært godt år, og hittil i 2010 har prisene 
vært betydelig høyere enn fjoråret. Det kan 
forventes driftsmarginer på over 35%, 
om prisene holder seg på dette nivået. En  
betydelig del av forklaringen til den eksep- 
sjonelle lønnsomheten finner vi i Chile. 
Store sykdomsproblemer har redusert års-
produksjonen fra rundt 400.000 til om lag 
100.000 tonn. Med en gradvis opptrapping 
forventer man at chilensk laks når sitt gamle 
nivå i 2015. 

Næringen har siden høsten 2008 slitt med 
lakselus, et lite skalldyr som lever på laksens 
skinn. Problemene er størst fra søndre Nord-
land og sørover. Troms og Finnmark er lite 
infisert, men situasjonen får likevel konse- 
kvenser. Dette fordi en planlagt økning 
i tillatt oppdrettsmengde er satt på vent.  
I utgangspunktet skulle de fleste anleggene  
få hevet den tillatte biomassen med 5%. 
Trolig blir det ingen økning i år, og ved 
fremleggelsen av statsbudsjettet ble det klart 
at en oppjustering er lite sannsynlig også i 
2011. En del oppdrettere stanger allerede i 
taket for tillatt biomasse, og veksten i norsk 
produksjon vil derfor stagnere. 

I tillegg til biomassebegrensningen, er 
tilgangen til næringsarealer i kystsonen 
avgjørende for oppdretterne. Generelt er 
lokalitetstilgangen bedre i nord enn i sør, 
og det gir et vesentlig fortrinn og større 
vekstpotensial for landsdelens oppdrettere. 
Også lus- og sykdomssituasjonen i sør taler 
for at tildeling av produksjonsrettigheter 
kan forventes prioritert i nord. Det er også 
forhold som tilsier at oppdrettere, i mer 
problematiske produksjonsområder i sør, 
vil presse på for å flytte sine produksjons- 
rettigheter nordover. Samlet må man dermed 
forvente en relativt større produksjons- 
økning i nord på litt sikt.

LaNDBrUK
I 2010 har landbruket hatt vanskelige drifts- 
betingelser. Vær og dyrkingsforhold har gitt 
store skader på mark og produksjon. Verst 
har situasjonen vært i Troms med svikt i 
fôrtilgang og avlinger. Den svært kalde 
vinteren i nord har medført problemer 
med isbrann. I Troms regner man med at 
hele 25%, eller 60.000 dekar, av arealet er 
ødelagt. Ifølge lederen i Troms Bondelag,  
Asgeir Slåttnes, var sommeren den verste på 
32 år. Flere steder i fylket ble 80-90% av  
avlingene ødelagt, og mange har vært nødt 
til å slakte ned buskap som følge av krisen.  

Den ekstraordinære situasjonen har 
resultert i økt oppmerksomhet og innsats 
fra fylker og stat for å redusere de nega-
tive virkningene. Fylkesmannen i Troms 
har til nå mottatt over 25 ganger så mange 
søknader om erstatning som i 2009. 

Lokal mat og reiseliv
Natur og matproduksjon er viktige forutset-
ninger for reiselivsutvikling i nord. Kultur- 
landskap og jordbruk gir gode rammer 
både for historieformidling og utvikling av 
nye opplevelsesprodukter basert på lokale  
råvarer og mattradisjoner. 

I statistikken for landbruket framgår det 
at tilleggsaktiviteter utover primærproduk-
sjonen utgjør en stadig større og viktigere 
del av inntektsgrunnlaget. I Nord-Norge har 
inntektsandelen fra turisme vært økende 
i flere år. Dette er også grunnlaget for en 
rekke satsinger i det offentlige virkemiddel-
apparatet og landbruket selv. Målet er å 
sikre landbrukets viktige og sammensatte 
rolle i utviklingen av et variert næringsliv 
i distriktene. Matproduksjon skal, sammen 
med fiskeri, havbruk og reiseliv, bidra til å 
skape attraktive lokalsamfunn med stor opp-
levelsesverdi for besøkende og fastboende.    

Verdiskapingsprogrammet for matproduk- 
sjon, som Innovasjon Norge har drevet 
siden 2001 for å styrke matbasert verdi- 
skaping, har bidratt til å styrke lokal 
produksjon av økologisk mat som et  
element i grønt reiseliv. Satsingen Arktisk 
Meny har også vært en viktig fellesarena 
for å øke eksponeringen av lokal mat innen 
reiselivet i nord. Samtidig innebærer FoU-
satsingen ”Opplevelser i Nord”, som er en 
del av regjeringens Forskningsløft Nord, 
en strategisk styrking av kunnskap og  
innovasjon med naturbaserte opplevelser 
og lokal matproduksjon som sentrale  
elementer. For å utvikle solide koblinger 
mellom nordnorsk landbruk og et voksende 
reiseliv, blir det viktig å øke kunnskapen 
om- og organiseringen av samspillet mel- 
lom fellesgoder som kulturarv og kultur- 
landskap og de nye opplevelsesbaserte  
aktivitetene.

 Foto: Gaute Bruvik
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INDUSTrI

Stramhet i industriyrker. 
Nye stillinger delt på arbeidsledige. 2002-2010.

Kilde: NAV og egne beregninger

Sysselsetting i industrinæringene i nordnorske fylker,
Nord-Norge og Norge. 2009.

Kilde: SSB

Industrien i støtet
nordnorsk	industri	er	internasjonalt	orientert,	og	eksporten	har	økt	med	9%	fra	i	fjor.	Forventningene,	
også	i	hjemmemarkedsindustrien,	er	blitt	mer	optimistiske	etter	en	periode	med	usikre	internasjonale	
utsikter.	Oljeserviceindustri,	bergverk	og	industriell	anvendelse	av	nordnorsk	gass	er	næringer	med	
stort	potensial	for	utvikling	av	industrien	i	nord.
Sysselsettingen i industri og bergverk 
utgjør 8% av totalsysselsettingen i Nord-
Norge, noe under andelen i landet. Nord-
land er både i antall og relativt sett det 
største industrifylket i nord, mens Troms 
har den laveste industriandelen. En stor 
del av industrien er eid av nasjonale og 
internasjonale aktører, som krever en kost-
nadseffektiv produksjon for å forsvare bed-
riftens berettigelse i konsernet. At industri 
og bergverk er veldig eksportorienterte  
innebærer en betydelig konkurranse- 
eksponering, der internasjonale konjunk-
turer og priser er avgjørende. 

Ser vi bort fra nedgangen i fiske- og 
næringsmiddelindustrien, er industrisys-
selsettingen i landsdelen opprettholdt i 
perioden 2000-2010, mot en reduksjon på 
10% for landet. Det har skjedd på tross av 
en tilbakegang på hele 40% i den tunge 
metallproduksjonsbransjen. Aktiviteten i 
deler av maskinindustrien – bygging og 
installasjoner på skip – og i tekstilindus-
trien gikk også ned. Dette ble imidlertid 
kompensert av ekspansjon i flere andre 
industribransjer som kjemisk-, mineral-, 
elektrovare- og bergverksindustrien. De to 
siste årene har de tydeligste endringene i 
Nord-Norge vært økningen innen bergverk 
i Finnmark og nedgang i tre- og bygnings- 
varer samt jern- og stålproduksjon i Nord-
land – og noe i ferrolegering i Troms 
og elektrovareproduksjon i Nordland.  

Også kjemisk industri i Nordland opplevde 
noe nedgang etter jevn vekst i flere år fram 
til 2009.

Bedring i markedet 
Den internasjonale etterspørselen er 
avgjørende for store deler av nordnorsk 
industri. OECD anslo i september fortsatt 
svak vekst med 1,5% i 2010 og 2011.  
Bildet er imidlertid usikkert, blant annet  
på grunn av høy gjeldsbelastning i industri- 
landene. 

Asia, med Kina i spissen, har hatt størst 
vekst det siste året, og den forventes å 
fortsette på et høyere nivå enn i Europa 
og USA. EU står som mottaker av 2/3 av 
norsk eksport, og den svake veksten i deler 
av eurosonen er bekymringsfull. Likevel 
økte den nordnorske eksporten av tradis-
jonelle industrivarer – altså eksklusiv olje/
gass og skip/plattformer – med 9% i årets 
ni første måneder. Finnmark økte med 
79% og Troms med 19% mens Nordland 
gikk ned med 3%. For landet som helhet 
var veksten på 10%. 

Eksporten var klart størst i Nordland 
med 11,6 mrd kroner. Finnmark og Troms 
endte på henholdsvis 3,1 og 2,9 mrd kroner. 
I forhold til folketallet nærmer Finnmark 
seg Nordland, mens Troms ligger klart  
lavest. Den nordnorske eksporten fordelte 
seg med 50% på næringsmidler, 5% råvarer, 
3% brenselsstoffer og 43% bearbeidede 

varer. Landstallene viste økning for kjemiske 
produkter, ikke-jernholdige metaller og ferro- 
legeringsprodukter. Øvrige undergrupper 
hadde nedgang.

Forventninger om fortsatt lav styrings-
rente i Norge og viktige importland virker 
stimulerende. Kronekursen har styrket 
seg med 8% mot euro fra august 2009 til  
august 2010. Dette har svekket norsk 
konkurranseevne i vårt viktigste marked. 
Prisene på fastlandseksporten vokste 
likevel i andre kvartal 2010 sammenlignet 
med fjoråret, men da hovedsakelig for 
energi- og petrokjemiske produkter samt 
ikke-jernholdige metaller. 

Norges Banks bedriftsundersøkelse 
“Regionalt nettverk” for september meldte 
at både hjemmemarkeds- og eksport- 
industrien i Nord-Norge hadde hatt markert 
produksjonsvekst de siste tre månedene. 
Bedriftene, og særlig eksportindustrien, 
forventet fortsatt god vekst de neste seks 
månedene. Planlagte investeringer for  
industrien i nord de neste tolv månedene 
var likt nivået i de forgående tolv. 
Eksportindustrien i nord har hatt sterk 
prisvekst den siste tolvmånedsperioden, 
mens veksten var mer moderat for hjemme-
markedsindustrien. Flertallet forventer 
god prisutvikling framover. Lønnsomheten 
har også økt kraftig i eksportindustrien  
siste tre måneder, mens resten av industrien 
har hatt en viss bedring. 
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Nordnorske aktører fikk sommeren 2010 
innpass i de store vedlikeholds- og modifi-
kasjonskontraktene til driften av Norne 
og Snøhvit. Aibel er kontraktansvarlig 
overfor Statoil, og i søknadsprosessen var 
det gjort forhåndsavtaler som skulle sikre  
betydelige og utfordrende oppdrag for 
nordnorske partnere. Dette er en liten  
milepæl og et løft som innebærer nye opp-
gaver på Helgeland og i Harstad for Norne 
og i Hammerfest for Snøhvit. 

Kravet om at 70% av engineeringarbeidet 
skal skje nær driftsorganisasjonene, gir 
både flere sysselsatte og nye utvidede 
kompetansehevende perspektiv for Harstad 
og Hammerfest. Momek Group, sammen 
med Hålogaland Olje- og Energialliansen, 
er hovedsamarbeidspartnere til Aibel på 
Norneoppdraget. På Snøhvitkontrakten 
samarbeider Aibel med Hammerfest  
Industriservice og Kimek. De positive  
resultatene for nordnorske aktører skyldes 
både pågangsmot og tilpasninger av  
kontraktstrategier fra utbygger og hoved-
kontraktør. De neste store mulighetene 
knytter seg til driftskontraktene for Skarv, 
som tildeles i 2011, og etter hvert Goliat. 

revitalisert bergverk
Landsdelen har rike geologiske forekomster 
og har tradisjonelt hatt en betydelig gruve- 
drift og mineralindustri. Den senere tid 
har det vært stor aktivitet for å revital-
isere og videreutvikle næringen. Økende 
råvarepriser gjør mineralutvinning mer 
lønnsomt, og regjeringen har bevilget 100 
mill kroner til Norges geologiske under-
søkelse (NGU) de neste fire årene. Midlene 
skal brukes til leting etter verdifulle  
metaller, hovedsakelig i Nord-Norge.

I august 2009 ble gruvedrift og produk-
sjon ved Sydvaranger Gruve, en av  
landets store gruver, gjenoppstartet etter 

Øystein rushfeldt er adm dir i Nussir, som har kartlagt det som trolig er Norges største kobberfunn. Utvinningen vil tidligst starte i 2013.  
 Foto: Jon Ingemundsen/Stavanger aftenblad

STOrT POTeNSIaL 
Oljeserviceindustri, bergverk og indus-
triell anvendelse av nordnorsk gass er 
tre områder som gir framtidige vekstmu-
ligheter for nordnorsk industri.

Oljeserviceindustrien  
får krevende oppdrag
Økende leteaktivitet og nye feltutbygginger 
utenfor Nord-Norge involverer flere  
regioner i petroleumsvirksomheten. Først 
kom Norne utenfor Helgeland i 1997, så 
Snøhvit utenfor Vest-Finnmark i 2006. 
Disse feltutbyggingene har medført regionale 
aktiviteter og leveranser av varierende 
omfang og type, og mest i tilknytning til 
landanlegget til Snøhvit. Flere kompetanse- 
utviklende industrielle leveranser fra 
regionale bedrifter har vært etterlyst.  
De store hovedkontraktene har gått til  
internasjonale leverandører, og under- 
leveranser har vært vanskelige å oppnå. 

industri/bergverk. Andel av total  
sysselsetting. Utvikling 2000-2009.

Kilde: Panda
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nedleggelsen i 1997/98. Ytterligere invester- 
inger skal utvide produksjonen og levere 
mer høyverdig jernmalmkonsentrat med 
bedre priser og økt lønnsomhet.

Kobberprisene har steget sterkt sammen 
med den globale etterspørselen. Prosjekt- 
selskapet Nussir ASA har, i Repparfjord 
i Kvalsund kommune, kartlagt det som 
trolig er Norges største kobberfunn.  
Oppstarten kommer tidligst i 2013, og  
potensialet tilsier minst 150 arbeidsplasser. 
Det var også kobberdrift i samme område 
mellom 1972 og 1978. Gjenoppstart av 
gruvedrift kan også bli resultatet i Biedd-
jovaggi i Kautokeino. Der kan et lovende 
mineralfunn med gull og kobber gi 80  
arbeidsplasser om få år.

Også nord i Sverige og Finland planlegges 
utvinning av nye store jernmalmfore- 
komster. Dette kan resultere i betydelig 
avledet virksomhet, havneutbygging og 
30-50 arbeidsplasser i Narvik, som er det 
gunstigste utskipingsstedet. 

Industriell anvendelse av gass
Nordland fylkeskommune har igangsatt 
en mulighetsstudie, der en arbeidsgruppe 
skal utarbeide forslag til industriutvikling 
knyttet til ilandføring av gass i Nordland. 
Dette skjer gjennom prosjektet Gassmaks 
Nordland. Her er prosessindustrien viktig 
i forhold til å ta i bruk naturgass som  
energikilde og industriråstoff. 

 Mulighetsstudier for industriell anven-
delse av gass foregår også i Finnmark. Det 
er kommet innspill om å anvende gass fra 
Snøhvit og jernmalm fra Sydvaranger til 
metallurgisk industri i fylket. En tidligere 
toppsjef i et internasjonalt selskap har 
lansert interesse for å investere i gass- 
basert aluminiumsproduksjon nært et  
ilandføringssted for gass.
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ordrereserver, verdiindeks (2005=100) bygg og anlegg.  
Nord-Norge og Norge. 1. kvartal 2004 - 2. kvartal 2010.
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Utsatt næring 
næringen	har	hatt	klar	tilbakegang	i	produksjon	og	sysselsetting	fra	slutten	av	2008.	reduksjonen	i	
bygging	av	nye	boliger	har	gitt	lavere	lønnsomhet	i	år.	Samtidig	har	fallet	i	ordrereservene	snudd	
og	boligprisene	steget.	dette	kan	være	tegn	på	at	næringen	nærmer	seg	et	vendepunkt.	bedriftene	
melder	også	om	en	klar	mangel	på	fagutdannete	håndverkere.

Den konjunkturfølsomme bygg- og anleggs-
næringen (BA) merket raskt usikkerheten, 
da de internasjonale nedgangskonjunk-
turene spredte seg. Selv om næringen, 
særlig i Nord-Norge, er sterkt orientert 
mot hjemmemarkedet, påvirkes kundenes 
kjøpekraft av utemarkedene. Økt lånegjeld 
hos kommuner til opprustning av skole- 
og kulturbygg, og hos privatpersoner til  
bolig- og bilinvesteringer, skapte usikkerhet 
om framtidig kjøpekraft rettet mot bygge- 
næringen. Den skjerpede markeds- 
situasjonen har økt kravene til næringens 
kompetanse og kapasitet, og ikke alle har 
mestret dette like godt.

Vendepunkt?
Da den økonomiske nedturen rammet 
den nordnorske BA-næringen i 2008, 
var aktivitetsnivået på sitt høyeste. Etter 
noe reduksjon hadde næringen i begyn-
nelsen av 2010 17.700 sysselsatte, omtrent 
som industri- og bergverksnæringen og 
primærnæringene. Siden 2000 har næringen 
vokst med 16%, som er høyere enn den 
generelle veksten. Næringen er vant med 
raske tilpasninger av bemanningen i 
forhold til oppdragsmengden. Dette er en 
viktig årsak til at mange BA-bedrifter har 
kommet høyt på listene over lønnsomme 
bedrifter.

De siste årene har omsetningen i nord-
norsk BA-næring økt fra 17,9 mrd kroner i 
2006, via 21,5 mrd i 2007, til 23,3 mrd i 
2008. I 2009 sank den tilbake til 2007-nivå. 

I Norges Banks undersøkelse “Regionalt 
nettverk” fra september 2010, rapporterte 
bygg- og anleggsbedriftene i Nord-Norge 
om nullvekst i produksjonen de siste tre 
månedene, og at man forventet et markert 
fall kommende halvår. Undersøkelsen fra 
mai 2010 viste et tydelig fall i produksjonen. 
For landet totalt, rapporterte BA-sektoren 
i september om betydelig vekst for første 
gang siden våren 2008, drevet fram av økt 
boligbygging. For sysselsettingen ga det 
ikke store utslag. Her var det bare en svak 
vekst, som forventes å fortsette framover. 
Dette kan tyde på at næringen står overfor 
et positivt vendepunkt.

Ulik struktur
Bygg- og anleggsnæringen er en av de 
største i nord. De 17.700 sysselsatte fordeler 
seg med 2.800 i Finnmark, 5.700 i Troms 
og 9.200 i Nordland. Andelen av totalsyssel-
settingen ligger mellom 7 og 8% i alle de 
tre fylkene, noe over landsnivået. 

Markedet har ulik effekt på de to hoved-
delene av nordnorsk BA-næring, hvor 
”Bygg” utgjør 85% av sysselsettingen  og 
“Anlegg” står for 15%. Nordland har en 

større andel som arbeider med vei, bru 
og jernbane mens Troms har relativt flere  
innen oppføring av bygninger og Finnmark 
flere innen grunnarbeid til bygg. Bak disse 
forskjellene ligger ulik kompetanse og 
forutsetninger for hvilke typer oppdrag og 
markeder man kan konkurrere om.   

Lavere lønnsomhet
Utviklingen i konkurser er en indikator på 
om næringslivet sliter. Antall konkurser i 
nordnorsk BA-sektor økte fra 44 i årsperi-
oden høsten 2006 - høsten 2007 til 110 i 
tilsvarende periode i 2009/10. Særlig fra  
3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2010 var det 
en klar økning i undersektorene “Opp-
føring av bygninger” og “Spesialisert bygg/ 
anleggsvirksomhet”. Ren anleggsvirksomhet 
har derimot hatt lite konkurser.

”Regionalt nettverk”-undersøkelsen fra 
mai viser at bygg- og anleggsnæringen i 
landsdelen hadde et betydelig fall i utsalgs-
priser og lønnsomhet de tre foregående 
månedene. Septemberundersøkelsen varslet 
om fortsatt betydelig redusert driftsmargin. 
Også den samlede norske BA-næringen 
rapporterte da om lavere lønnsomhet og 
priser. Det understøtter den registrerte  
økningen i konkurser den senere tid. 

I mai- og septemberundersøkelsene for-
ventet BA-næringen, både i nord og for 

Stramhetsindikator bygg- og anlegg. Nye stil-
linger delt på antall arbeidsledige. 2002-2010.

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

�,�

Nord-Norge Norge

2004 2005 2006 20072002 2003 2008 2009 2010
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Byggsektoren har hatt en bedring i ordrereservene i år, men ligger fortsatt langt under nivået 
fra 2007 og 2008. I anleggssektoren er toppnivået fra 2007 allerede mer enn hentet inn. 
 Foto: IStockphoto

Antall igangsatte boliger i Nord-Norge.  
3. kvartal 2008 - 2. kvartal 2010.
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hele landet, en noe lavere lønnsvekst i 
2010 enn de 3,5% øvrig næringsliv anslo. 
Det viser at betalingsevnen er gått ned i 
deler av næringen.

Ordrereservene øker
Norske boliginvesteringer falt sterkt i 
2008 og 2009. I år har reduksjonen avtatt 
til 3,7%. De første åtte månedene økte 
igangsettingen av nye boliger med 5,3% i 
forhold til samme periode i fjor. 

I Nord-Norge kom det kraftige fallet i 
oppstart av nye boliger ikke før 1. kvartal 
2009. Denne nedgangen har fortsatt, men 
bare i Nordland og Troms. Nivået i 
Finnmark var så lavt at det nesten ikke 
kunne komme lavere, og fra 3. kvartal 
2009 har antall igangsatte boliger vokst.  
I 1. og 2. kvartal i år var antallet høyere 
enn både i Troms og Nordland. 

Ordrereservene i bygg og anlegg har 
vokst noe for hele landet siden 1. kvartal 
2009. Det er først og fremst i anleggs- 
sektoren ordremengden har steget betydelig. 
Her er toppnivået fra 2007 mer enn inn-
hentet, og utviklingen har vært sterkere for 
landet enn i Nord-Norge. For byggsektoren 
har det i år vært en bedring i ordrereservene 
sammenlignet med bunnåret 2009, og  
omtrent like bra i nord som landet ellers.  
Reservene er likevel fortsatt klart under 
det høye nivået i 2007 og 2008.

Kortere formidlingstid 
Høye boligpriser kan bidra til økte inves-
teringer i boligmarkedet og mer aktivitet 
for byggenæringen. Første tre kvartal 2010 
lå norske boligpriser 8% over 2009-snittet 
for både eneboliger og leiligheter. Sesong-
korrigerte tall tyder på en positiv under-
liggende prisutvikling. 

I Nord-Norge er snittprisen hittil i år på 
20.700 kroner per kvadratmeter. Det er en 
økning på 7% fra 2009. Tromsø drar opp 
nivået med en kvadratmeterpris på 26.000 
kroner, en økning på 9% fra 2009. 

Formidlingstiden på boliger i landet 
gikk ned fra 34 til 30 dager fra september 

2009 til september 2010. I Nord-Norge ble 
den redusert fra 63 til 49 dager i samme 
periode. Også her bidrar Tromsø sterkt til 
det høye nivået selv med en nedgang fra 
74 til 51 dager i perioden. Omsetnings-
hastigheten er altså fortsatt tregere i nord, 
men i klar forbedring.

rekrutteringsutfordringer
I Nord-Norge avtok sysselsettingen i bygg 
og anlegg merkbart i 2009. Siste infor-
masjon om 2010 er “Regionalt nettverk”, 
som i oktoberutgaven meldte om uendret 
produksjon hittil i år og en forventning 
om nedgang. Landets samlede BA-næring  
opplevde et omslag, i følge maiutgaven, da 
sysselsettingen hadde vokst svakt og man 
planla videre vekst.

Tilgangen av registrerte ledige stillinger 
har også vært stabil, noe som ikke indikerer 
økt mangel på arbeidskraft. I NAVs bedrifts- 
undersøkelse fra mars 2010 bekrefter BA-
bedriftene den lavere aktiviteten og usikre 
utsikter, men samtidig at situasjonen har 

flatet ut. I Nordland og Finnmark tilsier 
svarene en svak oppgang, mens det i 
Troms forventes noe nedgang i sysselset-
tingen ut året. 

Samtidig oppgir bygg- og anleggs- 
bedriftene i nord at de har rekrutterings-
utfordringer, med en estimert mangel på 
1650 personer. I forhold til næringens 
størrelse er dette den største mangelen 
av alle næringene i landet. Problemet 
med å rekruttere kvalifisert arbeidskraft  
oppleves altså som stort. Hele 34% av 
bedriftene i Troms svarer dette. Mangelen 
ligger i tradisjonelle yrker som snekkere, 
elektrikere, murere, malere, rørleggere og 
bygningsingeniører. Samtidig med den  
estimerte mangelen av arbeidskraft i 
næringen er det altså fortsatt mange  
arbeidsledige og få utlyste stillinger. 
Utfordringen er antagelig misforholdet 
mellom arbeidssøkernes kompetanse og 
bedriftenes behov i kombinasjon med for 
liten geografisk og yrkesmessig mobilitet.

Kilde: SSB
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Det satses i nord
i	årets	tildelingsrunde	for	nye	blokker	på	norsk	sokkel	legger	myndighetene	til	rette	for	mer	olje-	og	
gassleting	i	nord-norge.	delelinjeavtalen	vil	også	føre	til	økt	leteaktivitet	i	området.	når	norsk	olje-
virksomhet	stadig	flytter	fokus	nordover,	kan	det	gi	ringvirkninger	for	kunnskapsbasert	næringsliv	
og	andre	leverandører	i	landsdelen.	effekten	for	landsdelen	avhenger	i	stor	grad	av	om	det	velges	
løsninger	med	ilandføring	eller	ikke.	
Selv om norsk oljeproduksjon var på sitt 
høyeste i 2001, er aktiviteten i petroleums-
næringen fortsatt svært stor. Totalproduk-
sjonen forventes å ende på ca 2,2 mill fat 
per dag inkludert gass i 2010, i følge OED. 
Det er en nedgang på om lag 5% fra fjoråret.  
Investeringene, inkludert letevirksomhet, 
er beregnet til ca 133 mrd kroner og det 
forventes økning fram mot 2012.

Shtokman-feltet har potensialet til å 
bli et meget stort felt, men det vil kreve  
kostbar utvikling av produksjonsteknologi 
tilpasset arktiske operasjoner.  Gassen skal 
etter planen ilandføres i Teriberka på Kola-
kysten for så å sendes i rør via Vyborg og 
over Østersjøen til Tyskland. Den endelige 
avgjørelsen om ilandføring skal tas i 2011. 
Statoil deltar i et joint venture sammen 
med franske Total og russiske Gasprom i 
utviklingen. Shtokman vil bli det største 
industrielle prosjektet nord for polar- 
sirkelen, og produksjonen skal etter planen 
være i gang fra 2016.

Delelinjeavtalen gir ny fart
Et viktig bidrag i utviklingen av petroleums- 
næringen i nord, er den historiske 
enigheten mellom Norge og Russland om 
delelinjen i Barentshavet. Med avtalen 
fjernes et viktig hinder for å videreutvikle 
petroleumsnæringen. Så snart avtalen er 

ratifisert og gjeldende moratorium for lete-
virksomhet er opphevet, vil det ventelig 
medføre økt leteaktivitet både på norsk og 
russisk side.  

I sommer ble det også meldt at russerne 
vil bruke 35 mill euro til å undersøke 
havbunnen og klargjøre hvor den russiske 
kontinentalsokkelen slutter. Dette kan 
gi grunnlag for en mer aktiv russisk olje-
politikk i Polhavet.  Fra norsk side ventes 
det også relativt rask igangsetting av seis-
miske undersøkelser, som en forberedelse 
til videre lete- og produksjonsvirksomhet 
i Barentshavet. Samlet viser dette at nord-
områdene er i ferd med å ta form som en 
ny global energi- og ressursregion. 

I forhold til petroleumsnæringen i 
Nord-Norge, gir dette nye perspektiver og 
muligheter for utvikling. 

Bedre plass for mindre aktører
Norsk petroleumsnæring har sitt tyngde-
punkt på Sør-Vestlandet og i Rogaland.
Dette kom som et resultat av en nasjonal 
politikk. Man ville bygge opp en ny 
kunnskapsnæring som var mer uavhengig 
av utenlandsk kompetanse. Med få og tunge 
aktører på operatørsiden fikk man en sterkt 
konsentrert næring med store barrierer for 
nye aktører som ville etablere seg.

Etter hvert som næringen har kommet 

over i en mer moden fase, er også nye 
operatører kommet inn. De har ofte mer 
spesialiserte og nisjepregete strategier ut 
fra de kommersielle muligheter som opp-
står. Et eksempel er Det norske, som eta-
blerte seg på feltforlengelse og -utvidelse 
i en periode da de største operatørene 
var mer opptatt av nye, store funn. Med 
grunnlag i økt ressursutnyttelse medførte 
dette muligheter til videre engasjement 
for Det norske. Noe tilsvarende kan man 
se i etableringen av Agora Oil and Gas i 
2009, som sikter mot aktivitet i Nordsjøens 
modne segmenter med lav risiko, og nye 
nordnorske aktører som North Energy og 
Front Exploration. 

Oljedirektoratet understreker at økt 
utvinning, i nord og ellers på sokkelen, 
i en moden fase krever flere typer opera-
tører og mer fokus på utvikling av større 
områder enn enkeltfelter. Det må til for 
å møte utfordringene rundt reduserte  
reserver og økende driftskostnader til leting 
og produksjon.  

Nyere studier viser at det i petroleums-
næringens modne fase både er mulig og 
nødvendig å spre oljevirksomheten og 
forvaltningen nordover. Det kan skje uten 
store effektivitetstap, dersom de store 
selskapene selv tilpasser seg og etablerer 
interne plattformer for kunnskapsdeling 
og samarbeid som støtter en desentralisert 
organisasjonsstruktur.  Dette er noe opera-
tørene allerede har lyktes godt med gjen-
nom satsingen på integrerte operasjoner. 

Statoil har utviklet en intern arbeids-
deling, der driftsorganisasjonen for Norne 
og ansvaret for letevirksomheten i nord er 
samlokalisert i Harstad. Sannsynligvis vil 
nærhet til operasjonsmiljøet også være en 
forutsetning og nødvendighet for å kunne 
være tilstrekkelig innovativ i forhold til 
operasjoner i arktiske områder. 

aktivitet i nord
I Barentshavet er Snøhvit i produksjon, 
mens Goliat er under utvikling. Gass-
produksjonen på Snøhvit nådde full skala 
i 2009, etter en omfattende modifisering 
av prosessanlegget på Melkøya i oppstarts-
fasen. Utbyggingen av Snøhvit har gitt  

Kartskisse med delelinjen.

Kilde: regjeringen

Framtidsbildet i 2009 for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet Sør og lofoten/Vesterålen i 2030.
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betydelige ringvirkninger i Vest-Finnmark 
og Troms. Analyser viser en leveransean-
del for nordnorsk næringsliv på 9-10%.  

I Norskehavet foregår det produksjon 
utenfor Helgeland, som på Norne-feltet 
ved Statoil, og på Haltenbanken mens BP 
bygger ut Skarv-feltet. Ved utbygging med 
såkalte flytere vil produksjonen skje til 
havs med installasjoner på havbunnen. 
Slike utbygginger gir kun en tredjedel av 
de regionale ringvirkningene av et land-
basert LNG-anlegg. 

Lete- og produksjonsvirksomheten 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble 
satt på vent i 2004, men i 2008 og 2009 
foretok man seismiske undersøkelser for 
å øke kunnskapen om potensielt utvinn-
bare olje- og gassreserver. I forbindelse 
med revisjonen av den helhetlige  
forvaltningsplanen Lofoten - Barentshavet 
tidligere i år, ble det lagt stor politisk vekt 
på de negative erfaringene fra utblåsingen 
i Mexicogulfen. Her så man at manglende 
beredskap kan gi stort skadeomfang ved 
alvorlige ulykker i kystnære områder, som 
i Lofoten og Vesterålen. Fortsatt er det 
usikkerhet om omfanget på områdene som 
vil bli åpnet for videre leting og produksjon.

mer leting i Barentshavet
I den 21. tildelingsrunden for nye blokker 
på norsk sokkel, ble det i juni tildelt 
51 i Barentshavet og 43 i Norskehavet. 
Leteboringen vil danne grunnlaget for 
produksjonslisenser fra 2011. Den plan-
lagte leteaktiviteten, fra sist i 2010 og ut 

2011, viser at minst ni letebrønner allerede 
er planlagt i Barentshavet. ENI har planer 
for tre brønner i området, hvor også  
Statoil planlegger leteboring for senere å 
lete lenger nord på Skrugard-prospektet. 

Det svensk/sveitsiske selskapet Lundin 
har også leteplaner, mens selskapet Dong 
klargjør for boring på sitt Tana-prospekt 
rett sør av Snøhvit. Det er også store for-
ventninger til GDF Suez sitt Heilo-prospekt 
og Totals planlagte leteboring på Norvarg-
prospektet nordøst av Goliat.

Etter en periode med økende usikkerhet 
rundt gjenværende reserver, letevirksomhet 
og framtidig produksjon, er det nå en  
optimisme som ser ut til å medføre økt  
aktivitet i både leting, investeringer og 
drift i nord.

mulige ringvirkninger 
En forflytting av oljevirksomheten nord-
over, vil kunne gi større ringvirkninger 
og flere muligheter for økt kompetanse-
basert næringsliv i nord enn man har sett 
til nå. Under revisjonen av den helhetlige  
forvaltningsplanen Lofoten - Barentshavet, 
beregnet man mulige sysselsettings- 
virkninger ved utbygging av feltene utenfor 
Lofoten - Vesterålen og i Barentshavet Sør.

Det ble også skissert ulike alterna-
tiver, med ilandføring eller flytere med 
havbunnsinstallasjoner, ut fra ressurs-
anslagene i det såkalte Fremtidsbildet 
2009. Beregningene var basert på erfarings-
data og konseptevalueringer fra Snøhvit og 
Goliat, og dette dannet grunnlaget for en 

regional kryssløpsanalyse. Man kom fram 
til at en videre utbygging av Snøhvit og 
Goliat kunne gi en sysselsetting, inklusiv 
ringvirkninger, på fra 800 til 2200  
arbeidsplasser i landsdelen i perioden 
2010 til 2037. Dersom alle kjente felt i 
Fremtidsbildet blir bygget ut, kan det gi en 
sysselsetting i Nord-Norge på 4000 – 6000 
årlig fram til 2043.  

Ringvirkningsanalysene viser også at 
økt deltakelse i leveranser til oljenæringen 
vil skje gjennom synergier mellom sterke 
næringsmiljøer i leverandørindustrien, 
som engineering, prosessindustri og mari-
time næringer. Dette vil kunne gi grunnlag 
for nye anvendelser av oljerelatert kom-
petanse og dannelse av nye nordnorske 
næringsklynger. 

Vi kan også se konturene av en bredere 
plattform for leverandørindustrien, gjen-
nom den strategiske satsingen for økt 
samarbeid innenfor arktisk teknologi- 
utvikling, Arktek. Her er det etablert flere 
utviklingsprosjekter knyttet til vedlike- 
hold og modifikasjon, samtidig som det 
utvikles samarbeidsgrupperinger for 
systemleveranser til store utbygginger i  
energisektoren. Satsingen omfatter støtte 
til utvikling av nettverkssamarbeid for 
bedrifter og FoU-miljøer og aktiv dialog 
med potensielle kunder for å styrke  
bedriftenes strategier, spisskompetanse og 
samarbeidsevner. Også maritim nærings-
virksomhet i nord har lignende prosesser 
for å posisjonere seg for økt innovasjon og 
nye konkurransebetingelser. 

et landbasert LNG-anlegg, som på melkøya, er beregnet til å gi tre ganger så store ringvirkninger som et produksjonsanlegg til havs.   
 Foto: Helge Hansen/Statoil
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reISeLIV

Stramhetsindikator for reiselivsyrker.  
Nye stillinger delt på antall arbeidsledige.

Kilde: NAV og egne beregninger

Nord-Norge frister utlendinger
nordnorsk	reiseliv	har	i	2010	opplevd	en	svak	forbedring	fra	i	fjor,	og	det	er	troms	som	drar	opp	tallene.	
virkningene	av	finanskrisen	er	avtakende,	men	dårlig	sommervær	ser	ut	til	å	ha	redusert	nordmenns	
lyst	til	å	besøke	landsdelen.	denne	svikten	ble	oppveid	av	flere	reisende	fra	utlandet.	Hurtigruten	og	
cruiseturismen	har	hatt	volum-	og	lønnsomhetsvekst	i	2010,	men	allerede	neste	sesong	kan	stigende	
etterspørsel	etter	korte	cruise	medføre	økt	konkurranse	for	dette	segmentet	i	nord.	

I europeisk reiseliv ser man en tendens 
til oppgang etter fjorårets lave nivå, som 
fulgte av internasjonale konjunkturer og 
finanskrise. Dette skjer til tross for vulkan-
utbruddet på Island i april, som rammet  
6 millioner reisende og påførte flyselskapene 
et netto tap på 1,7 mrd USD. Askeskyen 
påvirket også norsk reiseliv og luftfart 
sterkt. Paradoksalt nok bidro de askefaste 
reisende samtidig til økt belegg og bedret 
økonomi for hoteller i første halvår. 

I en analyse European Travel Commission 
gjorde nylig, forventes det en forsiktig  
bedring for europeisk reiseliv etter en 
svekket utvikling i siste halvår. Den 
samlede veksten forventes å bli på 3% for 
Europa i 2010, og man regner med å hente 
inn nedgangen etter finanskrisen i løpet av 
2011. 

Store variasjoner i nord
2. kvartal 2010 opplevde norske overnat-
tingsbedrifter, for første gang siden 2008, 
en omsetningsvekst. Sammenlignet med 
samme kvartal i fjor økte omsetningen med 
1%. Det gjenspeiles også i flere registrerte 
gjestedøgn i SSBs overnattingsstatistikk.  
I serveringsbransjen hadde restauranter og 
barer en omsetningsvekst i 2. kvartal, mens 
kantiner og cateringbedrifter måtte tåle en 

nedgang. Samlet er aktiviteten per august 
om lag uendret fra fjoråret, men de fylkes-
vise variasjonene er store. 

Et interessant trekk er de utenlandske 
overnattingene som øker, samtidig som  
antallet norske gjester minsker i hele Nord-
Norge og Norge generelt. Nordmenn står 
normalt for to tredjedeler av gjestedøgnene 
på nordnorske hotell og overnattingssteder. 
Dermed klarer ikke den kraftige økningen 
av utenlandsturister å kompensere helt for 
nedgangen i antall nordmenn som besøker 
regionen. 

I nord er det bare Troms som kan vise til 
vekst i det totale antall overnattinger i januar 
-august 2010 sammenlignet med fjoråret. 
Det er flere som ferierer i Nord-Norge, men 
antall reisende i forbindelse med konfer-
anser, kurs og yrkesaktiviteter går ned.

I statistikken ser vi også en reduksjon av 
tilreisende fra Spania og Frankrike, mens 
den største økningen utenfor Skandinavia 
kommer fra Storbritannia, Tyskland og 
Sveits. 

Camping sliter
Sesongstatistikken viser en generell ned-
gang i campingturismen over hele landet. 
I Nord-Norge har 2010 så langt gitt en 
nedgang på vel 60.000 overnattinger blant 

nordmenn – tilsvarende 10,5% – mens 
svikten i utenlandsmarkedet har vært på 
vel 50.000, eller 2,1%. Reduksjonen har vært 
størst blant danske, britiske og italienske 
campere. Av norske regioner er det bare 
Oslofjorden som har hatt positiv utvikling 
sammenlignet med 2009. For Nord-Norges 
del, ser årets dårlige sommervær ut til å ha 
redusert reiselysten særlig blant camping-
interesserte nordmenn.

Himmelblå og andre effekter
Også mellom nordnorske destinasjoner er 
det store variasjoner i utviklingen for 2010. 
Lengst sør har Brønnøysund sterk vekst 
i trafikken, til tross for at betydelig færre 
utlendinger kom. Veksten i Brønnøysund/ 
Vega-området står i kontrast til resten av 
Helgeland. TV-serien Himmelblå ser ut til 
å ha gitt flere nordmenn lyst til å besøke 
omgivelsene der den ble spilt inn. Det 
er motsatt for resten av destinasjonene i 
Helgeland, hvor færre norske reisende har 
resultert i en nedgang på vel 13% fra 2009.  
Samme tendens ser man også  i byene  
ellers i Nordland. 

Lofoten har tradisjonelt sett hatt en sterk 
stilling, og 2010 har også vist en svak samlet 
vekst. Det er i hovedsak hotellmarkedet 
som er blitt bedre, og antall overnattinger 
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økte med over 17%. Utbyggingen av hotell-
fasiliteter med full helårlig drift, kombinert 
med større satsing på natur- og kultur- 
baserte opplevelser, har sannsynligvis  
bidratt til større attraktivitet. Kurs- og  
konferansemarkedet har økt med over 27%  
sammenlignet med i fjor, og Vesterålen 
har hatt en enda mer positiv utvikling enn  
Lofoten målt i prosentvis vekst.  

I Troms viser utviklingen en vekst i 
besøket fra utlandet på 15%, mens antall 
nordmenn gikk svakt ned. Hotellmarkedet 
har hatt den beste utviklingen. Her er 
særlig den store økningen i besøkende fra 
Sverige og Tyskland utslagsgivende. 

Tromsø hadde en samlet oppgang på 
nesten 10%, med gjester fra Sverige, Tysk-
land og USA som den viktigste årsaken til 
den positive utviklingen. Også Nord-Troms 
opplever stor forbedring med nesten 14%, 
mens Troms innland har svakere tall enn 
i 2009.

I Finnmark viser den samlede aktiv-
iteten en nedgang på 0,2%. Også her er 
variasjonene store mellom ulike reisemål. 
Porsanger hadde eksempelvis en relativ 
vekst på nesten 20% for campingbasert 
overnatting. Samtidig har de indre reise-
målene hatt en negativ utvikling i besøks-
tallene, noe steder som Hammerfest og 
Nordkapp opplever i enda større grad.

Hurtigruten i vekst
Etter svake tider og anstrengt drift, viser 
Hurtigruten overskudd på 162 mill kroner 
i første halvår 2010. Selskapet viser 
framgang, og antall gjestedøgn har steget 

både for rundreiser og distansereiser. 
Ifølge selskapet oversteg første halvårs 
forhåndsbookinger tallene for hele 2009.  
MS Finnmarkens charterkontrakt i Aus-
tralia fra mai i år, spiller også positivt inn. 

I tillegg til Hurtigrutens egne positive 
utvikling, bidrar denne veksten og en stadig 
produktutvikling til å øke tilbudet av 
lokale aktivitets- og opplevelsesprodukter 
som er etterspurt av hurtigrutepassasjerer 
og andre. Her kan man forvente en ytter-
ligere utvikling som vil bidra til et stadig 
mer attraktivt og differensiert reiselivs-
tilbud i landsdelen. 

Cruisetrafikken i endring
Cruisetrafikken har økt de senere år, og 
årets passasjertall for landet som helhet 
viser en økning på 10% fra 2009. Rundt 
1560 anløp, med til sammen 1,9 millioner  

besøkende, er gjennomført i år. Tallene for 
2009 var henholdsvis 1468 og 1,7 mill.

Tendensen i markedet er at cruisene 
blir kortere og skipene lengre, noe som kan 
bety færre i anløp til mange havner nordpå. 
De største cruisedestinasjonene har hatt en 
nedgang siste år, mens de mindre havnene 
øker. Planene for sesongen 2011, tyder på 
at man allerede kan forvente mer enn 30% 
færre anløp til de største destinasjonene 
i nord; Lofoten, Tromsø og Nordkapp. 
Dette skyldes blant annet den stigende  
etterspørselen etter korte cruise. Ettersom 
større båter medfører flere reisende, som 
skal ha guiding og aktivitetstilbud samtidig 
eller på stadig kortere tid, vil det innebære 
store utfordringer for reisemålene. Etablering  
av en snuhavn i landsdelen vil kunne øke 
tilbudet av kortere cruise i nord og endre 
denne utviklingen.

Det er tendenser til oppgang i europeisk reiseliv, og nordnorsk reiseliv nyter godt av et flere besøkende fra utlandet. antallet norske reisende 
har gått ned, og dermed er veksten fra utlandet svært viktig for reiselivs- og opplevelsesbedrifter i nord. Foto: Terje rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge

Foto: Per eliassen/www.visittromso.no
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PrIVaT TJeNeSTeyTING

Stramhetsindikator privat tjenesteyting.
Nye stillinger delt på antall arb.ledige 2002-2010.

Nybilsalg personbiler 2000-2010. 
Sesongjustert serie. indeks januar 2003 = 100%.

12-månedersvekst i detaljhandelomsetning. 
1. termin 2004 - 2. termin 2010.

Kilde: SSB

��%

��%

�%

�%

�%

�%

�%

��%

��%

Nordland Troms
NorgeFinnmark

 2008 2009 2010

Forventer vekst
Husholdningenes	forbruk	har	utviklet	seg	noe	svakere	enn	forventet	i	år,	og	veksten	i	detaljhandel	og	
nybilsalg	har	avtatt	den	siste	tiden.	Samtidig	kan	de	positive	forventningene	blant	nordnorske	forbrukere	
indikere	et	stigende	privat	forbruk	de	nærmeste	månedene.	bedriftene	innenfor	næringslivsrettede	
tjenester	forventer	også	vekst.

VareHaNDeL
De siste regionale tallene for omsetningen 
i nordnorsk detaljhandel, viser at veksten  
i varehandelen har flatet ut. Utviklingen 
har vært på linje med landsgjennomsnittet, 
med en stagnasjon i omsetningsveksten de 
fire første månedene i 2010. 

I april ble tolvmånedsveksten for  
omsetningen i detaljhandelen målt til 5%  
i nord. Veksten var sterkest i Finnmark, 
som den har vært siden bunnivået våren 
2009. Selv om økningen ikke har vært 
så høy den siste tiden, har omsetningen 
likevel passert nivået fra før finanskrisen. 
Flertallet av nordnorske varehandelsbed-
rifter forventer økt omsetning i månedene 
som kommer.

Personbilsalget stagnerer
Nybilsalget er konjunkturfølsomt og en 
god temperaturmåler for husholdningenes 
tro på egen økonomi. Fallende bolig-
marked, økende arbeidsledighet og inter-
nasjonal uro ga seg raskt negative utslag 
i 2008. Det ble et svart år for bilselgere i 
nord. Fra da av har pendelen svingt den 
andre veien, men våren 2010 begynte salget 
av nye personbiler igjen å gå tregere i 
nord. Sesongjusterte septembertall viser at  
salget har stabilisert seg omtrent på nivå 
med 2005-tallene.

Optimisme blant forbrukerne 
Forventningsundersøkelsene for nord-
norske husholdninger viser en bedring i 
framtidstroen, og med bedre stemning 
blant folk flest kan forbruket få en sterkere 
utvikling. Undersøkelsen viser også tegn 
til at veksttakten for kapitalvarer som  
møbler, elektronikk og byggevarer kan øke 
framover. Andelen husholdninger som 
synes tidspunktet er godt for kjøp av større 
husholdningsartikler har økt med 7 prosent- 
poeng siden forrige måling våren 2010.

TJeNeSTer FOr NÆrINGSLIVeT
Forventningsundersøkelsen blant nord-
norske bedrifter viser stor optimisme 
blant bedriftsledere innen tjenester rettet 
mot bedriftsmarkedet. Norges Banks  
regionale nettverk rapporterer også om 
markert aktivitetsvekst den siste tiden. 
Innenfor disse bedriftsrettede tjenestene 
er det to hovedgrupper. I forretningsmessig 
tjenesteyting har sysselsettingen falt med 
8% fra 2008 til 2009, mens kunnskaps-
intensiv forretningsmessig tjenesteyting 
(KIFT), som dekker svært mange rådgiv-
nings- og kunnskapsbedrifter, har økt sin 
sysselsetting med 0,9%. Dette tyder på at  
finanskrisen har rammet disse nærings-
gruppene ulikt. KIFT-sektoren har mer 
positiv utvikling enn næringslivet  

generelt og har klart seg bedre gjennom 
finanskrisen enn annen forretningsmessig 
tjenesteyting. 

Innovasjon og nyskaping
KIFT-sektoren er viktig for innovasjon og 
nyskaping i både næringsliv og offentlig 
sektor. Den selger spesialisert kunnskap 
som fungerer som innsatsfaktorer i inno-
vasjonsprosesser. Økt konkurranse, større 
krav til mer effektiv organisering og bearbei-
ding av informasjon bidrar til større etter-
spørsel etter KIFT-foretakenes tjenester. 
Gjennom å redusere kompleksiteten for 
bedrifter og øke deres evne til å ta i mot 
ny informasjon, bidrar disse foretakene 
til både innovasjon og læring. De fung-
erer dermed også som brobygger mellom 
kunnskapskilder og kunnskapsbrukere. 

Vekst i sysselsettingen
Sammenlignet med vareproduserende  
industri, har det vært kraftig vekst i antall 
KIFT-sysselsatte, både i Europa og her i 
Norge, det siste tiåret. Sammenligner vi 
den totale sysselsettingsveksten i de tre 
nordligste fylkene fra 2000 til 2008 med 
veksten i KIFT-sektoren, får vi en indikasjon 
på dens voksende økonomiske betydning. 
Mens den totale sysselsettingsveksten var 
på 6%, hadde KIFT-sektoren en økning på 

Kilde: oFV og egne beregninger

���%

���%

���%

���%

���%

���%

��%

��%

��%

��%

�%

Nord-Norge Norge

2004 2005 2006 20072000 2001 2002 2003 2008 2009 2010

Kilde: NAV og egne beregninger

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

�.�

Nord-Norge Norge

2004 2005 2006 20072002 2003 2008 2009 2010



2�

Konsulenter og utviklingsselskap blir hyppig brukt i utredning og gjennomføring av petroleumsrelaterte prosjekter. Barlindhaug Consult har 
eksempelvis påtatt seg flere oppdrag knyttet til utbygging og drift av russiske olje- og gassfelt på Shtokman. Illustrasjon: Statoil.

hele 24%. Her var veksten 75% i Finnmark, 
25% i Troms og 11% i Nordland.

Ulike utslag
Parallelt med at KIFT-sektorens andel av 
landsdelens totale sysselsetting øker, er 
enkelte deler av sektoren sensitive for 
konjunktursvingninger. Den generelle 
tilbakegangen i næringer som reklame,  
interiørdesign og arkitektur i 2009, kan 
være et resultat av finanskrisen. Samtidig 
er det stabil vekst i antall sysselsatte i 
Nordland og Troms hos foretak som leverer 
bedrifts- og administrativ rådgivning,  
regnskap og bokføringstjenester samt en 
til dels sterk vekst i teknisk konsulent- 
virksomhet. 

Et interessant utviklingstrekk er den 
sterke økningen i sysselsetting innen over-
settelse og tolkevirksomhet i Nordland og 
Troms, og til dels også i Finnmark. Den 
stigende etterspørselen har med stor sann-
synlighet sammenheng med økt grense-
overskridende samarbeid og handel.  

etterspurte KIFT-tjenester
KIFT-sektoren er en viktig samarbeids-
partner for nordnorske bedrifter, når  
det gjelder utviklingsarbeid. Landsdelens 
bedrifter samarbeider eksempelvis i større 

grad med konsulentselskap i og utenfor 
landsdelen enn med nordnorske høgskoler, 
universitet og FoU-miljø når de driver 
utviklingsarbeid. Petroleumsnæringen, 
bygg- og anleggssektoren, reiselivsnæringen 
og marine næringer peker seg ut med  
særlig sterke koblinger til KIFT-sektoren.

Mens satsingen på å utvikle olje- og  
gassnæringen i Nord-Norge har pågått, har 
etableringen av nye petroleumsrelaterte 
rådgivingstjenester økt sammen med opp- 
dragsmengden for eksisterende tjenester. 
Konsulenter og utviklingsselskap blir  
hyppig brukt i utredning og gjennom-
føring av petroleumsrelaterte prosjekter 
i Nord-Norge. De har også hatt viktige 
roller i prosjekter rettet mot leverandør- 
utvikling, da gjerne i samarbeid med ulike 
leverandørnettverk. 

Konsulentselskap er også viktig for  
reiselivet. Behovet for- og etterspørselen 
etter rådgivingskompetanse finnes i et 
bredt spekter; fra kompetansekartlegging, 
rådgivning rundt forretnings- og bedrifts-
utvikling og markedsundersøkelser til 
rådgiving rettet særskilt mot utvikling av 
reiselivsprodukter.

Etterspørselen etter deres tjenester er 
avhengig av stabilitet eller vekst i andre 
sektorer. KIFT-bedrifter kan beskrives 

som små, fleksible, flyktige, mobile og 
forgjengelige. De er dynamiske, kunnskaps- 
intensive enheter, som konsentrerer seg 
rundt annen økonomisk aktivitet.

Hva	er	kiFt-sektoren?
med	 kiFt-sektoren	 forstås	 kunnskaps-
intensiv	og	forretningsmessig	tjeneste-
yting.	 kiFt-sektoren	 er	 en	 heterogen	
samling	 av	 bedrifter	 rettet	 inn	 mot	 å	
selge	spesialisert	informasjon	og	kunn-
skap	 til	 næringslivet	 og	 offentlige	 virk-
somheter.	

disse	 bedriftene	 har	 stor	 variasjon	
i	 sine	 tilbud.	 de	 leverer	 alt	 fra	 profe-
sjonelle	 tjenester	 og	 utviklingsbistand	
som	juridisk	bistand,	regnskap,	revisjon	
og	 rådgivingstjenester	 innen	 bedrifts-		
og	organisasjonsutvikling	til	tekniske	og	
operative	 tjenester	 som	 hos	 tekniske	
konsulenter,	 arkitekter,	 rådgivende		
ingeniører,	 grafisk	 design,	 reklame	 og	
kontorservice.

	kiFt-sektoren	omfatter	også	kunnskap	
knyttet	til	forsknings-	og	utviklingsarbeid,	
noe	flere	forskningsinstitutter	tilbyr.
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OFFeNTLIG SeKTOr

Flere arbeider med tjenesteyting
Offentlig	sektor	vokser	i	nord-norge,	og	det	har	delvis	kompensert	for	de	to	siste	årenes	tap	av		
arbeidsplasser	i	privat	sektor.	den	offentlige	veksten	har	i	hovedsak	kommet	innen	tjenesteyting		
og	i	liten	grad	i	administrasjon.	Økt	sysselsetting	bidrar,	sammen	med	knapphet	på	kompetanse-	
personell,	til	et	fortsatt	stramt	offentlig	arbeidsmarked.	

Både i Nord-Norge og på landsbasis, har  
sysselsettingsveksten i offentlig sektor 
delvis kompensert for nedgangen i privat 
sektor etter at lavkonjunkturen slo inn.  
Sysselsettingen i landsdelens offentlige 
sektor økte gjennom 2009 og i første halvår 
2010, mens den gikk ned i privat sektor. 

I løpet av 2009 ble det 3.400 færre  
sysselsatte i privat sektor i Nord-Norge, en 
nedgang på 2,4%, mens antallet økte med 
1.500, tilsvarende 1,7%, i offentlig sektor.  
Det offentliges andel av sysselsatte har 
dermed vokst til 40% i nord, og den er nå 
39% i Nordland, 42% i Troms og 41% i 
Finnmark.

I 2009 gikk sysselsettingen ned i alle  
de nordnorske fylkene.  Nedgangen fortsatte 
i Nordland i første halvår 2010, mens syssel- 
settingen var stabil i Troms og Finnmark. 
Tendensen med nedgang i privat sektor og 
offentlig vekst var felles for alle fylkene i 
2009, med størst utslag i Nordland og minst 
i Finnmark. 

Størst vekst i tjenesteyting
At offentlig sektor vokser er ikke uproblem-
atisk. Det er derfor viktig å se på hvilke deler 
av sektoren som øker. I 2009 ble det primært 
”flere hender i arbeid” innen tjenesteyting, 
med størst økning i helse og omsorg,  
forsvar, politi og rettsvesen. Veksten kom 
både i statlig og kommunal tjenesteyting, 

men ikke i fylkeskommunal virksomhet. 
Offentlig sektor består av statlig sektor  

og kommunesektoren inkludert fylkes- 
kommunene. Kommunalt og statlig eide 
selskap regnes også med, når de driver  
virksomhet innen helse og sosial, under-
visning og enkelte andre tjenester. Det betyr 
at helseforetakene, arbeidstreningsbedrifter 
og avfallsselskap er med, mens de statlig 
eide samferdselsforetakene ikke er med i  
offentlig sektor her. 

I 2009 var veksten i Nord-Norge, som for 
landet, relativt sett størst i statlig sektor med 
2,1%, mot kommunesektorens 1,5%. Nord-
land fulgte dette mønsteret, mens Troms 
hadde litt større økning i kommunal enn 
statlig sektor. I Finnmark var det betydelig 
vekst i statlig sektor, men ingen bevegelse i 
kommunal sektor. 

Kommunale tjenester vokser
I kommunesektoren økte helsetjenester 
mest med 4%, fulgt av omsorgstjenester og 
barnehager med 3%. Innen helse var det størst 
vekst i legetjenesten og hjemmesykepleien, 
mens det for omsorgstjenester var lønns-
mottakere tilknyttet omsorgsboliger som 
økte mest. Nordland og Troms fulgte dette 
mønsteret, med størst vekst i Nordland.
I Finnmark var det derimot kun helse som 
økte. Barnehagene hadde ingen endring, 
mens omsorgstjenester hadde en nedgang. 

Sysselsettingen i grunnskolen hadde 
liten vekst, samtidig som den gikk svakt 
ned i videregående skole. Dette reflekterer 
demografien i landsdelen med et gradvis 
synkende antall barn og unge. Denne  
utviklingen er kommet lengst i Nordland, 
og her gikk sysselsettingen i skolen ned. 

I kommunal og fylkeskommunal  
administrasjon var sysselsettingen stabil 
i Troms og Nordland, men hadde en liten 
nedgang i Finnmark. 

Flere i forsvar, politi og rettsvesen
Forsvar, politi og rettsvesen var de hoved-
delene av landsdelens statlige sektor som 
opplevde økt sysselsetting i 2009, med en 
oppgang på mellom 4% og 5%. Her var det 
Nordland som fikk den største økningen. 
Veksten i Forsvaret kom etter mange år 
med nedgang. I tillegg ble det flere ansatte  
i enkelte andre statlige tjenester, som 
hos NAV. Samtidig var det også litt vekst 
i statlig administrasjon, og det ga størst  
utslag i Troms.

For Nord-Norge totalt sett, var det  
ingen økning i universitets- og høgskole- 
sektoren, helseforetakene eller andre 
statlige helsetjenester. Unntaket i 2009 
var Finnmark som økte bemanningen i  
høgskoler og helseforetak. 

offentlig sektor. Tjenester og andel totalsysselsetting i Nordland, Troms og Finnmark 2009.
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Stramhetsindikator for yrker i offentlig sektor.  
Nye stillinger delt på antall arbeidsledige 2002-2010.
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Private tjenestetilbydere
Innen noen tjenesteområder med offentlig 
sektor som hovedleverandør, er det et  
betydelig innslag av private aktører, som 
ideelle organisasjoner og foretak. Vel en 
tredjedel av sysselsettingen i nordnorske 
barnehager finner vi i de private. Her steg 
sysselsettingen med 7% i 2009, altså 4% 
mer enn i de kommunale barnehagene. 
Økningen var størst i Nordland, fulgt 
av Troms. Finnmark hadde liten vekst i  
private barnehager, altså samme utvikling 
som i kommunale barnehager i dette 
fylket. 

En del helsetjenester har også en  
betydelig andel som er privatdrevet, som 
leger, tannhelse, fysioterapi og rehabili-
tering. I 2009 var det ingen økning i antall 
ansatte hos de private aktørene i noen av 
de tre nordligste fylkene.

Stramt offentlig arbeidsmarked 
Som følge av den offentlige veksten 
og knapphet på kompetansepersonell 
til sektoren, har det offentlige arbeids- 
markedet i landsdelen ikke blitt vesentlig 
påvirket av lavkonjunkturen. Markedet er 
fortsatt stramt, med flere ledige stillinger 
enn arbeidsledige. Det er også strammest 
i Nord-Norge.  

Mens vi på landsbasis fikk en klart 
redusert stramhet i løpet av 2009, 
holdt tilbud og etterspørsel seg nesten  
uendret for offentlig arbeidskraft i nord.  
Tendensen er den samme i alle tre fylkene. 
Det offentlige arbeidsmarkedet er likevel 
strammere i Finnmark og Troms enn i 
Nordland. 

Nasjonale kompetansekrav for helse- 
og undervisningspersonell gjør det  
offentlige arbeidsmarkedet til et nas-
jonalt marked. Offentlig sektor i resten 
av landet har da også dratt større nytte 
av endringene i arbeidsmarkedet i 2009 
og 2010. I Nord-Norge ser mangelen på  
offentlig personell ut til å vare ved. 

Helse og undervisning
Det er særlig yrker innen helse og under-
visning som har mange ledige stillinger 
og stor etterspørsel. I forhold til antall 
arbeidsledige, er etterspørselen etter syke-
pleiere og leger klart størst. Her er det 
svært få ledige. Innen undervisning er 
markedet strammest for førskolelærere.
Det er også en betydelig etterspørsel etter 
lærere i grunnskole og videregående. Den 
første store lærergenerasjonen, født like 
etter krigen, er nå i ferd med å avslutte 
yrkeslivet. Dermed blir det en rekke ledige 
stillinger i skolen hvert år. 

Det forventes på sikt en ulik utvikling 
i etterspørselen etter helse- og undervisn-
ingspersonell. Med nedgang i antall barn 
og unge og flere eldre i landsdelen de neste 
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Prosentvis endring i sysselsetting i offentlig 
sektor i Nord-Norge 2008-2009.

I kommunesektoren har sysselsettingen økt. I barnehagene steg den med 3% fra 2008 til 2009.

ti årene, vil etterspørselen etter lærere gå 
ned mens den vil øke for helsepersonell. 
Framtidens offentlige arbeidsmarked vil 
være avhengig av utdanningskapasiteten 
for disse yrkesgruppene. Dette blir særlig 
viktig for Nord-Norge. 

Søkningen til lærerutdanningen har gått 
tilbake de siste årene. Sammen med avgan-
gen av eldre lærere, betyr det at stramheten 
i lærermarkedet vil bestå selv om antall 
barn og unge går ned. I helsesektoren vil 
stramheten øke i takt med antallet eldre, 
selv om den blir noe moderert av bedre 
helse blant seniorene i befolkningen.  

Kilde: SSB, Panda og egne beregninger 
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