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Framtidstro  
i nord
Kunnskap om Nord-Norge – for 
Nord-Norge. Konjunkturbarometer for 
Nord-Norge er og skal være en  
kunnskapsbasert beskrivelse av  
utviklingen i næringslivet i lands- 
delen. Fra og med denne utgaven blir 
Konjunkturbarometer for Nord-Norge 
utarbeidet i et samarbeid mellom 
forskningsmiljøene i landsdelen; 
NORUT Tromsø, Nordlandsforskning 
og NORUT Alta, og i tillegg er også 
NOFIMA involvert.

Denne utgaven av Konjunktur- 
barometer for Nord-Norge  
representerer også starten på  
Forventningsundersøkelser for 
Nord-Norge. Bedriftenes og hushold-
ningenes forventninger er en svært 
viktig og god indikator på utviklingen i 
landsdelen på kort sikt. Disse  
undersøkelsene gir bedre kunnskaps-
grunnlag for bedrifter og styrende 
myndigheter om nordnorsk nærings-
liv. Resultatene viser at det er positive 
forventninger i nordnorske hushold-
ninger og bedrifter.

Konjunkturbarometret for Nord-Norge 
våren 2010 er utarbeidet i et  
samarbeid mellom Sparebank 1  
Nord-Norge, Innovasjon Norge og 
forskningsinstituttene NORUT  
Tromsø, Nordlandsforskning og  
NOFIMA. Forskningsinstituttene er 
ansvarlig for det faglige innholdet, 
mens Rød Tråd står for utforming og 
layout. Endelig innhold og  
konklusjoner står NORUT Tromsø 
ansvarlig for.

Konjunkturbarometeret er skrevet av 
et forskerteam bestående av  
Mikko Moilanen, Trude Borch,  
Mette Ravn Midtgard og Frank Olsen 
ved NORUT Tromsø, Einar Lier  
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Øystein Hermansen ved NOFIMA.  
Frank Olsen har ledet og vært ansvar-
lig for arbeidet.
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Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økonomiske  
utviklingen i Nord-Norge. Vi presenterer fakta og 
beskriver retninger basert på historisk utvikling og 
mulige framtidsbilder. 

De globale konjunkturene har svingt kraftig  
gjennom nedgangskonjunkturen, men Norge og 
spesielt Nord-Norge ble som forventet rammet i liten 
grad. Tilbakeslaget i Norge har vært mindre enn 
i mange andre OECD-land, og Nord-Norge er den  
regionen som har klart seg best. 

I stor grad kan dette forklares med en stor  
offentlig sektor som virker som en stabilisator mot  
svingninger. I tillegg er samhandlingen mellom  
sektoren og det øvrige næringsliv større i Nord-Norge 
enn i resten av landet. Offentlig sektor fremstår 
således som en viktig premissgiver for utviklingen 
i nordnorsk økonomi, når næringslivet her i større 
grad enn i resten av landet produserer for offentlige  
virksomheter. 

Arbeidsledigheten i landsdelen har stabilisert seg 
siden mai i fjor, og det er signaler i markedet på at 
ledigheten skal gå ned i 2010. I samme periode har 
arbeidsledigheten i landet forøvrig økt. 

Boligmarkedet er på bedringens vei, med økning i 

boligpriser i stort sett hele landet, også i Nord-Norge. 
Tromsø sliter fortsatt med lav prisvekst og lang formi-
dlingstid, men en betydelig reduksjon i formidlingsti-
den i det siste gir signaler om bedring også her. 

SpareBank 1 Nord-Norge har i nedgangs- 
konjunkturen registrert relativt liten økning i  
mislighold, og bransjer som historisk sett er utsatte 
har ikke utviklet seg negativt i forhold til bankens 
øvrige portefølje. Dette tar vi som et signal om at 
næringslivet i Nord-Norge har klart seg greit gjennom 
nedgangskonjunkturen. 

Arena ser denne gang på sosiale medier. Siden  
begrepet sosiale medier gjorde sitt inntog for 10 år 
siden har utviklingen vært eksplosiv. Stadig flere  
bedrifter ser i dag at de må forholde seg til det som 
skjer på nettet på nye måter. Vårens Arena forsøker 
å gi et innblikk og en innføring i begrepet sosiale  
medier. Hvordan kan bedrifter forholde seg til sosiale 
medier, og hva kreves av forarbeid før bedriften tar 
steget ut på nettet? 

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

4. mai 2010
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge

Offentlig sektor er 
viktig for landsdelen
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Makroøkonomiske hovedstørrelser, 2007-2012. Regnskap og prognoser.  
Prosentvis endring fra året før og nivå.

Lysere tider
Nord-Norge har i liten grad blitt rammet av nedgangskonjunkturen, og arbeidsledigheten er på vei 
ned. Både husholdningene og bedriftene i landsdelen er optimistiske til den framtidige utviklingen. 
Det er imidlertid fortsatt mørke skyer internasjonalt. Den gryende internasjonale veksten kan stoppe 
opp i takt med nedtrappingen av motkonjunkturtiltak, og det er nå mange land som har store  
problemer med høy og voksende statsgjeld.

De globale konjunkturene har svingt 
kraftig gjennom en forholdsvis kort 
periode. Fra 2003 til 2008 opplevde  
verdensøkonomien en voldsom vekst, og 
i 2008 og 2009 gikk den inn i sin mest  
alvorlige konjunkturnedgang på mange 
tiår. Finansmarkedene kom i ubalanse, 
råvareprisene ble sterkt redusert og infla- 
sjonen var uvanlig lav. Resultatet ble fall 
i BNP for de fleste land, fallende syssel- 
setting og sterkt økende arbeidsledighet.

Finanskrisen og nedgangskonjunkturen 
utløste kostbare tiltak rettet mot finans-
sektoren og endringer i den økonomiske  
politikken i de fleste land. I ettertid ser man 
at motkonjunkturtiltakene virket, og den  
globale økonomiske utviklingen er bedre 
enn man ventet for bare kort tid siden.

Det økonomiske tilbakeslaget har 
blitt mildere for Norge enn de fleste 
OECD-land, og Nord-Norge er den lands- 
delen som er minst rammet. Norge hadde 
evne og mulighet til å satse hardt på 
motkonjunkturpolitikk. Samtidig har 
rentepolitikken hatt bedre effekt i Norge, 
fordi en større andel av husholdningene 
har flytende rente på sine lån. Et annet 
særnorsk trekk er at den store petroleums- 
sektoren i liten grad har endret sin etter-
spørsel etter varer og tjenester. I tillegg 
er det stor mobilitet og fleksibilitet i det 
norske arbeidsmarkedet. Dette skyldes 
både stor mobilitet over landegrensene, 
og at mange utenfor arbeidsmarkedets 

kjernegrupper har søkt seg vekk fra  
arbeidsmarkedet og over til eksempelvis 
utdanning. 

Den gunstige utviklingen i Nord-Norge  
kan i stor grad forklares med en stor 
offentlig sektor, som spiller en viktig 
rolle som stabilisator. Samtidig har det 
private næringslivet betydelig høyere an-
del av sine leveranser til offentlig sektor 
enn ellers i landet. Det fører til at privat 
sektor er mindre konjunkturutsatt i den 
nordligste landsdelen.

NORdNORsk økONOmI
Ledighetsveksten i landsdelen flatet ut 
allerede i mai 2009, og arbeidsledigheten 
har stabilisert seg rundt 3%. Det siste 
året er ledigheten i Nord-Norge redusert 
med 6%, mens den har økt med 13% på  
landsbasis.

Norges Banks regionale nettverk  
rapporterer om en svak vekst i prod- 
uksjonen i landsdelen de første månedene 
i 2010, og det forventes moderat vekst 
framover. Det generelle investerings- 
nivået i landsdelen forventes å øke  
moderat, men sterkere enn de siste  
periodene. Det er offentlig sektor, særlig 
kommune- og sykehussektoren, og vare-
handel som bidrar sterkest til investerings- 
økningen. Det er nå flere bedrifter som sier 
de vil ha problemer med å øke kapasiteten, 
og flere oppgir tilgang på arbeidskraft som 
begrensende for kapasitetsøkninger. 

Arbeidsmarkedet i Nord-Norge virker 
å være strammere enn i landet generelt. 
Sysselsettingen har bare falt marginalt  
i vinter, og det forventes at denne 
trenden fortsetter mot sommeren. Det er 
bemanningsreduksjoner i bygg og anlegg, 
mens det bare er i Nord-Norge det ventes 
en klar sysselsettingsvekst i industrien. 
Lønnsomheten har bedret seg de siste 
månedene. I tjenesteyting meldes det om 
god vekst i driftsmarginene, i bygg og 
anlegg har marginene holdt seg stabile, 
mens det har vært et moderat fall i de 
øvrige næringene.

Nordnorske forventninger
I forbindelse med Konjunkturbarom-
eter for Nord-Norge vil det fra og med 
denne utgaven bli utført forventnings- 
undersøkelser blant nordnorske 
husholdninger og bedrifter. Forventnings- 
undersøkelsen for husholdningene viser 
at det er grunn til å forvente fortsatt vekst 
i forbruket hos nordnorske husholdnin-
ger. De er optimistiske med hensyn til 
utviklingen i egen økonomi i tiden som 
kommer. Også landsdelens bedrifter er 
optimistiske, og det forventes vekst i 
omsetning, lønnsomhet og sysselsetting 
i hele det nordnorske næringslivet. Også 
i bygg og anlegg og industri, de hardest 
rammede sektorene i nedgangstidene, er 
det optimisme å spore - om enn lavere enn 
i resten av næringslivet.

Norge USA

OECD-Europa Kina
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OECDs Forventningsindeks for bedrifter.  
100 er langtidsgjennomsnitt eller normalsituasjon.

Kilde: SSB

  2007 2008 2009 2010 2011 2012

Konsum i husholdninger 5,4 1,3 0 5,5 4,7 3,8

Bruttonasjonalprodukt 2,7 1,8 -1,5 1,5 1,9 2,1

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

Arbeidsledighetsrate (nivå) 2,5 2,6 3,2 3,5 3,9 3,9

Årslønn 5,4 6,3 4,1 3,4 3,4 3,9

Konsumprisindeksen (KPI) 0,8 3,8 2,1 1,7 1,3 2.0

Boligpris 12,6 -1,1 1,9 7,2 5,1 6,4

Husholdningenes sparerate (nivå) 1,5 3,4 7,5 5,9 4,6 3,2

Pengemarkedsrente (nivå) 5.0 6,2 2,5 2,6 3,4 4,5

Utlånsrente, banker (nivå) 5,7 7,3 4,8 4.0 4,5 5,5

Importveid kronekurs (44 land) -1,8 0 3,3 -5,9 -0,8 0,5

Kilde: OECD
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NAsjONAL økONOmI
Utviklingen i BNP i Fastlands-Norge 
snudde fra nedgang til vekst i 2. kvartal  
2009. Veksten i slutten av året var 
imidlertid langt svakere enn trend- 
veksten. Den er med andre ord for liten til 
å gi positive utslag i sysselsettingen.

Også denne gang ser det ut til at 
omslaget er drevet av økt etterspørsel 
fra husholdningene. Dette kan i stor 
grad tilskrives den ekspansive penge- 
og kredittpolitikken. Varekonsumind-
eksen viser en markant økning, og det 
norske varekonsumet er nå høyere enn  
toppnivået under forrige høykonjunktur.  
Bolig- og næringsinvesteringene har  
imidlertid fortsatt å falle. Etterspørselen  
fra næringslivet har ikke økt som hos  
husholdningene. Før veksten i næringslivet 
tar seg opp, får vi neppe noen positive  
utslag i arbeidsmarkedet.

styrket krone
Finanskrisen førte til en kraftig svekket 
krone, noe som bidro til å lette situasjonen 
for konkurranseutsatt næringsliv. Kronen 
styrket seg så gjennom hele siste år, og 
det forventes at den vil holde seg sterk.  
Kronekursen falt imidlertid noe etter at 
Norges Bank i mars nedjusterte rentebanen.

Rente- og valutakursutvikling. 
Januar 2000 – mars 2010.

Kilde: Norges Bank

1 GBP 1 USD Foliorente
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Fortsatt lav rente
I løpet av finanskrisen satte Norges Bank 
ned styringsrenten etappevis fra 5,75% 
til 1,25%. Fra oktober 2009 har den steget 
til 1,75%. På grunn av forventninger om 
lav inflasjon og lav kapasitetsutnyttelse 
framover, anslår Norges Bank bare en svak 
økning av styringsrenten.

I følge nasjonalbanken har ikke veksten 
den siste tiden vært så stor som forventet. 
Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er 
lavere, kronen er sterkere og lønnsveksten  
svakere. I sum tyder dette på at pris- 
veksten vil bli lavere enn forventet, og 
derfor nedjusteres også rentebanen. Økte 
boligpriser tilsier økte renter, mens rente- 
differansen mot utlandet og lav prisvekst 
tilsier lave renter. Her må Norges Bank 
gjøre totalvurderinger.

jobless recovery
Sysselsettingen i Norge falt bare svakt 
gjennom finanskrisen og nedgangs- 
konjunkturen. Det tyder på at bedriftene i 
stor grad har holdt på arbeidsstokken, og 
at nedgangen i stedet har resultert i lavere 
produktivitet.  Derfor er det heller ikke  
forventet særlig sysselsettingsvekst, når 
vi nå ser omslag i økonomien. Bedriftene 
vil i første omgang øke produksjonen uten 
flere ansettelser. Da får vi det som kalles  
”jobless recovery”, noe som er helt nor-
malt ved omslag fra nedgang til oppgang.

Lave priser og lønninger
Inflasjonen har holdt seg ganske  
stabil, under inflasjonsmålet på 2,5%, 
det siste halve året. Det har vært  
redusert prisvekst på varer og tjenester i  
hjemmemarkedet, og en fortsatt sterk krone,  
internasjonal lavkonjunktur og handel 
med lavkostland vil bidra til at import-
prisene holder seg nede. Lønnsveksten ble 
kraftig redusert i 2009, fra 6,3% i 2008 til 
4,1%. Det forventes rekordsvak lønnsvekst 
i årene framover, på nivå med kriseårene 
1992-95.

INTeRNAsjONAL økONOmI
Den økonomiske temperaturen er nå i ferd 
med å endre seg noe. Et globalt oppsving 
startet i Asia allerede tidlig i 2009. Samme 
høst snudde det også for de fleste OECD-
land, etter 4-5 kvartaler med kraftig fall i 
BNP. Veksten i USA tiltok utover høsten 
2009, men i 4. kvartal falt BNP igjen i 
mange land.

Mye av veksten som ble utløst kom av 
midlertidige faktorer. Under nedgangen 
ble lagerbeholdningene redusert, og en 
betydelig del av produksjonsøkningen 
har gått til gjenoppbygging av lagrene.  
Veksten har også blitt drevet av tunge mot- 
konjunkturtiltak som nå er nedtrappet.

Det forventes at veksten i OECD-
landene vil bli lavere enn høsten 2009, og 
det finnes også tegn på ytterligere nedgang. 
Her er utviklingen i Kina svært viktig.  
I frykt for overoppheting av økonom-
ien har kinesiske myndigheter strammet 
inn den økonomiske politikken. Går de 
for hardt til verks, kan det bremse den  
globale veksten.

Arbeidsledigheten i OECD-området og  
USA er rundt 9%, og det er få tegn til 
at den vil gå ned med det første. Den 
høye arbeidsledigheten, kombinert med  
husholdningenes store gjeld, gjør at økon-
omien ikke kan vente noe drahjelp fra 
husholdningene på etterspørselssiden.

Det økonomiske omslaget har ikke hatt 
effekt overalt. I en lang rekke land, som har 
finansiert motkonjunkturtiltakene ved å ta 
opp lån i utlandet, har arbeidsledigheten 
fortsatt å øke. Stor statsgjeld er nå et 
akutt problem for mange. Problemene i  
Hellas har allerede rystet markedet, og det  
internasjonale pengefondet har bidratt 
med nødkreditt til flere land. For å sikre 
global vekst er det derfor avgjørende at 
man får kontroll med problemene knyttet 
til stor statsgjeld.
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PRIvAT kONsum  
dRIveR veksTeN 
Nedgangen i privat konsum synes å ha 
stoppet opp i fjor. Konsumet har nå begynt 
å øke, og totalt steg omsetningsverdien i 
norske detaljhandelsbedrifter med 3% i 
januar og mars sammenlignet med samme 
måneder i fjor. Omsetningsstatistikken fra 
2009 viser også at Nord-Norge kom bedre 
ut enn resten av landet. Dette er helt nor-
malt. Ved konjunkturomslag påvirkes 
det private konsumet mindre i nord. Det 
samme illustreres gjennom nybilsalget. Et-
ter bunnivået våren 2009, har ikke veksten 
i nybilsalget vært like stor i Nord-Norge 
som i resten av landet. 

Utviklingen framover kan synes stabil,  
men situasjonen kan påvirkes av lavere 
lønnsvekst, arbeidsledighetsnivå og inter- 
nasjonale utviklingstrekk. Mange land 
er ennå ikke gjennom finanskrisen.  
Husholdningene ser ut til å ha fått tilbake 
framtidstroen, og den økonomiske aktiv-
iteten steg gjennom 2009. Varekonsum- 
indeksen har siden våren 2009 økt med 
10%, og er nå høyere enn toppnivået i  
forrige høykonjunktur. Varekonsumet  
styres av befolkningens realdisponible  
inntekt og forventninger. Dermed har  
lavere renter og økte forventninger bidratt til  
veksten. 

Forventningsundersøkelsen blant bed-

rifter og husholdninger i Nord-Norge,  
viser at begge parter ser positivt på den 
framtidige utviklingen. Det indikerer at det 
private konsumet vil øke det kommende 
året. Det er flere husholdninger i lands- 
delen som mener dette er et godt tidspunkt 
for å gjøre innkjøp av større husholdning-
sartikler enn de som mener det motsatte. 

Omsetningsvolumet i varehandelen har 
økt moderat i årets tre første måneder, i 
følge Norges Banks regionale nettverk, og 
denne trenden ventes å fortsette. Privat 
tjenesteytings aktivitet mot næringsliv og 
husholdninger har også steget noe den  
siste tiden. For husholdningene forventes 
det noe økt aktivitet, mens næringslivet 
vil få moderat vekst.

NORdmeNN ReIseR  
TIL hImmeLBLåLANdeT
Reiselivsaktiviteten i Norge, målt i antall 
overnattinger, gikk ned fra 2008 ifølge SSB. 
Nord-Norge har imidlertid klart seg bedre 
enn landet for øvrig. Mens nedgangen  
nasjonalt var på 2%, endte den på i under-
kant av 1% i den nordligste landsdelen. 
NHO Reiseliv Nord-Norges statistikk viser 
at det særlig er forretningstrafikken, og da 
spesielt kurs og konferansemarkedet, som 
har sviktet for hotellene.  

Totalt sett har nordmenns reiseaktivitet 
økt. Det er imidlertid en del forskjeller 

mellom fylkene i nord. Nordland har klart 
seg best i 2009, med en total overnattings-
vekst på 1,5 %, mens Troms og Finnmark 
har en nedgang på henholdsvis 4,2 og 
2,2%. Det er også Nordland som har økt 
innenlandstrafikken mest med nærmere 
5%. Her økte også Finnmark, med 0,9%, 
mens Troms hadde en nedgang på 2,6%. 

Gjennom finanskrisen har trenden med 
at nordmenn ferierer forholdsvis mer i 
hjemlandet blitt tydelig. Både Finnmark 
og Troms har hatt en liten nedgang, mens 
det har vært en økning i Nordland. Her 
har nok TV-serien ”Himmelblå” vært til 
god drahjelp – særlig for reiselivsaktører i 
innspillingsområdet. 

utlendingene på plass igjen
Det knytter seg ennå usikkerhet rundt 
inneværende år. Krisa er ikke over i 
mange land, og kronekursen har styrket 
seg betydelig i forhold til andre valu-
taer det siste året. Dette får en dobbel ef-
fekt når utenlandske gjester får høyere 
kostnader i Norge, samtidig som det 
blir rimeligere for nordmenn å feriere i 
utlandet. Likevel har det siden juli 2009 
vært en jevn og kraftig økning i antall 
utenlandske overnattingsdøgn i lands- 
delen. I løpet av årets to første måneder  
har totalt antall overnattinger i Nord-
Norge økt med 2% sammenliknet med 

Optimisme i næringslivet
Ut fra spådommene går det overraskende bra i nordnorsk næringsliv. Det private konsumet har  
så langt drevet veksten som er kommet. Vår forventningsundersøkelse viser at konsumet vil  
fortsette å øke. I de mest rammede næringene, bygg og anlegg og industri, forventes det også  
voksende aktivitet. Og i en tid med stor nedgang i internasjonalt reiseliv, har Nord-Norge hatt  
en kraftig økning i antall besøk fra utlandet.

Saltfiskeksport (mengde).

Nordmenn Utlendinger Totalt
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Norge
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Endring i antall overnattingsdøgn,  
januar og februar, 2009 vs 2010.

Kilde: Eksportutvalget for fisk Kilde: SSB
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Tv-serien himmelblå har gitt positiv oppmerksomhet og god effekt for reiselivet i ”himmelblålandet”.  Foto: Torgar Næringshage As

samme periode i fjor. Antall utenlandske  
overnattinger økte med 31%, mens  
norske overnattingsdøgn ble noe redusert.  
Samtidig gikk totale overnattingsdøgn litt 
ned på landsbasis.

mARIN sekTOR
Hvitfisknæringen ble sterkt rammet av  
finanskrisen og den påfølgende økono-
miske nedturen. Salget av saltfisk til  
Portugal og Spania stoppet nærmest opp, 

og prisene på fisk falt kraftig. Salget tok seg 
noe opp igjen ut over sommeren. De store 
lagrene av saltfisk fra vinterfisket 2009 ble 
redusert, men med store økonomiske tap. 

Ved utgivelsen av Konjunkturbarometer  
for Nord-Norge høsten 2009, var det 
stor usikkerhet knyttet til fisket i 2010.  
Vi forventet sterk økning i konkurser. 
Likviditeten i bedriftene var presset, 
og bankenes vilje til å yte kreditt 
til fiskekjøp ble vurdert som liten.  
På toppen av dette økte torskekvoten 
kraftig, med usikker effekt på prisene i et 
presset marked.

så langt i 2010
Årets lofotsesong ga kjempefiske, med 
høye fangstrater og unormalt stor fisk. 
Det virker ikke som markedsproblemer, 
konkurser eller kredittilgang har hemmet  
kjøperne. Den kraftige prisnedgangen ser 
ut til å ha bevegd salgsvolumet av salt- og 
klippfisk av torsk opp til nivået før krisen. 
For klippfisk av sei oppnås svært gode 
priser, og også hyse har gått noe opp. 

Markedet synes å absorbere det økte  
tilbudet greit. Dette kan også ha sammen-
heng med at importen av russisk fisk til 
EU har stoppet helt opp. Fra starten av 
2010 stilte EU krav om fangstsertifikater 
som skulle dokumentere lovlig fangst.  

Russland har så langt ikke implementert 
systemet. Resultatet er at betydelige 
mengder russiskfanget fisk ikke kan  
selges til EU. EU-kommisjonen har ute-
lukket at sertifikater kan utstedes for 
tidligere fanget fisk.

Den politiske og økonomiske betydnin-
gen av fiskeressursene er sterkt synliggjort 
de siste to årene. Norsk flåte ble stengt 
ute fra makrellfisket i EUs sone i 2009, 
og Island har de to siste årene fisket store 
mengder makrell ulovlig. På denne måten 
har islendingene presset seg til en plass 
ved forhandlingsbordet om makrellen, en 
framgangsmåte vi kjenner igjen fra torske-
fisket i ”smutthullet”. Stabile forvaltnings- 
avtaler er svært viktige så vel for norske 
fiskere som for fiskebestandene.

valutaspekulasjoner
Resultatene fra 2009 viser at enkelte  
bedrifter måtte bokføre ekstremt store 
tap på finanspostene. Dette viser seg i 
stor grad å stamme fra valutaspekulasjon.  
Bedriftene kjøpte relativt kompliserte  
valutaprodukter av oppsøkende bankfolk. 
Når kursen på euro steg ved årsskiftet 
2008-2009, ga disse kontraktene store tap. 
Bruk av ulike produkter for å sikre seg mot 
valutakursendringer er svært vanlig, men i 
disse tilfellene ble mengden mye større enn  

Varekonsumindeks 1979-2010 (1995=100). 
Sesongjustert.
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nødvendig. I tillegg var selve produktet  
langt mer risikabelt enn normale  
sikringsinstrumenter. Dette må betegnes  
som svakt håndverk av både bedrifts- 
lederne og bankene.

Som en del av tiltakspakken for å  
motvirke markedskrisen, ble det gjennom  
Innovasjon Norge og Norges råfisklag 
gitt ekstra kredittrammer for kjøp av fisk. 
Flere av de konkursrammede bedrift-
ene hadde betydelige kreditter fra disse 
kildene. Det ligger dermed an til konflikter  
mellom bankene og disse kredittgiverne 
om restverdiene.   

Fiskeoppdrett 
Lakseoppdretten sørger stadig for eksport- 
rekorder, og lønnsomheten er svært god. 
For hvert kilo som slaktes havner om 
lag 10-15 kroner på bunnlinjen. Alt er  
imidlertid ikke rosenrødt. Næringen har de 
siste årene opplevd at miljøspørsmål stadig 
kommer i fokus. Det siste året har spesielt 
fôrråstoffenes opprinnelse og lakselus vært 
en utfordring. Senking av tillatt nivå av 
og resistensutvikling mot de mest brukte  
behandlingsmidlene har gitt problemer 
gjennom høsten og vinteren. Luseproblema- 
tikken bidro sterkt til at myndighetene 
begrenset en planlagt kapasitetsutvidelse 
høsten 2009. Dette gjør det mer usikkert 
om videre ekspansjon vil tillates.

marin eksportindustri
Næringsmiddelindustri - og særlig sjømat- 
produksjon - har hatt en positiv ut-
vikling i 2009, men med store variasjoner.  
Bedriften Lofotprodukt, som leverer  
til innenlandsmarkedet, har økt sin  
omsetning med hele 25%. 

Torskefisk har møtt et betydelig pris-
press i markedene. Dette har forverret  
utviklingen også for oppdrettsbasert 
produksjon og salg. Produksjon og eksport 
av laks har imidlertid vist solid utvikling, 
og bidro sterkt til at den samlede norske 
sjømateksporten økte med 6 mrd kroner 
til 44,7 mrd fra 2008 til 2009. Den gode  
utviklingen av både volum og priser på 
laks ser ut til å fortsette i 2010, mens de 
store utfordringene i den eksportorienterte 
hvitfisksektoren vil vedvare.

INdusTRIveksT I NORd 
Utviklingen i norsk industrisektor er 
bekymringsfull etter et svakt 2009. Siste 
del av fjoråret viste tegn til forbedring, 
men forventningene for 2010 er usikre. 
Særlig maskinindustri, skipsbygging og  
leveranser til oljenæringen klarte å holde 
aktivitetsnivået oppe gjennom fjoråret, 
men samtidig ble ordrereservene halvert. 
For deler av industrien betyr dette en 
usikker situasjon i forhold til kapasitets- 
utnyttelse, lønnsomhet og konkurran-
seevne. Det er imidlertid store bransjevise 
forskjeller. Fra 4. kvartal 2008 til samme 
kvartal 2009 har eksempelvis produksjon 
av kjemiske råvarer økt verdien av sine  
ordrereserver med 54%. 

I følge Norges Banks regionale  
nettverk, melder hjemmemarkedsindustr-
ien om uendret vekst i produksjonen og 
en forventning om moderat vekst fram-
over. Eksportindustrien har hatt god vekst 
og venter at den vil fortsette. Bedriftene i 
nettverket regner også med sysselsettings-
vekst i nordnorsk industri totalt sett.

Industrifylket Nordland
Industrimiljøet i Rana har også merket 
konsekvenser av konjunkturendringene. 
For virksomhetene i industriparken  
varierer utslagene mye. Ruukki, som  
leverer stålprofiler til skipsbygging, er 
i ferd med å søke nye eiere til fabrikken 
i Mo. Der forventes det fortsatt svak  
etterspørsel de nærmeste par årene. Rana 
Gruber, og andre deler av ferrolegeringsin-
dustrien, går bedre som følge av økende 
etterspørsel fra Kina. Innenfor mekanisk 
produksjon vokser aktiviteten hos Momek 
og Miras. Bjørn Bjørkmo i Mo industri-
park, framhever to viktige elementer for 
utviklingen av industrimiljøet; avklaring  
av langsiktige energiprisregimer og EU-
tilpassing av øvrige rammevilkår for  
industrien. For Alcoas aluminiumsproduk-
sjon i Mosjøen ble 2009 et krevende år.  
Da merket man for alvor lavkonjunkturen. 
Aktivitetsnivået er nå harmonert i forhold 
til konjunktursituasjonen, og det er ikke 
forventet andre store endringer i 2010. 

Også i industriparken i Glomfjord er flere 
av virksomhetene inne i en omstillings- 
fase. Internasjonalt satser REC-konsernet 
stort og har også etablert en ny produksjons- 
enhet for wafere, solceller og moduler i 
Singapore. Der er produksjonen i gang fra 
april i år. Etter mange år med rask vekst 
og kapasitetsoppbygging, fokuseres det nå 
sterkere på kvalitetsutvikling og kostnads- 
kontroll. Markedssiden har det siste året 
erfart økende prispress og konkurranse. 
Til tross for usikkerheten har aktivitets- 
nivået og sysselsettingen i Glomfjord vært 
opprettholdt. Det tilrettelegges også for 
fortsatt vekst.

Industrimiljøene i Nordland ser,  
sammen med fylkeskommunen, FoU-
miljøer og Gassmaks-programmet, også 
på mulighetene for økt verdiskaping og  
sysselsetting basert på ilandføring og  
industriell bruk av naturgass. Kombinas-
jonen av gass og mineraler anses som et 
interessant verdiskapingsområde, men 
det stiller krav til et nært samarbeid med 
myndighetene om videreutvikling av  
infrastrukturen.

Finnmark sitter på en gullgruve?
Sydvaranger Gruve har investert over  
1,5 mrd kroner i gjenoppstarten av  
gruvevirksomheten. Her finnes det fort-
satt jernmalm verdt 100–150 mrd kroner. 
Bedriften har i dag 250 ansatte og vil øke 
til 350 i løpet av 2010. I tillegg sysselsettes 
100 personer gjennom underleverandører. 
Så langt har gruveselskapet ikke klart å 
finne nok kvalifiserte arbeidstakere i Sør-
Varanger. Det har dermed vært nødvendig 
å hente inn folk utenfra, ikke minst til  
spesialiststillinger med særlige krav 
til kompetanse og erfaring. I dag har  
selskapet ansatte fra hele 38 land.

Gruveselskapet Nussir borer etter 
kobber på Ulveryggen i Repparfjord. Så 
langt er det gjort funn verdt 16-17 mrd 
kroner i Kvalsund - en betydelig fore-
komst i Norge. En gjenåpning av gruvene i  
Nussir/Repparfjord vil skape 200 arbeids- 
plasser. Til sommeren fortsetter min-
eraljakten, når Store Norske Gull igjen 
går i gang med gull-leting i Raitevarre i  
Karasjok. Også her kan det bli gruve- 
virksomhet på sikt.

Salget av nye personbiler.  
Indeks, januar 2000=100. Trend.

Kilde:  Opplysningsrådet for Veitrafikken AS  
og egne beregninger
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massive motkonjunkturtiltak var med på å redusere den store nedgangen i bygg og anlegg. Forventnigsundersøkelsen i dette konjunkturba-
rometeret viser en gryende optimisme i sektoren. Foto: Colourbox og Yngve Olsen sæbbe 

TeGN TIL BedRING 
I BYGG OG ANLeGG
Bygg og anlegg er den sektoren som ble 
hardest rammet av konjunkturnedgangen. 
Til tross for massive motkonjunkturtiltak, 
falt omsetningen i Nord-Norge med 8% i 
2009 sammenliknet med 2008. Samtidig 
var omsetningsfallet 11% for landet totalt.

Boligprisene har etter en periode med 
nedadgående kurve igjen steget. Nasjonalt 
er boligprisene i mars 2010 3,3% høyere 
enn ved forrige pristopp i august 2007. 
Dette gjelder hele landet unntatt Tromsø 
og Bergen, hvor prisene er 7,8 og 4,6%  
lavere enn toppnivået. Det siste året har 
snittprisen økt med 10% både på lands- 
basis og i Nord-Norge. I Tromsø, 
hvor det har vært store svinginger i 
boligmarkedet de siste årene, har prisene 
bare økt med 6% i perioden. Tromsø har 
fortsatt høy formidlingstid på boliger med 
40 døgn, men den betydelige reduksjonen i  
formidlingstiden, som vi har sett i årets tre 
første måneder, indikerer en klar bedring i 
boligmarkedet.

Antallet igangsatte boliger har falt 
siden 2007 for landet og siden 2008 for 
Nord-Norges del. Det kraftigste fallet har 
vi hatt i Troms, med en halvering av antall 
igangsettinger fra 2007 til 2009. På lands-
basis ventes aktiviteten i bygg og anlegg 
å gå litt ned i 2010. Selv med økte bolig- 
investeringer, gjør fallet i næringsbyggs- 
investeringer at det totale aktivitetsnivået 
reduseres. 

Aktiviteten i Nord-Norge har falt litt 
de første månedene av 2010, og Norges  
Banks regionale nettverk forventer  
uendret vekst. Forventningsundersøkelsen 
for Nord-Norge viser imidlertid at bygg 
og anleggsbedrifter i Nord-Norge ser  
optimistisk på egen bedrifts utvikling det 

neste året. De forventer forbedring i både  
omsetning, sysselsetting og lønnsomhet.

Ikke FuLL sTOPP I PeTRO
Helhetlig forvaltningsplan for det marine 
miljøet utenfor Lofoten og i Barentshavet 
er under revidering. Faglig Forums rapport 
kom i april, og i månedene framover vil en 
se ulike grupperingene forsøke å fremme 
sine syn. Vernefokuset er fremdeles sterkt 
for Nordland VI og VII, mens Troms II  
presenteres som mindre sårbart. Igjen 
oppfatter nordnorske næringsinteresser 
at ringvirkningene er lite debattert. Det er 
vern og miljø som er i fokus. LO sentralt 
ber om konsekvensutredning, og ECON 
hevder i en ny rapport at Norge trenger 
åpning av Lofoten og Vesterålen for å  
opprettholde aktivitetsnivået for  
industrien - og dermed de statlige  
inntektene. Den politiske debatten  
framover vil dreie seg om miljø  
kontra samfunnsmessige ringvirkninger.  
Stoltenberg II sitt regjeringskompromiss  
er å avvente de faglige innspillene og 
høringene, og en ny Forvaltningsplan vil 
komme innen utgangen av 2010. 

Dette er de mest mediafokuserte  
områdene i nordnorsk oljegeografi, men 
aktivitetsnivået er definitivt ikke redusert. 
Helgelandskysten opplever økt fokus, og 
gassfeltene Viktoria, Skarv, Luva og Idun 
er under planlegging eller utbygging. 
Stær og Svale inngår som oljesatellitter til 
Norneskipet, og det samme vil trolig skje 
med det nyoppdagede feltet Fossekallen. 
I Finnmark er Snøhvit i drift etter år med 
tilpasninger, og oljefeltet Goliat er under 
utbygging. 

Flere oljeselskap har etablert avdelin-
ger i Nord-Norge, og dessuten er de to olje- 
selskapene med basis i landsdelen i 

vekst. Alta-baserte North Energy har  
totalt tretten lisenser og ett mulig  
operatøransvar på norsk sokkel, mens 
Tromsø-selskapet Discover Petroleum har 
tolv lisenser og ett mulig operatøransvar. 
Ved tildeling i forhåndsgodkjente områder, 
TFO, i 2009 fikk North Energy to lisenser 
i Barentshavet og Discover Petroleum én. 
North Energy fikk i tillegg en lisens nord 
i Norskehavet.

Lisenser er andeler av en utvinnings- 
tillatelse, mens TFO er tildelinger i 
såkalt modne felt. Der er ytterligere  
utredninger og godkjenninger ikke  
påkrevd. I september er det frist for  
TFO 2010, med tjue blokker eller  
deler av sådanne i Barentshavet samt 
blokker i Nordsjøen og Norskehavet.  
I tillegg kommer et forslag om utlysning 
av umodne blokker i konsesjonsrunde  
21 i mars 2010. Denne vil inneholde 
blokker opp til 74º nord i Barentshavet, 
og opp til 68º nord i Norskehavet – hvilket  
innebærer nye utvidelser. For en del 
av disse blokkene er det sterk uenighet  
mellom rådende departement og miljø-
forvaltningen. Miljøinstitusjonene hevder 
at deres tilrådninger, med hensyn til  
korallrev og andre sårbare naturkvaliteter, 
er oversett.

Det er også store forventninger til  
Statoils og ENI Norges leteboringer i  
Barentshavet kommende høst. De påføl-
gende år er det planlagt to til fire lete-
brønner i samme område. Dermed blir 
det ingen stopp med det første. Siste opp- 
datering fra Oljedirektoratet viser at det 
er produsert 5,3 mrd Sm3 oljeekvivalenter 
på norsk sokkel, og at forventningsverdien 
for de gjenværende påviste utvinnbare  
ressursene er anslått til 4,8 mrd Sm3  
oljeekvivalenter.
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Arbeidsledighetsnivå i nordnorske fylker og 
hele landet. 1993-2010. Sesongjustert serie.
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Færre ledige i nord
Nord-Norge har klart seg bedre gjennom finanskrisens etterdønninger enn resten av landet.  
Det er klare tegn til omslag på arbeidsmarkedet i landsdelen. Arbeidsledigheten i mars var 6%  
lavere enn for et år siden. For landet som helhet økte ledigheten med 13%. Positive signaler  
fra stillingsmarkedet taler for at arbeidsledigheten i Nord-Norge vil gå noe ned i 2010. 

Nord-Norge ser ut til å ha sluppet billigere 
unna krisen enn mange trodde. Etter at  
arbeidsledigheten var på sitt laveste 
våren 2008 med 2,1%, økte den raskt til 
3,1% i mai 2009. Fra da av har ledigheten  
stabilisert seg. Den sesongjusterte ledig- 
heten i Finnmark har de siste månedene 
holdt seg stabil rundt 3,6%, mens  
Nordland og Troms har flatet ut på et 
nivå i underkant av 3%. Utviklingen på  
arbeidsmarkedet varierer betydelig mel-
lom kommunene, men den generelle 
trenden er klar; 58 av landsdelens  
88 kommuner har hatt nedgang i ledigheten 
siden mars i fjor. 

Bølgebrytere
Den relativt svake ledighetsøkningen kan dels 
forklares med at flere arbeidsinnvandrere  
arbeidet på kortsiktige kontrakter i forkant 
av krisen. Mange dro hjem da nedgan-
gen kom. Ledigheten, særlig i bygg og an-
legg og industri, steg dermed mindre enn  
under tidligere nedgangskonjunkturer. 
Mange nordnorske ungdommer og unge 
voksne har også trukket seg ut av arbeids-
markedet for å ta høyere utdanning. Den 
avtakende veksten i ledigheten påvirkes 
samtidig av at flere arbeidssøkere deltar på 
tiltak. 

Private virksomheter i Nord-Norge 
selger en langt større andel av sine  
leveranser til offentlig sektor enn bedrifter 
i andre deler av landet. De er dermed mer 
skjermet for konjunktursvingninger. Også 

dette har bidratt til å gjøre utviklingen på 
arbeidsmarkedet mindre negativ i nord. 

Bedre for industrien i nord
SSBs undersøkelser viser at norsk  
industri ble hardt rammet av finanskris-
en i 2009, med en markert svikt i etter- 
spørselen både hjemme og ute. Intervjuene 
fra Norges Banks regionale nettverk viser at 
industribedriftene forventer en klar vekst 
i sysselsettingen i år. Ledighetstallene 
viser tegn til at konjunkturene for nord-
norsk industri er i bedring. Ledigheten er 
14% lavere enn for et år siden, mens den 
på landsbasis har økt med 10%. Samtidig 
er det store bransjevise forskjeller. En del 
bransjer og bedrifter gikk inn i nedgangs- 
tiden med velfylte ordrebøker og var 
dermed godt skjermet fra krisen. 

Prosessindustrien i landsdelen har 
slitt i denne perioden, men vinden ser nå 
ut til å snu. Ledigheten blant prosess- og  
maskinoperatører har gått ned 23% 
siden mars i fjor. På den annen side har 
metallindustrien opplevd en kraftig 
produksjonsnedgang, og på landsbasis 
har ledigheten blant støpere, sveisere 
og platearbeidere steget med hele 60% 
det siste året. Utviklingen i Nord-Norge  
avviker klart fra resten av landet. Her har 
ledigheten blant denne typen industri-
arbeidere tvert imot gått ned med 22% 
siden i fjor vår.

Hittil i nedgangskonjunkturen har 
mange industribedrifter reagert på lavere  

produktetterspørsel med en sterk  
reduksjon i nyansettelser, framfor ned- 
bemanning. Etterspørselen etter arbeids- 
kraft i landsdelens industri, målt i an-
tall nye stillinger, er lavere enn under  
forrige lavkonjunktur fra 2002-2005, mens 
ledigheten er halvparten så høy. Til tross 
for sviktende etterspørsel og fallende 
produksjon, velger mange bedrifter å  
holde på kompetansen ved å avvente 
nedbemanning i det lengste. Dette  
gjenspeiler nok at bedriftene er bevisste 
på de høye kostnadene rundt oppsigelser 
og nyansettelser. Den samme utviklingen 
ser vi også på landsbasis.

Det har vært stor usikkerhet rundt det 
faktum at mange av industriens lang- 
siktige kontrakter går ut ved årsskiftet, 
og at laber ordretilgang kan føre til  
oppsigelser. Denne usikkerheten har så 
langt ikke gitt utslag i årets ledighets- 
statistikk. Vi ser også at landsdelens  
etterspørsel etter industriarbeidere 
har stabilisert seg de siste månedene. 
Selv om næringen nok vil oppleve nye  
oppsigelser, så gir positive forventninger og  
utflating på stillingsmarkedet en pekepinn 
på at det ikke er noen forverring i sikte for 
sysselsettingen i landsdelens industri de 
kommende månedene. 

Færre ledige i bygg og anlegg
Byggebransjen i landsdelen ble  
rammet av en rask ledighetsoppgang 
høsten 2008, men fra i fjor sommer har 

Kilde: Nav og egne beregninger Kilde:Nav Kilde: Nav og egne beregninger

Agder og Rogaland Oslo og Akershus
Sør-Østlandet Hedmark og Oppland
Vestlandet Nord-NorgeTrøndelag
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arbeidsmarkedssituasjonen bedret seg. 
Regjeringen iverksatte krisetiltak våren 
2009. Disse skulle kunne settes raskt i gang 
og treffe de mest utsatte delene av arbeids-
markedet - og da særlig byggesektoren.  
En undersøkelse, som KS gjennomførte 
blant norske kommuner sist høst, viste at 
89% av kommunene hadde startet hoved-
vekten av prosjektene før oktober. 

Byggebransjen lyser fortsatt ut færre 
stillinger på landsbasis, mens det har vært 
en stabilisering på stillingsmarkedet i 
Nord-Norge. Bygg og anlegg har frisknet til 
i Nordland og Troms, med færre arbeids- 
ledige, mens ledigheten øker i Finnmark. 
Det er særlig snekkere og tømrere som har 
fått et bedre arbeidsmarked i Nordland og 
Troms. I Finnmark derimot, har 42% flere 
med denne type kompetanse blitt arbeids- 
ledige. Arbeidsmarkedet er fortsatt tøft for 
elektrikere og rørleggere i hele landet. 

handel og service har klart seg bra
Tjenestenæringene har ikke hatt en like 
negativ sysselsettingsutvikling som bygge-
bransjen og industrien. Vesentlig lavere 
renteutgifter i kjølvannet av finanskrisen, 
og nær halvering av konsumprisveksten, 
er de viktigste bakenforliggende årsakene. 
Ledigheten i handelsyrkene har gått ned 
med 5% i Nord-Norge det siste året, 
mens nedgangen i servicenæringene har 
vært på 10%. Utviklingen i landsdelens 
tjenestesektor har vært mer positiv enn 
ellers i landet, hvor den mer negative 
arbeidsmarkedsutviklingen i større grad 
også har preget tjenestenæringene. En del 
av de sysselsatte i tjenestenæringene er også 
avhengige av etterspørselen fra utlandet.  
Dette gjelder særlig turistnæringen.  
I Nord-Norge ser vi 5% høyere ledighet, til 
tross for flere besøkende den siste tiden.

Positivt for offentlig sektor
Ledigheten i nordnorsk offentlig sektor 
har vokst langt mindre enn i privat sektor.  
Samtidig er offentlig sektor en  
proporsjonalt større innkjøper av varer og 
tjenester fra private virksomheter i Nord-
Norge enn den er i Sør-Norge. Dette demper  
derfor indirekte ledighetsøkningen også 
i landsdelens private sektor. I offentlig 
sektor er veksten i- og nivået på arbeids- 
ledigheten fortsatt svært lav. Den nord- 
norske etterspørselen etter helsearbeidere  
og lærere har holdt seg høy gjennom finans- 
krisen, mens man på nasjonalt plan ser 
færre utlysninger av slike stillinger. Dette 
gjenspeiles i resultatene fra NAVs bedrifts- 
undersøkelser. De viser en større  
mangel på arbeidskraft i helse og omsorg og  
undervisning i Nord-Norge enn ellers i 
landet.

Arbeidsmarkedet framover
Virksomhetene i landsdelen ser nå lysere 
på framtiden. Nedgangen på stillings-
markedet, som har vedvart siden slutten 
av 2007, har stoppet opp i nord. Landet 
som helhet har hatt en svakere utvikling 
på stillingsmarkedet enn Nord-Norge, 

Ledighetstallene viser tegn på at konjunkturene for nordnorsk industri er i bedring.
 Foto: Rød Tråd

men de siste månedene har etterspørselen 
etter arbeidskraft vist tegn på stabilisering 
også i sør. Målt i antall nye stillinger er  
etterspørselen fortsatt en del høyere i 
Nord-Norge, og det gir landsdelen mer 
positive framtidsutsikter for arbeids-
markedet enn landet forøvrig. 

Forventningsundersøkelsene for Nord-
Norge viser positive forventninger til 
økende sysselsetting blant nordnorske  
bedrifter innen sekundærnæringene  

industri og bygg og anlegg. Dette tyder på 
at arbeidsmarkedet er i ferd med å snu 
også i disse konjunkturutsatte næringene. 
For tjenestenæringenes del vil ledigheten 
gå ned, først og fremst som følge av at 
konsumveksten holder seg godt oppe.  
I landsdelen sett under ett, tror vi der-
for at arbeidsledigheten vil gå litt ned  
gjennom 2010. Fra 2011 antar vi at  
sysselsettingen igjen vokser forsiktig, og at  
arbeidsledigheten fortsetter å gå ned.
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Nordnorske forventninger
Bedriftene og husholdningene i Nord-Norge er optimistiske til den framtidige utviklingen. 
Husholdningene, som har vært den viktigste kilden til omslaget i økonomien, har hatt en positiv 
utvikling i egen økonomi det siste året og forventer at den blir enda bedre neste år. Også bedriftene 
synes å ha fått tilbake framtidstroen og forventer en positiv utvikling i omsetning, lønnsomhet  
og sysselsetting. Det er i Finnmark vi finner de mest optimistiske bedriftene og husholdningene.

Husholdningenes og bedriftenes etter- 
spørsel er en svært viktig driver for den 
økonomiske utviklingen. Denne etter-
spørselen styres både av de gjeldene økon-
omiske forholdene og forventningene til 
den framtidige økonomiske utviklingen.

Forventningene til den økonomiske 
utviklingen kan være et virkemiddel til 
å forutsi etterspørsel på kort og lang sikt 
og for å se om toppen eller bunnen i en  
konjunktursyklus nærmer seg. I tillegg er 
forventingene godt egnet til å forutsi brudd 
i konjunkturforløp eller konsekvenser av 
store uforutsette hendelser som prissjokk 
og naturkatastrofer.

For bedre å kunne anslå den framtidige 
økonomiske utviklingen i landsdelen, har 
vi utført forventningsundersøkelser blant 
bedrifter og husholdninger i Nord-Norge. 
Undersøkelsene består av noen få og enkle 
spørsmål om den økonomiske utviklingen 
og forventningene rundt den.

POsITIve hushOLdNINGeR 
Husholdningene i Nord-Norge har  
generelt sett positive forventninger til 
den totale økonomiske utviklingen. De 
er likevel noe mindre positive enn i lan-
det som helhet, når vi sammenlikner 
med Sparebankforeningens forventnings- 
barometer for 1. kvartal.

I vårt forventningsbarometer har vi sett  

på forventningene i forhold til region,  
kjønn, alder og inntekt. De regionale 
forskjellene er klare. Husholdningene 
i Finnmark er mest optimistiske, mens 
vi finner de minst optimistiske i Troms.  
Nordnorske menn er betydelig mer op-
timistiske enn kvinnene. For alders-
gruppene er de fra 18-30 år og 31-50 år  
optimistiske, mens det er omtrent like 
mange optimister som pessimister blant de 
over 50. Vi ser også at optimismen øker med 
inntekten. De med høyest inntekt er mest 
optimistiske, mens det hos de med lavest 
inntekt kun er svak optimisme å spore.

Optimistiske til egen økonomi
Husholdningene har generelt mer optimis-
tiske forventninger til utviklingen i egen 
økonomi enn til landsdelens utvikling. 
Dette gjelder i alle de tre fylkene, blant 
menn og kvinner, i alle de tre inntekts-
gruppene og aldersgruppene 18-30 år og 
31-50 år. Det er kun de over 50 år som 
har lavere forventninger til egen økonomi 
enn til utviklingen i landsdelen. I denne  
aldersgruppen ser vi også pessimisme i 
forventningene til egen økonomi.

I forhold til egen økonomi er  
husholdningene i Nordland mest 
optimistiske. Også her er folk i Troms 
minst optimistiske. Menn ser mer  
positivt på utviklingen neste år enn  

kvinner, men forskjellen mellom  
kjønnene er betydelig mindre enn det 
foregående år. Og optimismen rundt egen 
økonomi neste år stiger med inntekten. 

Bedre for landsdelen
Husholdningene mener generelt at  
utviklingen vil bli bedre det neste året 
enn det foregående.  Unntakene er alders- 
gruppen over 50 år og de med høyest in-
ntekt. Når vi ser på utviklingen for landsde-
lens økonomi er alle fylkene, menn og kvin-
ner, inntektsgruppene og aldersgruppene 
mer optimistiske til det neste året. Her er  
husholdningene i Finnmark mest  
optimistiske, og igjen er Troms minst  
optimistisk. Som med egen økonomi, 
blir også forventningene til landsdelens  
økonomiske utvikling det neste året  
mindre med økende alder og høyere med 
økende inntekt.

Greit med store kjøp nå
På spørsmålet om dette er et godt eller  
dårlig tidspunkt for å gå til innkjøp av 
større husholdningsartikler, er det en over-
vekt som mener det er et godt tidspunkt. 
Husholdningene i Nordland er mest posi-
tive til større kjøp, mens folk i Finnmark er 
minst positive. Vi ser også at kvinner er mer 
positive enn menn, at aldersgruppen 31-
50 år er den mest positive aldersgruppen 

Kilde: Norut Tromsø

Nordnorske husholdningers forventninger. 
Forventningsindikatoren og delindekser.

Egen økonomi siste år Egen økonomi neste år
Regionsøkonomi siste år Regionsøkonomi neste år
Større kjøp Forventningsindikator

��

��

��

��

�

�

�

�

�

��

��

��

��

��

��

�

�

N
or

dl
an

d

Tr
om

s

Fi
nn

m
ar

k

Kv
in

ne
r

M
en

n

18
-3

0 
år

31
-5

0 
år

51
 å

r o
g 

el
dr

e

La
v 

in
nt

ek
t

M
id

de
ls

 in
nt

ek
t

H
øy

 in
nt

ek
t

Nordnorske husholdningers forventninger. 
Forventningsindikatoren for grupper.

Utvikling i egen økonomi siste år
Forventninger til egen økonomi neste år
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Nordnorske husholdningers forventninger.  
Egen økonomi, siste år og neste år.
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og at den yngste aldersgruppen, 18-30 år,  
mener det nå er et dårlig tidspunkt for større 
kjøp. På inntektssiden er det ikke uventet  
gruppen med høyest inntekt som er mest 
positive, mens de med lavest inntekt er 
mest negative til å gjøre større kjøp. 

husholdningene driver veksten
Det er ingen overraskelse at hus- 
holdningene i Nord-Norge er mer op-
timistiske på egne vegne enn i forhold 
til landsdelens økonomiske utvikling. 
De har generelt sett blitt lite rammet av  
nedgangstidene. Mange har heller kommet 
svært godt ut med lave lånerenter og god 
lønnsvekst. 

Selv om husholdningene kom godt ut 
av nedgangstidene, med positiv utvikling 
i egen økonomi det siste året, er det ennå 
stor optimisme å spore. Disse positive  
forventningene har vi allerede begynt å 
se resultatene av gjennom en klar økn-

en overvekt av de nordnorske husholdningene mener det nå er et godt tidspunkt å gå til innkjøp av større husholdningsartikler. 
 Foto: simen Fangel, Rød Tråd

ing i det private forbruket. Så langt er 
denne veksten driveren bak omslaget 
vi nå ser i norsk økonomi. De positive  
forventingene, og spesielt de som knytter  
seg til personlig økonomi, varsler om  
fortsatt økt privat forbruk i Nord-Norge. 

Årsakene til at forventningene i  
Nordland og Finnmark er betydelig 
høyere enn i Troms, kan være den gode 
utviklingen i Finnmark generelt og at de  
negative konsekvensene for Nordlands 
konkurranseutsatte industri har blitt  
betydelig mindre enn antatt. Dette er  
faktorer som klart kan påvirke  
forventningene i positiv retning.

De lavere forventningene til egen  
regions økonomi i Troms, kommer antagelig 
av at fylket er hardere rammet av nedgangs- 
tidene - særlig innenfor bygg og anlegg. 
Boligmarkedet i Tromsø har da heller 
ikke kommet seg helt til hektene etter det  
kraftige aktivitetsfallet. Husholdningene 
i fylket er av den klare oppfatning at  
regionens økonomi nå er i dårligere  
forfatning enn for ett år siden, selv 
om det i svært liten grad merkes på  
privatøkonomien. Sannsynligvis har  
medias fremstilling av krisetiden bidratt  
mye til å forme et negativt bilde.  
Forventningene til landsdelens økono-
miske utvikling er imidlertid positive hos 
husholdningene i Troms.

FRAmTIdsTRO I BedRIFTeNe
Det ser ut til at nordnorske bedrifter har 
fått tilbake framtidstroen. Det er flere  
bedriftsledere med positive forventninger  
til bedriftens økonomiske utvikling, enn 
de som ser mørkt på framtiden. Nord- 
norske bedrifter er optimistiske, og  
svarene fra 255 bedriftsledere tyder på at  
konjunkturene i landsdelen har snudd.  

Forventningene til den økonomiske ut- 
viklingen i nord er gjennomgående  
positive, og de står i sterk kontrast til  
bedriftsledernes negative opplevelser de  
siste tolv månedene. Det er i Finnmark  
vi finner de mest positive forventningene.  
Dette kan skyldes at næringslivet i dette 
fylket har vært minst påvirket av nedgangs- 
konjunkturen, samtidig som positive  
nyheter om stadige forbedringer i norsk 
økonomi signaliserer at nedgangstidene 
slipper noe av grepet.

De tjenesteproduserende næringene 
har vært minst rammet i konjunkturned- 
gangen, og bedriftene her ser også lysest på  
framtiden. Også primærnæringene har  
positive forventninger, mens bygg og  
anlegg og industri er minst optimistiske. 
Disse to konjunkturutsatte næringene er da 
også hardest rammet av nedgangen. Her ser 
man likevel klare lyspunkt i sysselsettings- 
utviklingen.

Optimismen blant bedriftene er størst 
i forhold til utviklingen i egen bedrift. 
Det er særlig de nordnorske bedriftenes  
forventninger om omsetningsøkning som 
bidrar til positiviteten. Bedriftene har også 
tro på bedre lønnsomhet og flere ansatte i 
egen bedrift de neste tolv månedene.

Forventer økt omsetning
Troen på økt omsetning i egen bedrift er 
sterk hos nordnorske ledere. Hele 64% av 
de som besvarte undersøkelsen forventer 
økt omsetning de neste tolv månedene, 
mens 28% tror den vil holde seg uendret. 
Primær- og tjenestenæringene er mest  
optimistiske når det gjelder utviklingen i 
salgsinntektene. Og forventningene er størst 
i store bedrifter med over tjue ansatte.

Nordnorske bedrifters forventninger.  
Forventningsindikatoren og delindeksene.

Bedriftens økonomi siste år
Bedriftens økonomi neste år

Landsdelens økonomi siste år
Landsdelens økonomi neste år

Forventningsindikator
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Tro på økt lønnsomhet
Nordnorske bedriftsledere er også opti-
mistiske i forhold til at lønnsomheten 
i egen bedrift vil bli bedre de neste 
tolv månedene. Her tror 60% av alle  
respondentene på bedring. Optimismen er 
sterkest i primærnæringene, hvor 68% av 
bedriftslederne forventer bedring. Blant 
fylkene i nord ser Finnmark ut til å være 
mest optimistisk, hvor hele 71% av svarene 
fra bedriftslederne uttrykker forventning 
om økt lønnsomhet i egen bedrift.

venter økt sysselsettingsvekt
Med hensyn til forventningene til økt  
sysselsetting de neste tolv månedene er det 
også optimisme å spore, men den er lavere 
enn for omsetning og lønnsomhet. 43% 
forventer økning i antall sysselsatte i sin 
bedrift, mens bare 6% ser en nedgang som 
mest sannsynlig. Det er de hardt prøvede 
sekundærnæringene som nå er mest  
positive til flere ansettelser. 53% av  
bedriftene i denne næringsgrupperingen 
forventer en bedre sysselsettingssituasjon. 
Det er de største bedriftene, med over tjue 
ansatte, som ser lysest på sysselsettings- 
utviklingen i egen bedrift. Her forventer 
hele 66% en økning.

Om FORveNTNINGeR
I grunnleggende økonomisk teori sier  
Keynes (1936) at etterspørsel kun på-
virkes av nåtidig inntekt, mens man i feltet  
adferdsøkonomi hevder at etterspørsel er et 
resultat av evne og vilje til å bruke penger. 
Viljen til å bruke penger styres i stor grad 
av forventninger om den framtidige ut-
viklingen. Måling av forventninger gir gode 
anslag på konjunkturutviklingen. I mange 
tilfeller er disse anslagene mer treffsikre enn  
konvensjonelle økonomiske indikatorer.

Slike forventningsmålinger i hushold-
ninger og bedrifter startet på slutten av 
40-tallet. I 70-årene ble slike undersøkelser 
vanlige i mange land, men i Norge ble  
målingene vanlige først på 90- og 2000-
tallet. Fra i år gjøres det forventnings- 
undersøkelser blant nordnorske hushold-
ninger og bedrifter i forbindelse med Kon-
junkturbarometer for Nord-Norge.

husholdningenes forventninger
Husholdningenes forventninger måles ved 
hjelp av indikatoren Index of Consumer 
Sentiment - ICS. I Norge har den vært 
brukt av Sparebankforeningen siden 1992 
under navnet Forventningsindikatoren.  
Indeksen består av fem spørsmål. Disse 
omhandler husstandens nåværende  
økonomi, dens økonomi i fremtiden, landets  
økonomi, landets framtidige økonomi 
og kjøp av større husholdningsartikler.  
På bakgrunn av svarene beregnes  
to måltall. Det ene er et mål på 
usikkerhet omkring forventninger til  
framtiden, og det andre er forholdet mellom  
optimistiske og pessimistiske respond- 
enter - forventningsindikatoren.

Indikatorens treffsikkerhet
Undersøkelser viser at en forventings- 
indikator forklarer en stor del av  
variasjonen i privat forbruk. Data fra  
England viser at indikatoren forklarer 
nesten halvparten av det private forbruket 
i påfølgende kvartal. I følge Norges Bank 
er indikatoren best egnet til å si noe om 
konsumet i det kvartalet den publiseres 
og i påfølgende kvartal. Studier viser 
også at indikatoren er spesielt nyttig til å 
forutsi etterspørselen når økonomien har 
vært utsatt for sjokk, altså i situasjoner 
hvor vanlige økonomiske indikatorer ikke  
fungerer. Svarene om personlig økonomi 
gir bedre forutsetninger for å se framtidige 
endringer i etterspørselen enn de nasjonal- 
økonomiske spørsmålene. En svensk 
studie fant at den personligøkonomiske 
delindikatoren kunne forklare 37% av  
endringene i husholdningenes etterspør-
sel. Noe tilsvarende ble ikke funnet for 
den nasjonaløkonomiske delindikatoren.

dannelse av forventninger
Det er forsket svært lite på hva som danner 
grunnlaget for forventningene, men en klar 
faktor er forventningene til egen inntekts- 
utvikling. Mye tyder på at forventningene 
baserer seg på observasjoner av økonomisk  
utvikling, fordi forventningsindikatoren  
følger kurvene til konvensjonelle økon-
omiske indikatorer som husholdnin-

genes boligformue, realrente og inflasjon.  
Det er imidlertid usikkert hvordan  
husholdningene tar til seg slike observas-
joner. Den jevne forbruker bedriver neppe 
en kontinuerlig oppdatering av generelle 
økonomiske måltall. Det er mer sannsyn-
lig at folk skaper sine forventninger ut 
fra det generelle økonomiske bildet som  
media tegner. Deres framstilling av 
økonominyheter er med stor sannsyn-
lighet svært viktig for husholdningenes 
dannelse av forventninger. Media kan 
dermed bidra til å forsterke økonomiske 
opp- og nedturer.  Studier viser også at  
antallet avisartikler om økonomi og  
presentasjoner av økonomiske nøkkeltall 
øker i nedgangstider. 

Bedriftenes forventninger
Bedriftenes forventninger måles ved hjelp 
av indikatoren Business Sentiment In-
dex – BSI. Studier viser at indikatorer for  

Kilde: Norut Tromsø

Utvikling i egen bedrift siste år
Forventninger til egen bedrift neste år
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Nordnorske bedrifters forventninger. Utviklingen 
i egen bedrift siste år og forventningen neste år.

Optimismen knyttet til lønnsomhet er sterkest i primærnæringene, hvor 68% av bedriftslederne forventer bedring. 
 Foto: Per eide studio, eksportutvalget for fisk

Kilde: Norut Tromsø

Nordnorske bedrifters forventninger. Forventnings-
indikatoren; fylke, næring og bedriftsstørrelse.
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bedriftenes forventninger forklarer mye 
av variasjonen i BNP, og at de er til god 
hjelp når man skal forutse vendepunkt i  
konjunktursykluser. Sammenlignet med 
konvensjonelle økonomiske indikatorer  
gir en forventningsindikator bedre  
informasjon om skift i økonomien, mens 
den gir dårligere informasjon om styrken 
på utviklingen. Det kommer også fram 
at bedriftenes forventninger har positiv  
innvirkning på egen produktivitet, 
og dermed indirekte på bedriftenes  
investeringsbeslutninger. 

Forventningsindikatoren vi bruker her 
måler bedriftenes forventninger til egen 
økonomi og til landsdelens økonomi.  
Resultatene gir økt kunnskap om 
hvordan nordnorske bedrifter opplever  
situasjonen i forhold til sysselsetting,  
omsetning, lønnsomhet og eksport.  
Undersøkelsen kan betraktes som en  
dokumentasjon av landsdelens bedrifts- 

ledere sine oppfatninger og følelser rundt 
hva framtiden vil bringe.

måling av indikatorer
På bakgrunn av svarene beregnes to 
måltall for hver av undersøkelsene. 
Det ene er et mål på usikkerheten  
knyttet til forventninger om framtiden.  
Respondentene kan svare at de er usikre 
eller ikke vet. Andelen usikre gir et mål 
på usikkerheten.

Det andre måltallet kommer fram ved 
å beregne forholdet mellom andelen  
optimistiske og pessimistiske respon- 
denter for hvert av spørsmålene.  
Forventningsindikatorene er summen 
av disse delt på antall spørsmål. Det 
vil si at vi deler på fem for husholdnin-
gene og på fire for bedriftene. Endringer  
i forventningsindikatorene over tid 
brukes som en indikator på framtidig  
etterspørsel.

sPøRsmåL 

husholdnings-
undersøkelsen:
1.  Vil du si at økonomien i din husstand er 

bedre eller dårligere enn for et år siden, 
eller er det ingen forskjell? 

2.  Tror du at økonomien i din husstand vil 
komme til å bli bedre eller dårligere om 
ett år, eller vil det ikke bli noen forskjell? 

3.  Dersom vi ser på den økonomiske  
situasjonen for hele Nord-Norge, vil du 
si at økonomien i landsdelen generelt er 
bedre eller dårligere enn for ett år siden 
eller er det ingen forskjell? 

4.  Tror du at den økonomiske situasjonen i 
Nord-Norge kommer til å bli bedre eller 
dårligere om ett år, eller vil det ikke bli 
noen forskjell? 

5.  Tror du at det nå er et godt tidspunkt 
for befolkningen i landsdelen generelt å 
kjøpe større husholdningsartikler, eller 
tror du at det er et dårlig tidspunkt?

sPøRsmåL 

Bedrifts- 
undersøkelsen:
1.  Vil du si at situasjonen i din bedrift er 

bedre eller dårligere enn for et år siden, 
eller er det ingen forskjell?

2.  Tror du at situasjonen i din bedrift vil 
komme til å bli bedre eller dårligere 
om ett år, eller vil det ikke bli noen for-
skjell? 

3.  Dersom vi ser på den økonomiske  
situasjonen for hele Nord-Norge, vil du 
si at økonomien i landsdelen generelt er 
bedre eller dårligere enn for ett år siden 
eller er det ingen forskjell? 

4.  Tror du at den økonomiske situasjonen i 
Nord-Norge kommer til å bli bedre eller 
dårligere om ett år, eller vil det ikke bli 
noen forskjell?

Alle spørsmålene besvares i forhold til: 
Sysselsetting, Omsetning, Lønnsomhet 
og Eksport.

Optimismen knyttet til lønnsomhet er sterkest i primærnæringene, hvor 68% av bedriftslederne forventer bedring. 
 Foto: Per eide studio, eksportutvalget for fisk

Om undersøkelsene
2.145 husholdninger og 255 bedrifter  
svarte på de utsendte spørreunder- 
søkelsene. Til sammenlikning er  
Sparebankforeningens forventnings-
undersøkelse for hele landet basert  
på rundt 1.000 svar. Siden dette er 
første gang vi gjennomfører disse  
undersøkelsene, kan vi ikke analysere ut-
viklingen over tid eller måle usikkerheten, 
men vi kan anslå om det er positive eller 
negative forventninger i husholdningene 
og bedriftene. Forventningene er positive 
når det er flere som svarer ”Bedre” enn 
det er som svarer ”Dårligere”.
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Offentlig sektor  
- viktig for næringslivet 
Omkring halvparten av alle sysselsatte i Nord-Norge jobber i eller i tilknytning til offentlig sektor, 
og nordnorsk næringsliv samhandler i betydelig større grad med sektoren enn ellers i landet. Det 
offentlige er også svært viktig for utviklingen av det kunnskapsintensive næringslivet i landsdelen. 
Landsdelens store offentlige sektor kan forklares med mange små kommuner og spredt bosetning.  
I tillegg utgjør nasjonale oppgaver, som forsvaret, en betydelig andel av offentlig sektor i nord. 

Offentlig sektor står for rundt 30% av 
landets sysselsetting, mens den i Nord-
Norge utgjør nesten 40%. Denne store  
andelen har vært brukt som forklaring på 
at Nord-Norge i mindre grad enn resten av 
landet berøres av konjunktursvingninger. 
Den brukes også som forklaring på at 
næringslivet i nord ikke er like dyna-
misk som i sør. Kan den svakere nærings- 
utviklingen i privat sektor, og spesielt det at 
Nord-Norge henger etter i de kompetanse- 
intensive næringene, forklares med en 
stor offentlig sektor som fortrenger privat 
virksomhet? Eller er det slik at det private 
næringslivet ikke evner eller ønsker å ta 
i bruk kompetansen i landsdelen, og at  
offentlig sektor blir det eneste reelle  
nordnorske karrierevalget for mange høyt 
utdannede? 

Det man med sikkerhet kan si er at  
sektoren er en viktig aktør for næringslivet 
i Nord-Norge. Ikke bare fordi den syssel- 
setter mange, men også gjennom sine 
store innkjøp av varer og tjenester fra 
landsdelens næringsliv. Her skal vi også se 
nærmere på utfordringene landsdelen har 
i forhold til lærerbehov og lærertilgang i 
årene som kommer.

Offentlig vekst
Offentlig forvaltning og tjeneste- 
produksjon står for en stor del av ressurs-
bruken i samfunnet. Dagens dominerende 
oppfatning synes å være at offentlig sek-
tor opptar en for stor del av landsdelens  
arbeidskraft. Samtidig er det press for å 
øke den offentlige sysselsettingen ytter-
ligere på flere områder. Med en vekst i  
andelen eldre følger også større etterspør-
sel etter pleie- og omsorgstjenester, som i  
hovedsak finansieres av det offentlige.  
Denne befolkningsutviklingen vil gi et press 
på sysselsettingen i helse- og omsorgssek-
toren, uavhengig av om tjenesteproduks-
jonen skjer i privat eller offentlig sektor. 
Denne utviklingen stiller større krav til  
prioriteringer og omstillinger i offentlig 
sektor og til produktiviteten i virksom-
hetene. 

Landsdelens voksende andel eldre  
innebærer også at den yrkesaktive delen 
av befolkningen reduseres. Dette medfører 
både lavere skatteinntekter og færre hender 
til ulike oppgaver i samfunnet. Dette gjelder 
særlig små og perifere kommuner. I tillegg 
ser vi en stor avgang av lærere på grunn 
alderspensjon, og disse må erstattes.

Offentlig sektor kommer dermed til 
å vokse i tiden framover. Konjunktur- 
barometer for Nord-Norge så i vårutgaven 
2008 på arbeidskraftsbehovet fram mot 
2018. Vi anslo da at behovet i det offentlige 
ville øke med nesten 20.000 sysselsatte i 
perioden 2008 til 2018. I dette framtids- 
bildet er dette den store vekstsektoren, 
hvor helse og undervisning forventes å stå 
for den største økningen. Vi har tidligere 
sett på arbeidskraftsbehovet i helse- 
sektoren, og retter derfor blikket mot 
landsdelens lærerbehov og -rekruttering.

kamp om arbeidskraften
Offentlig og privat sektor konkurrerer 
i mange tilfeller om arbeidskraften. I 
mange kommuner, og da særlig i utkant- 
kommunene, avlønnes arbeid i offentlig  
forvaltning forholdsvis godt. Dette kan 
resultere i at det offentlige fortrenger  
privat næringsvirksomhet. Men når  
andelen sysselsatte i utkantkommunene 
som regel er lavere enn i mer sentrale strøk, 
kan det tyde på at offentlig forvaltning ofte 
er et supplement til- og ikke en erstatning 
for sysselsetting i privat sektor.

Vi får ikke et mer dynamisk og inno- 
vativt næringsliv bare ved å redusere  
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offentlig sektor. Det sentrale er hvordan 
samspillet mellom offentlig og privat  
sektor fungerer, og om ressursene utnyttes 
godt i det offentlige. Spørsmålet er om 
det er mulig å bedre eller opprettholde 
dagens kvalitetsnivå, samtidig som man  
relativt sett øker produksjonen mer 
enn ressursbruken. De framtidige  
utfordringene omkring tilgang på  
arbeidskraft til offentlig sektor, og  
arbeidskraftskonkurransen med pri-
vat sektor, vil tvinge fram diskusjon-
er om større produksjonsenheter. Det  
betyr i praksis økt sentralisering innad i  
kommunene, kommunesammenslåinger 
eller svakere nasjonale standarder og 
normer for småkommunene. Det vil igjen 
gi større geografiske ulikheter i tjenestene. 

Ringvirkninger 
Skal man analysere en sektors betydning 
for næringslivet i en region, må man først 
kartlegge hvordan den samhandler med 
andre sektorer. Fra hvilke sektorer kjøper 
den varer og tjenester, og hvilke selger den 
varer og tjenester til? Også offentlig sek-
tor kjøper varer og tjenester i næringslivet  
ellers, og bidrar således til verdiskapingen 
i landsdelen.

Ni nordnorske kommuner har over 5% av arbeidsplassene i Forsvaret, og i målselv, Bardu og Tjeldsund er andelen over 20%. 
 Foto: stein Wilhelmsen, Nordlys

kjøper for 4 mrd
Offentlig sektor i Nord-Norge kjøpte i 
2008 varer og tjenester fra næringslivet 
for i overkant av 4 mrd kroner. Dette 
fordeler seg tilnærmet likt mellom statlig  
og kommunal virksomhet. Nesten 40%  
av offentlige kjøp er fra privat tjenesteyting 
og rundt 30% fra bygg og anlegg. For 
Nord-Norges del er kommunale kjøp fra  
privat tjenesteyting noe større enn statlige, 
mens statlige kjøp innen bygg og anlegg 
er betydelig større enn de kommunale.  
I landet totalt er andelen av offentlige 
kjøp noe høyere i privat tjenesteyting. 
Også nasjonalt er fordelingen mellom  
kommunale og statlige kjøp forholdsvis 
lik. For landet som helhet utgjør bygg 
og anlegg en betydelig mindre del av de  
offentlige kjøpene enn i nord, mens det er 
motsatt for industri og reiseliv.

Ser vi på offentlig sektors kjøp fra  
privat tjenesteyting, eksklusive vare- 
handel, finner vi et markant skille mellom 
Nord-Norge og landet totalt. Særlig tydelig 
er det for kompetanseintensive bedrift-
er, hvor kjøpene utgjør bare om lag en  
fjerdedel i Nord-Norge mot nesten 
halvparten i landet totalt.

Offentlig sektor – en viktig kunde
Offentlig sektor er en viktig kunde 

for næringslivet i landsdelen. Salg til  
offentlig sektor utgjør omtrent 15% av de 
totale vare- og tjenestestrømmene mellom  
næringene i Nord-Norge, mot 8% på 
landsbasis. 

Næringenes salg til hverandre viser 
tydelig den viktige økonomiske rollen 
offentlig sektor har i Nord-Norge. Her 
produserer næringslivet i betydelig større 
grad for offentlig virksomhet. Dermed er 
dette også en forklaring på hvorfor lands- 
delens private sektor ikke påvirkes så 
sterkt av konjunktursvingninger. Offentlig 
sektor har naturlig nok større betydning 
i Nord-Norge, med en betydelig høyere  
andel av de sysselsatte enn ellers i landet. 
Men selv når vi korrigerer for dette, er  
andelen av salg til offentlig sektor på-
fallende mye høyere i nord. Det betyr at 
landsdelen har en god del næringsliv som 
er spesielt innrettet mot offentlig sektor.

umoden kompetansesektor
Kunnskapsintensive næringer har vært, og 
forventes fortsatt å være, vekstnæringer. 
En betydelig andel av det offentlig  
sektor kjøper kommer fra disse næringene. 
Ser vi bort fra salg til egen sektor, har  
landsdelens private tjenesteyting det  
offentlige som sin største kunde. For  
landet som helhet er salget til både  
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industri, reiseliv og bygg og anlegg større. 
En påfallende forskjell mellom Nord-
Norge og landet totalt, er at landsdelens 
kunnskapsintensive næringer i betydelig 
mindre grad selger varer og tjenester seg 
imellom, mens de i betydelig større grad 
server offentlig sektor. Det kan tyde på at 
disse næringene er for små til å utnytte de 
positive effektene de normalt skal generere 
om de er store nok. 

Her er det også forskjeller mellom 
fylkene. I Troms er rundt halvparten 
av privat tjenesteytings salg til egen  
sektor. Dette er omtrent som landsgjennom- 
snittet, mens Nordland og Finnmark har 
ca en tredjedel av salget til egen sektor. 
Salgsandelen fra privat tjenesteyting til  
offentlig sektor er omtrent dobbelt så høy i 
Nord-Norge som i resten av landet, og den 
øker nordover i landsdelen.

Offentlig sektor har store og varierte oppgaver på mange områder og flere plan.  Foto: Lina Livsdatter og simen Fangel

Annenhver i offentlig sektor?
Salgsandelene til offentlig sektor kan 
tolkes som at offentlig sektor er dobbelt 
så viktig for næringslivet i Nord-Norge, 
som for landet som helhet. I alle sektorene 
i nord, bortsett fra primærnæringene, er 
andelen av salg til det offentlige grovt 
sett dobbel så høy som i sør. Antar vi en  
entydig sammenheng mellom salg og  
sysselsetting, som at 10% av salget  
betyr 10% av sysselsettingen, kan vi  
beregne antall sysselsatte i de forskjellige  
næringene knyttet til offentlig sektor. 
En slik beregning viser at ca 19.000 pri-
vate arbeidsplasser er knyttet opp mot  
offentlig sektor. Det tilsvarer 14% av alle 
sysselsatte i privat sektor i Nord-Norge 
- en dobbel så stor andel som for landet 
som helhet. I nord er andelen høyest i 
Finnmark og lavest i Nordland.

stor offentlig sektor  
- hemmende eller fremmende?
Offentlig sektor er viktigere for nærings- 
livet i Nord-Norge enn i landet totalt. Dette 
både fordi sektoren står for en større del 

av sysselsettingen, og fordi næringslivet 
i landsdelen handler varer og tjenester til 
og fra offentlig sektor i betydelig større 
grad enn landsgjennomsnittet. 

At landsdelens store offentlige sektor 
virker hemmende for næringsutviklingen, 
er det i utgangspunktet ikke dekning for å 
si ut fra analysen. Det selv om den i større 
grad påtar seg oppdrag som privat sektor  
utfører ellers i landet. Samtidig ser vi at 
privat tjenesteyting kjøper mindre fra egen 
sektor i Nord-Norge. Det kan tyde på at  
sektoren er mindre selvgående i nord enn 
ellers i landet, og at den i for liten grad  
klarer eller ønsker å utnytte kompetansen 
som finnes i landsdelen.

Et mer inngående blikk på hvordan  
offentlig sektors kjøp i privat tjenesteyting 
fordeler seg, viser at den mest kunnskaps- 
intensive delen får en betydelig mindre  
andel i Nord-Norge enn i landet totalt. 
Det kan skyldes at sektoren er klart min-
dre i Nord-Norge og mangler kompetanse,  
samtidig som landsdelens offentlige sektor 
selv utfører oppdrag som i resten av landet 
gjøres av de kunnskapsintensive næringene.

Fordelingen av sysselsatte innen offentlig forvaltning etter sektor i Nord-Norge. 2008.

Helse- og sosialtjenester 26%

Grunnskole 14%

Kommuneadministrasjon 8%

Barnehager 6%

Annen kommunal forvaltning 4%

Statlig administrasjon 10%

Helseforetak 11%

Forsvar 6%

Universiteter og høgskoler 5%

Politi og rettsvesen 2%

Videregående skole 6%

Fylkeskommunal administrasjon 1%

Tannhelsetjeneste 1%

Kommunal

Statlig

Fylkeskommunal

Kilde: SSB

sTORe kOmmuNeR hAR 
sTORdRIFTsFORdeLeR
Christiansen-utvalget (1992) kom fram til 
at smådriftsulempene er spesielt fram-
tredende innen kommunal administrasjon 
og tekniske tjenester. Samtidig påviste de 
uutnyttede stordriftsfordeler også i grunn-
skole og helse- og sosialtjenester.

Når vi vet at kommuner med stort 
folketall drar nytte av stordriftsfordeler i 
sin tjenesteproduksjon, innebærer det at 
sammenslutninger til større kommuner 
kan begrense kommuneforvaltningens  
arbeidskraftsbehov. En bedre utnyttelse 
av potensielle stordriftsfordeler vil kunne 
gi flere eller bedre tjenester per krone.  
Utløsning av slike stordriftsfordeler har 
samtidig en pris i form av lengre avstand 
mellom bruker og tjenesteproduksjon.  
I noen tilfeller kan geografien hindre  
besparelser ved sammenslåinger.  
Kostnadsveksten, som følge av lengre av-
stander, kan også overstige besparelsene 
ved bedre utnyttelse av stordriftsfordelene.
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Fylkeskommunal forvaltning Statlig forvaltning Kommunal forvaltning
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det offentliges 
mange roller
Offentlig sektor i Nord-Norge har vært 
i stadig vekst, og demografiske forhold 
tilsier at den vil fortsette å vokse kraftig. 
I diskusjonene om næringsutvikling i 
Nord-Norge omtales sektoren ofte som en 
homogen enhet. Offentlig sektor består 
imidlertid av mange uensartede sektorer. 
De kan grovt sett deles i statlig, fylkes- 
kommunal og kommunal virksomhet.

svakere vekst i Nord-Norge
I 2008 var det sysselsatt 88.500  
personer i hele den offentlige forvaltningen 
i Nord-Norge. Fra 2000 til 2008 økte denne  
sysselsettingen med 3%, mot 8% i resten 
av landet. Samtidig vokste sysselsettingen 
i Nord-Norge totalt sett mer enn i offentlig 
sektor. I Troms og Finnmark er 40% av 
de sysselsatte i offentlig forvaltning, mot 
36% i Nordland. For resten av landet er  
andelen 28%.

kOmmuNAL FORvALTNING
Kommunal forvaltning er størst innenfor 
offentlig sysselsetting. I Nord-Norge står 
den for 22% av sysselsettingen, mens 
den i resten av landet sysselsetter 16%.  
Kommuneforvaltning har en vesentlig 
større betydning for sysselsetting og  
bosetting i små utkantkommuner enn i  
sentrale strøk. I Lavangen, Kvæfjord og 
Nesseby er over 50% av de sysselsatte i  
kommuneforvaltningen, mot 14% i Tromsø.

For å tilfredsstille statens krav til 
standard og tilgjengelighet i kommu-
nal tjenesteyting, trenger spredt bosatte  
kommuner relativt flere sysselsatte enn 
tett befolkede områder. For eksempel har 
grunnskoler statlige normer for maksimal 
reiseavstand, og kommuner med spredt 
bosetting må da bære en betydelig del 
av merkostnadene dette utløser.  I snitt 
dekker nordnorske kommuner med under 
5.000 innbyggere over dobbelt så stort are-
al som tilsvarende kommuner i Sør-Norge.  
Likevel har disse kommunene en tilnærmet 
lik andel sysselsatte i sin forvaltning.

Få innbyggere er også fordyrende for 
tjenesteproduksjonen, når eksempelvis  
sykehjem og skoler må ha noen 
grunnleggende funksjoner uavhengig av 
antall brukere. Større enheter vil kunne 
rasjonalisere arbeidskraftsbehovet og  
utnytte slike investeringer bedre.  
Stordriftsfordeler utløses når enhetskost-
nadene per sysselsatt blir lavere jo større  
produksjonen er. Tilsier folketallet at man 
ikke klarer dette, får kommunen det vi  
kaller smådriftsulemper. Det gjennom- 
snittlige folketallet i nordnorske  
kommuner er under halvparten av  
kommunene i resten av landet. Dermed har 
Nord-Norge generelt sett større smådrifts- 
ulemper i kommunal tjenesteproduksjon 
enn landet forøvrig. 

Hovedårsaken til en større kommunal  
sektor i nord, kan dermed sies å være 
at nordnorske kommuner har færre  
innbyggere, større areal og mer spredt 
bosetting enn ellers i landet. 

kommunale helse- og sosialtjenester
Nesten hver niende sysselsatte i Nord-
Norge arbeider i kommunale helse- og 
sosialtjenester. Denne delen utgjør om lag 
halvparten av sysselsettingen i kommunal  
forvaltning. Kommunene med under 
2.000 innbyggere har i gjennomsnitt 18% 
av sin totale sysselsetting innen helse- og  
omsorgstjenester, mens de med over 10.000 
innbyggere har 9% i disse tjenestene.  
Forskjellene kan i stor grad knyttes til  
geografiske forutsetninger og behovs- 
struktur. Mindre kommuner har smådrifts- 
ulemper i produksjon av disse tjenestene 
og har en eldre befolkning. 

Skal man utløse stordriftsfordel-
er avhenger det av hvordan tjeneste- 
tilbudet tilpasses bosettingsmønsteret. 
Ifølge Stortingsmelding nr 32 (1994-95), er 
det betydelige smådriftsulemper for pleie- 
og omsorgssektoren i institusjoner med 
under 15 senger, mens stordriftsfordelene  
stort sett er uttømt når en institusjon 
har 40 sengeplasser. En slik størrelse 
gir tilstrekkelig sykehjemsdekning i en  
kommune med 5.000 innbyggere.

Grunnskole
Den andre store sektoren i kommunal 
forvaltning er grunnskolen. I Nord-Norge 
er 12.500 personer, eller 5%, sysselsatt i 
grunnskolen. Også her har småkommuner 
en større andel, med sine 8%, mens  
kommuner med over 10.000 innbyggere 
ligger på 5%. Spredt bosetting i mange 
nordnorske kommuner gir arbeidskraft-
behov som de ikke kan velge seg bort fra. 
De nasjonale normene for skoleskyss og  
reisetid gir kommuner med kortere  
avstander større muligheter for stordrift-
sfordeler på skole- og klassenivå. Stør-
relsen på en skole avhenger også av elevg-
runnlaget. En desentralisert skolestruktur 
kan gi behov for flere små skoler og små 
klasser og bidra til høyere personalkost-
nader per elev.

kommuneadministrasjonen
I Nord-Norge jobber over 7.200 personer 
i kommunenes administrasjon. Dette 
utgjør omkring 3% av sysselsettingen i 
landsdelen, mot 2,1% i resten av landet. 
Små kommuner har en høyere andel av 
sine sysselsatte i administrative still-
inger. Imidlertid er andelen sysselsatte i  
kommuneadministrasjon lavere i Nord-
Norge enn i resten av landet, når man  
korrigerer for befolkningsstørrelse. Det 
kan tyde på at ressursene utnyttes på en 
effektiv måte i nordnorske kommuner, 
og at en høyere andel av de ansatte er i  
kommunal tjenesteproduksjon.

sTATLIG FORvALTNING
13% av landsdelens sysselsatte jobber  
i statlig forvaltning, mens andelen er 
10% i resten av landet. I Nord-Norge 
har Troms klart høyest andel med 17%.  
Årsaken er Forsvarets sterke tilstede- 
værelse i Midt-Troms og  
Universitetssykehuset i Nord-
Norges og Universitetet i Tromsøs  
lokalisering i fylket. I Nordland og 
Finnmark er andelene 11% og 12%. 
Mange statlige arbeidsplasser ligger i de 
største regionsentrene, og både Bodø og 
Tromsø har over 20% av sysselsettingen 
innen statlig forvaltning.
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sykehusene
Etter den statlige overtakelsen av syke-
husene, utgjør helseforetakene den klart 
største posten innen statlig forvaltning. 
Her er det nesten 10.000 sysselsatte i 
Nord-Norge. Sammenlignet med resten 
av landet er denne sektoren 17% større i 
vår landsdel. Også her er Troms størst med 
nesten 6% av de sysselsatte i helseforetak, 
mens andelen bare er 2% i Finnmark og 
3,6% i Nordland.

statlig administrasjon
Regional og lokal statlig administrasjon er 
organer som Skatteetaten, NAV og andre 
statlige myndigheter. Disse er direkte eller 
indirekte instruert av sentrale statlige for-
valtningsorganer. 31% av sysselsettingen i 
statsforvaltningen i Nord-Norge er knyttet 
til offentlig administrasjon. Med sine over 
9.000 ansatte, er dette landsdelens nest 
største sektor innen statlig forvaltning.

Forsvar
Forsvaret er en viktig arbeidsgiver i mange 
kommuner, særlig i Troms. Nesten 5.200 
ansatte i landsdelen tilsvarer 2,2% av 
alle sysselsatte i Nord-Norge. Relativt 
sett har landsdelen nesten tre ganger flere  
militære arbeidsplasser enn resten av landet.  
Ni nordnorske kommuner har over 5% av 
arbeidsplassene i Forsvaret, og i Målselv, 
Bardu og Tjeldsund er andelen over 20%.

universiteter og høyskoler
Høyere utdanning er dimensjonert ut fra 
et mål om lik rett til utdanning, geografisk 
fordeling av studieplasser og sterke ut-
danningsmiljøer. Arbeidslivets behov for  
utdannet arbeidskraft har også vært sentralt. 

Landsdelens syv læresteder med 
høyere utdanning, er til sammen arbeids-
giver for 4.170 personer, noe som tilsvarer 
1,8% av arbeidsplassene i Nord-Norge. 
Andelen er 0,5 prosentpoeng høyere enn  
ellers i landet. Universitetet i Tromsø er 
en viktig arbeidsgiver i Troms, og nesten 
4% av arbeidsplassene i fylket er innen  
universitets- og høyskolesektoren. An-
delen er merkbart lavere i Nordland og 
Finnmark med sine 0,8 og 1,1%.

FYLkeskOmmuNAL  
FORvALTNING
Nesten 3% av de sysselsatte i Nord-Norge 
jobber i fylkeskommunal forvaltning. 
Her er den største sektoren videregående  
opplæring, med om lag 5.300 i arbeid. 
Sektoren er hele 40% større i nord enn i 
sør, om vi ser bort fra Oslo. Dette henger 
sammen med en mer spredt skolestruktur 
i Nord-Norge. 

De små skolene er dyrere å drifte enn de 
større, fordi smådriftsulempene ved lavt 
elevtall er knyttet til faste kostnader til 
forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg 
gir lave elevtall en svært kostnadsdrivende 
undervisning i små grupper.

Tannhelsetjenesten er den andre hoved-
sektoren. Disse tjenestene har relativt sett 
tre ganger flere på lønningslistene nordpå 
enn i sørnorske fylkeskommuner. Dette 
skyldes både mangel på private tannleger 
og vanskelige geografiske forhold med 
dårligere tilgjengelighet, særlig i Troms og 
Finnmark. 

stramt arbeids-
marked for lærere
Arbeidsmarkedet for lærere er stramt i 
hele Norge, og lærerne er blant gruppene 
med lavest registrert ledighet. Etter noen 
år med nedgang i antall ledige stillinger 
i undervisningssektoren, vokste tallet  
kraftig fra 2005. Framskrivninger fra  
Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser en stor 
mangel på lærere fram mot 2020, dersom 
det ikke settes inn tiltak. Denne forventede 
underdekningen er en konsekvens av stor 
aldersavgang fra yrket, samtidig som det 
har vært en betydelig svikt i rekrutteringen. 
En viss forventet vekst i elevtallet og økt  
timetall spiller også inn. Lærermangelen 
vil bli en utfordring over hele landet. 

stramt arbeidsmarked
I Nord-Norge er arbeidsmarkedet for 
lærere blitt stadig strammere siden 2005, 
og det har aldri vært så få ledige lærere i 
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Nesten 10.000 personer arbeider i landsdelens helseforetak. Foto: istockphoto
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landsdelen som i dag. Mange kommuner 
melder så vel om økende mangel på lærere 
som vansker med rekrutteringen. 

På landsbasis ser det til at 
rekrutteringssituasjonen har bedret seg i 
lavkonjunkturen, med et mindre stramt 
arbeidsmarked fra høsten 2008.  I Nord-
Norge har utviklingen vært annerledes. 
Også her var det stillingsnedgang etter  
finanskrisens utbrudd, men stramheten har 
økt merkbart de to siste årene. Behovet for 
lærere har økt mest markant i Finnmark, 
mens Troms har hatt en stabilt høy  
stramhet i lærermarkedet siden 2008. 

svakere kompetanse i distriktene
Strammere arbeidsmarked og mangel på 
lærere resulterer i ansettelser av lærere 
uten nødvendig utdanning. Dette skjer  
særlig i små kommuner som må holde 
hjulene i gang, også når de sliter med 
å få kvalifiserte søkere. I nordnorske  
kommuner med under 2.000 innbyggere,  
er hver tiende lærer i grunnskolen 
uten lærerutdanning. Denne andelen 
er 8% i kommunene med 2.000-10.000  
innbyggere. 

Bruken av lærere uten godkjent  
utdanning er mest utbredt i Øst-Finnmark.  
I nordnorske kommuner med over 10.000  
innbyggere er rekrutteringen lettere. Her  
var bare 2% av lærerårsverkene besatt  
av personer uten nødvendige  
kvalifikasjoner. Dette tilsier at den faglige 
kompetansen er svakere i i distriktene enn i 
mer sentrale strøk av Nord-Norge. 

Den vanskelige rekrutteringssituasjonen  
og trange budsjetter tvinger mange 
småkommuner til å svekke kvaliteten på 
skolen gjennom å ansette ukvalifiserte 
lærerkrefter. På lengre sikt er dette en svært 
uheldig situasjon for både kommunene og 
landsdelen. Skal kunnskapssamfunnet 
Nord-Norge bygges, er det helt sentralt 
med kvalitet, der skoler og barnehager 
har utdannede lærere og førskolelærere. 
Lavere kvalitet på lærerstabene i en-
kelte kommuner kan gjøre det vanskel-
igere for deres elever å komme inn på  
utdanningsløp som stiller stadig høyere 
krav til kunnskapsgrunnlaget.

Under �%
�,�%���%
��%���%
��%���%
Over ��%

Landsgjennomsnitt
2009-2010: 4,2%

Andel årsverk til undervisning i grunnskolen gitt 
av personer uten godkjent utdanning. 2009-2010.

Kilde:  Grunnskolens informasjonssystem 
og egne beregninger

kamp mellom kommunene
Beregningene fra SSB illustrerer behovet 
for relativt store endringer, om en fram-
tidig lærermangel over hele landet skal 
forhindres. Bedre rekruttering vil være  
avgjørende, men frafallet fra lærer- 
utdanningen og læreryrket er også 
viktige faktorer. Mange nordnorske  
kommuner har ikke lagt stor nok vekt  

på å rekruttere kvalifisert arbeidskraft  
til undervisningsstillinger. Om nasjonale  
myndigheter ikke klarer å utdanne  
nok lærere, vil det bli en interkommunal  
kamp om disse ressursene. I be-
ste fall kjemper de da om de mest  
kvalifiserte lærerne, og i verste fall om i 
det hele tatt å få besatt ledige stillinger.

mange ufaglærte i undervisningen gir ikke bare kortsiktige konsekvenser. det stilles store 
krav til elevenes kunnskapsgrunnlag, om de ønsker seg inn på høyere utdanning. 
 Foto: Terje Pedersen, ANB

OFFeNTLIG FORvALTNING
I denne analysen består offentlig  
forvaltning av offentlige virksomheter  
og ideelle organisasjoner som er  
kontrollert av myndighetene, og som ikke har  
forretningsmessig basert virksomhet.  
Offentlig sektor omfatter i tillegg ikke- 
finansielle og finansielle offentlige foretak. 

statlig forvaltning omfatter blant  
annet departementer, direktorater, tilsyn,  
forsvaret, politi og rettsvesen samt  
ikke-markedsbaserte virksomheter som 
hovedsakelig finansieres og kontrolleres av 
staten, som helseforetak, universiteter og 
høgskoler.

Fylkeskommunal forvaltning har ansvaret  
for videregående opplæring, tannhelse- 
tjeneste, barneverninstitusjoner, familie- 
vern, institusjoner for rusmiddelmis- 
brukere, fylkesveger og regional og lokal 
kollektivtransport, tilretteleggende næ-
ringsutvikling, fylkesplanlegging, museer,  
kulturtiltak og kulturminneforvaltning. 

kommuneforvaltningen har ansvar for 
store deler av det offentlige velferds- 
tilbudet. Når det gjelder utdanning, har 
kommunene ansvaret for barnehager og 
grunnskoler. Kommunene er også pålagt å 
yte tjenester som pleie og omsorg for eldre 
og funksjonshemmede, helsestell, sosial-
hjelp, barnevern og infrastruktur.
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klynger på nordnorsk
Den kortsiktige utviklingen i næringslivet er sterkt påvirket av konjunktursvingninger. På lengre sikt 
kan næringslivet selv, offentlige myndigheter og virkemiddelapparatet bidra til en ønsket nærings- 
utvikling. Her kan samlokalisering og kompetansedeling i klynger være et viktig og effektivt redskap 
også i Nord-Norge, selv om små miljøer og store geografiske avstander kan være en utfordring.

I forbindelse med overgangen til kunnskaps- 
økonomien har man sett at samspill og 
utveksling av kunnskap og kompetanse 
mellom aktører er en viktig nøkkel til god 
næringsutvikling. Imidlertid kreves det 
ofte både samlokalisering av bedrifter og 
et nødvendig antall bedrifter og kloke 
hoder for å få til samspillet som gjør et 
slikt næringsliv vekstkraftig. Etablering 
og tilrettelegging for bedriftsklynger har  
derfor fått stor oppmerksomhet i næringsliv 
og hos myndigheter og virkemiddelapparat.  
Klynger er som oftest betegnelsen på en 
kritisk masse samlokaliserte bedrifter 
som samarbeider tett og ofte konkurrerer  
internasjonalt. Slike bedrifter utvikler i større 
grad konkurransefortrinn enn frittstående 
bedrifter.

Tilrettelegging for klynger
I Norge er det særlig Innovasjon Norges  
programmer Arena og NCE, National  
Center of Expertice, som følger opp 
næringsutvikling gjennom bedriftsklynger.  
Arenaprogrammet legger vekt på å  
styrke samhandlingen mellom deltakende  
bedrifter, kunnskapsmiljøer og myndigheter.  
NCE-programmets mål er å for-
sterke innovasjonsaktiviteten i landets 
mest vekstkraftige og internasjonalt  
orienterte næringsklynger. Denne satsingen 
på ekspertsentra forutsetter at bedriftene har 
et velutviklet samarbeid, og at de samhandler 
i verdiskapingen. Med tettere samarbeid kan 
bedriftene ta del i oppgraderingsmekanismer 
som gir økt innovasjonsevne. Samtidig vet 
vi at næringslivet i nord er preget av store  
avstander. Dermed kan det være utfor-
drende å skape økt innovasjonsevne  
og konkurransefortrinn gjennom klynge- 
samarbeid.

I Nord-Norge finner vi i dag to aktive 
Arenaprosjekter innenfor opplevelses- 
basert reiseliv og leverandører av beredskap-
steknologi /-tjenester til oljenæringen, og ett 
NCE-prosjekt innenfor akvakultur.

En annen form for klynger er sterke  
industrielle næringsmiljøer, som Mo Indus-
tripark og Glomfjord Industripark. Disse 
fremstår i dag som vekstkraftige bedrift-
sklynger med stort innovasjonspotensial. 
Miljøene har hatt en langvarig utvikling 
fra den opprinnelige etableringsfasen, 
som gjerne var basert på nærhet til natur- 

ressurser og tilgang på kraft. Siden 70- og  
80-tallet har det vært gjennomført store 
omstillingsprosesser for å gjøre lokalsam-
funnene mer fleksible og mindre avhengige av  
hjørnesteinsbedrifter og ensidig industri- 
virksomhet. Eksempler på slike omstillinger 
ser vi blant annet i Rana og Glomfjord. 

Industriklynger i Rana
Mo industripark omfatter i dag ca 115 bed-
rifter med vel 2.200 ansatte. Etter sterk 
vekst i sysselsettingen fra 2005 til 2009, 
har finanskrisen og den internasjonale  
konjunkturutviklingen resultert i en nedbe-
manning med rundt 150 årsverk det siste året. 

Industriparken er sammensatt av  
bedrifter innen stålproduksjon og en  
metallegeringsindustri som produserer  
differensierte metall- og legerings- 
produkter. I øyeblikket preges stålind- 
ustrien fortsatt av redusert internasjonal  
etterspørsel. Samtidig er utviklingen  
positiv for legeringsindustrien og Rana 
Gruber, som følge av sterk vekst i Kina. 
Det har også vokst fram en solid mekanisk  
industri som i MIRAS-gruppen og 
Momek. Disse har klart å hevde seg godt i  
konkurransen både nasjonalt og  
internasjonalt. 

Næringsmiljøet i industriparken gir 

klyngesamarbeid  har vært en nøkkel til kommersialisering av kompetansen innen satelitt-
kommunikasjon og romfartsteknologi. Foto: siv-hanne Olsen, NorNet As
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svært god tilgang på støtteaktiviteter og 
effektiv tjenesteproduksjon som innenfor  
transport. Dette er en viktig faktor for 
bedriftsutvikling og knoppskyting, fordi 
det avlaster bedriftene. Dermed kan de 
fokusere sterkere på å utvikle sin kjerne- 
virksomhet. 

Daglig leder i Mo Industripark, 
Bjørn Bjørkmo, forteller om et bredt og  
sammensatt bedriftsmiljø. Det er ikke 
like sterkt integrert i alle bransjeom-
råder, men bidrar likevel til nyskaping på  
stadig flere markedsområder. Særlig små og  
nyetablerte bedrifter oppnår mange  
fordeler med lokalisering i industriparken.  
Nærheten til relaterte virksomheter gir 
bedre muligheter for spesialisering.

Frittstående bedrifter vil oftere 
møte utfordringer rundt å kontrollere  
veksten og ikke bli for bredt orientert.  
Resultatet kan bli manglende fokusering av  
virksomheten, fragmentering av  
kompetanse og redusert konkurranseevne. 
Bjørkmo framhever at skjermingen, som 
små og nyetablerte bedrifter oppnår med 
samlokaliseringen, også medvirker til at 
bedriftene kan utvikle virksomheten mot 
internasjonale markeder. 

NCe havbruk
Havbruk har de siste tiårene blitt en  
betydelig vekstnæring i landsdelen.  
De nordnorske fylkene sto for om 
lag halvparten av norsk laks- og  
ørretproduksjon i 2009. For å styrke  
innovasjonsaktiviteten innen oppdrett  

ble Arena Havbruk, med fokus på  
lakseoppdrett, etablert i 2004. Etter  
initiativ fra tunge aktører i næringen fikk 
dette prosjektet status som NCE-pros-
jekt i 2007 for å utvikle torskeoppdrett.  
I NCE-prosjektet inngikk representan-
ter fra hele verdikjeden med yngel- og  
matfiskprodusenter, teknologibedrifter 
og fôrprodusenter. Klyngen er organisert  
og styrt av et bedriftsbasert styre og gjen-
nomfører felles utviklingsprosjekter i  
samarbeid med FoU-miljøer.

Dag Hansen i Lofitorsk sier at klynge- 
samarbeidet med felles møteplasser er 
blitt viktig for bedriftens utvikling. Han 
ser også at deltakelsen tilfører Lofitorsk 
både faglige og andre viktige ressurs-
er. Dette er med på å opprettholde det  
nødvendige utviklingsarbeidet for å 
kunne skape kommersiell torskeoppdrett 
i stor skala. I klyngen er det opprettet et  
rådgivende organ som både vurderer  
fellesprosjekter og gir tilbakemelding 
til individuelle utviklingsprosjekter.  
Samarbeidet gir dermed en viktig faglig 
kvalitetssikring av utviklingsarbeidet 
i enkeltbedrifter, noe som kan bidra 
til å redusere kostnader og risiko ved  
innovasjonsarbeid. 

Beredskap 
NorLense på Fiskebøl ble etablert i 1975 
med basis i kompetanse på fiske og  
redskapshåndtering. Bedriften ble raskt 
ledende innenfor konstruksjon, utvikling 
og produksjon av oljelenser for det  

norske markedet. Senere har man  
systematisk utnyttet kjernekompetansen 
og utvidet virksomheten til nye markeds- 
områder - som eksempelvis oppblåsbare 
telt. Lenseproduksjonen er også videre- 
utviklet, da i nært samspill med-
myndigheter, brukere og FoU-miljøer. 

De senere årene er det satset betydelig 
på oljevern og -beredskap gjennom  
utviklingen av et mer komplett komp-
etanse- og produsentmiljø. Her har viktige 
bidrag vært etableringen av Nordnorsk  
Beredskapssenter (NorLense Beredskap 
fra 2010) og Arena Beredskap, som er et  
samarbeid mellom 11 beredskapsbedrifter. 

Terje Hansen i NorLense, sier at samar-
beidet i Arena-prosjektet har gitt bedriftene 
større oppmerksomhet fra FoU-miljøer, 
myndigheter, kunder og media. Bedrifts- 
samarbeidet og etableringen NorLense 
Beredskap gir grunnlag for mer integrerte 
løsninger, men det tar tid å utvikle måten 
bedriftene kan utfylle hverandre på. Han 
er likevel ikke i tvil om at man er på riktig 
vei, og at klyngen vil være viktig for å møte  
utfordringene knyttet til beredskap i  
nordområdene. Her er man allerede i en 
gunstig posisjon for en teknologiutvikling 
og -testing som skal sikre tilstrekkelig 
oljeberedskap ut fra miljøkravene til 
produksjon og transport i kystnære  
områder. Samarbeidet og klyngens samlede 
ressurser bidrar også til at man får gjort  
analyser av internasjonale muligheter. 
Dermed kan man tidligere posisjonere seg 
for vekst i nye markeder.  

Lofitorsks biologisk ansvarlige, marinbiolog Nora Rist, sjekker kvaliteten på torskelarver. Foto: Lofitorsk As



2� KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE

Reiseliv og opplevelsesnæring
Landsdelens reiseliv og opplevelses-
næringer har de siste årene opplevd raskt 
økende etterspørsel etter gode produkter  
og tjenester til besøkende og fastboende. 
I Arenaprogrammet har flere regionale  
nettverk og klynger utviklet seg  
gjennom bedriftssamarbeid. To av disse  
Arena-nettverkene er ”Reiselivsarena  
Finnmark”, som ble avsluttet i 2008, og 
bedriftsklyngen ”Innovative opplevelser” i 
nordre Nordland. 

Reiselivsarena Finnmark ble startet 
i 2006 for å skape vekst i fylkets reise-
livsnæring gjennom å styrke innovasjon 
og lønnsomhet i kultur- og naturbasert  
reiseliv. I klyngen deltok rundt 30 kjerne- 
bedrifter, destinasjonsselskap, regionale 
FoU-miljøer og tunge nasjonale aktører 
som Hurtigruten og SAS. I klyngen ble 
det iverksatt en rekke utviklingspros-
jekter, møteplasser, lederutvikling og  
internasjonal kompetanseheving. Beate  
Juliussen, prosjektleder i siste fase av  
prosjektet, mener man fikk et betydelig 
kompetanseløft blant deltakerne. Det  
resulterte blant annet i bedre relasjon-
er til internasjonale turoperatører, noe 
næringen i fylket har god nytte av i dag. 
Ett eksempel er utviklingen av et felles 
salgsnettverk, et arbeid som er intensivert 
i etterkant av prosjektperioden. Reiselivs- 
arena Finnmark fylte også en viktig  
funksjon ved å skape koblinger og bedre 
organisering av aktørene. Samtidig viser 
erfaringer at geografisk avstand kan være 
et hinder i utviklingen av forpliktende 
samspill i klynger. 

Den fritidsbaserte turismen i Nord-
Norge har hittil i all hovedsak vært et  
sommerfenomen. Økt reiselyst og uttak 
av ferie fordelt over hele året åpner nye 
markedsmuligheter som landsdelen i 
liten grad har lyktes i å utnytte. En hoved- 
utfordring for nordnorsk reiseliv vil 
være å tilrettelegge for aktivitet og økt  
lønnsomhet gjennom utvidelse av seson-
gen. I Troms har 30 reiselivsbedrifter gått 
sammen og definert et regionalt partner-
skap for et mulig arenaprosjekt. Dette 
prosjektet skal styrke verdiskapingen i 
lavsesongen i vinterhalvåret. 

I Nordland ble Arena-klyngen  
”Innovative opplevelser” etablert  
sommeren 2008. Klyngen består av om 
lag 30 aktivitets- og reiselivsbedrifter i 
nordre Nordland. De samarbeider om  
opplevelsesbasert produktutvikling og  
innovasjon i nettverk. Klyngen ble etablert 
gjennom en søkeprosess der utviklings- 
orienterte bedrifter ble rekruttert.  Klyngen 
gjennomfører felles kompetanseheving  
innen opplevelsesproduksjon, produkt- 
pakking, design, nettbasert markeds- 
kommunikasjon og bruk av sosiale  
media. Etter at første halvdel av prosjektet  
er ferdig, blir det nå satset på å utvide  
klyngen med flere bedrifter og destinas-
jonsselskaper. Slik skal kompetanseopp- 
byggingen forankres og utvikles til noe 
mer langsiktig. 

Erfaringene fra reiselivsprosjektene  
viser at samhandlingen har styrket  
kompetansen på kort tid. I opplevelses-
næringene har dette gitt en betydelig  
effekt på aktørenes evne til å drive kom-
mersielle innovasjonsprosesser. På lengre 
sikt avhenger de positive effektene av at 
man utnytter denne kompetansen i den  
videre utviklingen av reisemål i landsde-
len. Mange små og familiedrevne bed-
rifter betinger også et tett samarbeid med  
offentlig sektor om nødvendig utvikling av 
infrastruktur og transport. 

Romklyngen sIReN
Klyngesamarbeid har også vært nøkkelen  
til å kommersialisere kompetansen som 
er opparbeidet i næring og FoU innen 
satelittkommunikasjon og romfartste-
knologi. I 2005 ble romklyngen SIREN, 
Space Related Industry Research and  
Education, etablert. Sentrale FoU-miljøer, 
som Universitetet i Tromsø, Norut- 
gruppen og Høgskolen i Narvik, gikk 
sammen med Andøya rakettskytefelt,  
Kongsberg Spacetec og Kongsberg Satellite 
Services for å øke kommersialiseringen av 
kunnskapsgrunnlaget. Evalueringen viste 
at målsetningene om økt samhandling og 
kunnskapsutvikling, innenfor et relativt 
snevert teknologifelt, var oppnådd. 

Viktige resultater av klyngesamarbeidet 
er etableringen av Senter for fjernteknologi  
og knoppskyting i form av bedriften  
Aranica. Sistnevnte er i dag en  
inkubatorbedrift med virksomhet i  
Forskningsparken i Tromsø og på Andøya 
rakettskytefelt. Bedriften driver utvikling 
og kommersialisering av teknologi og bruk 
av ubemannede luftfartøy. Gunnar Jan 
Olsen, som leder Aranica, mener klynge- 
samarbeidet har vært helt nødvendig 
for å komme så langt i utviklingen av  
kommersielle produkter og tjenester 
som man er i dag. Det samlede norske  
utviklingsmiljøet innen romteknologi  
er relativt begrenset, og graden av  
spesialisering gjør det nødvendig å  
utvikle rammebetingelser, avklare 
roller og skape rett balanse mellom  
samhandling og konkurranse. Olsen 
sier også at etableringen av Aranica har  
forsterket samarbeidet mellom miljøene  
i Tromsø, Narvik og på Andøya. For  
Kongsberg Spacetec og Satellite Services 
ble en mer langsiktig konsolidering av  
satsingen på Senter for fjernteknologi viktig 
for å styrke deres koblinger mot den øvrige 
forskningsbaserte kunnskapsutviklingen. 
Samtidig har dette også gjort den forskn-
ingsbaserte kompetansen mer relevant i 
kommersialisering.

NorLense på Fiskebøl er ledende innenfor konstruksjon, utvikling og produksjon av oljelenser. Foto: hugo svendsen, NorLense As



2�KLyNGER

Innovasjon Norges erfaringer
Seniorrådgiver Terje Haugen ved Innovasjon 
Norges kontor i Nordland, er ikke i tvil om 
at bedriftssamarbeidet gir konkrete resul-
tatforbedringer til tross for store avstander. 
Han understreker samtidig noen viktige for-
utsetninger for å oppnå dette. Den viktigste 
er at samarbeidet er forankret i bedriftene, 
og at det er et kommersielt utviklingsmål 
for samarbeidet. I den sterke konkurran-
sen innenfor Arena-programmet forplikter 
man seg både som bedrift og person, og 
dette har medvirket til de gode resultatene 
man har fått.  Haugen viser blant annet til  
erfaringene fra Arena-prosjektet ”Innova-
tive opplevelser” og bedriftssamarbeidet 
i satsingen ”Vinter Lofoten”. Her har be-
driftene definert tydelige og strategiske 
utviklingsmål. Gjennom et langsiktig sam-
arbeid har bedriftene etablert en strate-
gisk plattform og driver produktutvikling i 
nettverk. Dette styrker verdiskapingen og 
resulterer i økt attraktivitet for reisemålet 
Lofoten gjennom hele året. Samarbeidet 
har også bidratt til at reiselivsklyngen har 
vært en synlig og aktiv deltaker i påvirk-
ningen av framtidige rammebetingelser for 

næringen. Haugen tror også at samarbeid i 
næringsklynger vil være en viktig forutset-
ning for å oppnå høy effekt av virkemid-
delbruken framover. Klyngesamarbeid vil 
også være en forutsetning for å få til mer 
bransjeovergripende nærings- og stedsut-
vikling. Han mener også at slike samar-
beid vil ha en særlig betydning for å styrke 
opplevelsesbasert reiseliv og verdiskaping 
i landsdelen. 

klynger - en vekstdriver i nord?
Erfaringer fra klyngeprosessene i landsde-
len viser at samarbeidet reduserer noen 
av avstandsutfordringene i nordnorsk næ-
ringsgeografi. Uansett bidrar samarbeidet 
til fokus på bedriftenes strategiske plan-
legging og utvikling av kjerneaktiviteter og 
markedsområder. Klynger gjør også at be-
driftene bedre kan utvikle og utnytte kom-
plementære egenskaper hos deltakerne. 
Dette tillater særlig nye og mindre bedrifter 
å konsentrere seg mer om innovasjon og ut-
vikling enn de kan gjøre alene. Samtidig får 
små bedrifter lettere tilgang til viktig kunn-
skap og ressurser om de tar sikte på inter-

nasjonalisering. 
Erfaringene viser 
at grundig og 
realistisk prioriter- 
ing av målsetnin-
ger og forankring 
i bedriftene er  
avgjørende for 
resultatoppnåel-
sen. At samar-
beidet ofte videre-
føres etter pro-
sjektfasen, viser 
også at det er 
oppnådd verdifull 
læring og bidrag 
til langsiktig ny-
skaping og vekst. 
Dette betinger samtidig en fortsatt aktiv rolle 
for myndigheter og virkemiddelapparat 
gjennom å tilrettelegge for klyngeutvikling. 
Da vil man få best mulig bruk og effekt av 
virkemidlene for innovasjon og nærings- 
utvikling i landsdelen.   

Terje haugen  
seniorrådgiver  
Innovasjon Norge, 
Nordland

NorLense på Fiskebøl er ledende innenfor konstruksjon, utvikling og produksjon av oljelenser. Foto: hugo svendsen, NorLense As
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