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FORORD

Godt rustet for framtiden
Europa er i skrivende stund inne i en periode med økonomisk usikkerhet, som vil påvirke landsdelen og spesielt
nordnorsk eksportnæring. I hvor stor grad næringslivet
vil bli påvirket, er det for tidlig å si noe om.
Finanskrisen rammet Nord-Norge i mindre grad. Likevel
merket næringslivet at investeringene stoppet opp, og
mange måtte tære på likviditeten. En konsekvens av dette
var en toårsperiode med fall i næringskundenes innskuddsvekst. Fallet kom imidlertid etter en lang økonomisk opptur,
da innskuddveksten var historisk høy.
Det siste året har bedriftene igjen styrket likviditeten.
Samtidig ser vi at investeringene har tatt seg opp. Det tyder
på at næringslivet står relativt godt rustet for å møte nye
muligheter så vel som et svekket marked.
Med lave renter og lav arbeidsledighet, har bankens
privatkunder opprettholdt en sunn og god økonomi. Banken
har lave tap og kundene viser god evne til sparing. Som
bankens næringskunder, har også privatkundene vist en
sterkere vilje til sparing det siste året.
Høstens Arena omhandler kunnskap og innovasjon i
nordnorsk næringsliv. Vi lever i en landsdel med store
muligheter. Senest på LO-konferan en i Bodø i slutten av
august framhevet Jonas Gahr Støre Nord-Norge som landets
ressurskammer. Skal vi ta del i den planlagte veksten,
er vi avhengige av at nordnorsk næringsliv tenker kreativt
i forhold til egen drift. Vi ønsker med høstens bilag å
inspirere til innovative prosesser i egen bedrift.
Høstens utgave kommer i ny drakt. Hensikten med å
fornye innhold og design er å ivareta konjunkturbarometeret
som et levende referansedokument for den økonomiske
utviklingen i Nord-Norge.
Vi takker de mange bidragsyterne til KB og Arena.
Deres kompetanse håper vi har bidratt til at du finner denne
utgaven relevant og interessant.
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MAKROKONJUNKTURER

Atypiske Nord-Norge
Norsk økonomi var friskmeldt etter finanskrisen, og mange piler pekte oppover. I år er imidlertid
problemene i USAs økonomi blitt tydeligere, samtidig som mange land i Europa sliter med å betjene
sin gjeld. Gjeldskrisen avspeiles i liten grad i nordnorsk næringsliv, og det er uklart hvordan uroen vil
influere norsk økonomi framover. Det tas likevel høyde for tøffere eksportvilkår. Samtidig vil lav rente,
lav arbeidsledighet og lønnsvekst bidra til å opprettholde det innenlandske konsumet. Som under
finanskrisen, demper høy offentlig sysselsetting også denne gang konsekvensene i nord.

INTERNASJONAL ØKONOMI
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Fra finanskrise
til gjeldskrise
Krisebegrepet er i ferd med å
bli utbrukt i forbindelse med
finanskrisen og gjeldskrisen.
Dette handler egentlig om
endringer og høy endringshastighet. Det økonomiske
hegemoniet skifter, og aktører
i ulike land, regioner og bransjer er ulikt skodd for å styre
og håndtere endringene.

 Foto: Istockphoto.com

inanskrisen kom og gikk. Noen hevdet
at den ikke var avgrensbar, men et
første utslag av en usunn økonomisk
forvaltning av statsgjeld og kredittmarked. I
en rekke land utgjør statsgjelden en vesentlig
del av deres BNP. Verst stilt er Hellas, hvor
statsgjelden overgår BNP. Hellas har mottatt finansiell hjelp og krisepakker, tiltak er
utarbeidet, men utover høsten har forholdene
ikke bedret seg. Tilliten innad i nasjonen er
svekket, skatter og avgifter øker, offentlig
sektor beskjæres og arbeidsledigheten går
opp. Avgrenset er deres gjeldskrise et mindre
problem, men for eurosonen er dilemmaet at
også Portugal, Irland, Italia og Spania kan
komme i samme situasjon.
USA har vært inne i en lavkonjunktur
siden finanskrisen rammet landet i 2008.
Deler av bankvesenet kollapset, investeringer i næringslivet stoppet opp, arbeidsledigheten økte og boligprisene stupte.
I andre og tredje kvartal i år bremset denne
utviklingen og BNP har begynt å vokse.
Det kan tyde på økt tillit i kredittmarkedet,
noe som igjen kan åpne for ny vekst.
Inflasjonen øker i Kina. Landet har tatt
grep for å demme opp for det stigende
kostnads- og boligprisnivået, og man ser en
svak vekst. De andre framvoksende økonomiene, India og Brasil, har fortsatt stigende
produktivitet og vekst, men begge deler
reduseres av den dempede etterspørselen
i Europa og USA. Fremdeles vokser India,
Kina og Brasils etterspørsel etter råvarer.
70% av Norges eksportmarked utgjøres
av Europa og USA. Dermed blir utviklingen
i disse store markedene en nøkkelfaktor
for norsk økonomi.

NORSK ØKONOMI
Det er to sterke drivere i norsk økonomi;
husholdningens konsum og oljesektoren.
Ved gjeldskrisens start reagerte markedet
prompte, og indikatoren nybilsalg synliggjorde nedgangen. En ny optimisme har
senere bredt seg. Per oktober synes den
økonomiske uroen ikke å bekymre norske
husholdninger. Det er fortsatt høy forbrukertillit. Dagens optimisme skyldes både
erfaringene fra finanskrisen, tilliten til de
økonomiske styringsorganene, og ikke minst
styrkes framtidstroen av nye olje- og gassfunn. Likevel forespeiler SSBs beregninger
for 2012 og 2013, at det vil komme et
betydelig fall i konsumet.
Investeringer i olje- og gassutvinning
økte med 6,4% fra 1. til 2. kvartal i år og
utgjør om lag 25% av de samlede investeringene i norsk økonomi. Kompetansemangel
kan bremse investeringstempoet. På den
annen side har klimabekymringene rundt
en offensiv petroleumsutvinning stilnet
noe under den internasjonale gjeldskrisen.
Investeringene i olje- og gassnæringen
er beregnet til 171 mrd kroner i 2012, og
blir dermed de høyeste noensinne. Rystad
Energi estimerer at investeringene om få år
vil passere 300 mrd kroner årlig og være
like høye de påfølgende ti årene. Dette
vil kunne styrke den norske kronekursen
ytterligere og dermed skape problemer for
konkurranseutsatte bedrifter i andre sektorer.
Kostnadsnivået kan bli for høyt for bedrifter
med produksjon som er tuftet på mindre
verdifulle råstoff.
Samtidig reduserer den svake verdensøkonomien inflasjonspresset fra de høye
oljeinvesteringene. Eventuelle norske inflasjonstendenser vil også kunne reguleres
gjennom en aktiv finanspolitikk med
høyere skatter og kutt i offentlig forbruk og
investeringer.
En langvarig lavkonjunktur i Europa
vil være en betydelig utfordring for norsk
økonomi. Bankenes innlånsrenter fra utenlandske kredittmarkeder vil stige og presse
opp rentene på innenlandsk utlån. Dette
vil øke belastningen for eksportbedriftene
ytterligere.

Høyere innenlandsk etterspørsel

Lakseeksport med problemer

Bruttoinvesteringene i Fastlands-Norge,
utenom offentlig forvaltning, økte med 5%
det siste året. Det har nå vært vekst fem
kvartaler på rad, etter en nesten tre år lang
nedgang fra midten av 2007 til begynnelsen
av 2010. Veksten i boliginvesteringene har
vært særlig sterk, med en økning på over
8% de to første kvartalene av 2011.

Prisen på oppdrettslaks har falt betraktelig
i år. Med en reduksjon på om lag 40%, er
prisen under selvkost for mange oppdrettere. De etablerte økonometriske modellene
forespeilet langt høyere priser, og årsakene
til prisfallet er sammensatte. Én faktor er
den uforutsette tilbudsøkningen forårsaket
av uventet kraftig produksjonsøkning i
Chile og en betydelig produksjonsvekst i
Norge. Prisene presses i tillegg av at mange
oppdrettere stanger i taket for mengden
laks de kan ha i merdene og derfor må
selge unna fortløpende.
Markedsreaksjonen kan også være en
forsinket respons fra konsumenter og supermarkeder på et for høyt prisnivå på norsk
laks. De viktigste markedene er Frankrike,
Russland, Spania, Sverige og Tyskland.
Det er relativt god volumvekst generelt,
men prisfallet har naturligvis slått kraftig
inn. Eksporten til Kina er redusert med
56% etter 2010, men da må det tas i
betraktning at kun 1% av norsk laks
eksporteres dit. Laksen møter også utfordringer i Russland, det nest viktigste
eksportmarkedet. Her er nylig tre eksportører utestengt på grunn av anklager om
listeriabakterier.
Sysselsettingsmessig utgjør laks ingen
stor faktor, men nordnorsk fiskerinæring
har andre mørke skyer foran seg. Aker
Seafood ønsker å selge seks produksjonsanlegg i Finnmark. Dette vil ramme både
sysselsettingen, avsetningsmulighetene og
dagens vertikale produksjonslinje.

Økt eksport, redusert import
Eksporten økte med 0,4% fra første til
andre kvartal, mens importen falt med
8,4%. Etter to kvartaler med nedgang økte
eksporten av tradisjonelle varer med over
7% i andre kvartal. Utviklingen var særlig
positiv for verkstedprodukter og metaller.
Redusert eksport av råolje og naturgass
bidro klart til å dempe eksportøkningen.
Årsaken til det store importfallet ligger i
den ekstraordinært høye importen i første
kvartal, hvor et større oljeproduksjonsfartøy og en fregatt ble kjøpt inn utenfra.
Ser man bort fra dette, var nedgangen
under 1%. Tradisjonelle varer falt med
1,6% mens import av metaller og elektrisitet hadde størst nedgang.

Lav sysselsettingsvekst
Det var en beskjeden sysselsettingsvekst
på 0,3% fra første kvartal 2011. Denne
økningen er det kommuneforvaltning,
forretningsmessig tjenesteyting og byggeog anleggsvirksomhet som har stått for.
I industrien har situasjonen holdt seg
uendret i årets tre første kvartaler. I snitt
var det 25.000 flere sysselsatte i første
halvår 2011 enn i samme periode i 2010.
Samtidig vokste befolkningen med 65.000.
Innvandring stod for 70% av veksten.

NORDNORSK ØKONOMI
Offentlig sektor vokser fortsatt. Privat sektor
har en bemerkelsesverdig svak sysselsettingsvekst. Det til tross for stor produksjonsøkning
i industrien, vekst i reiselivet, høyere torskepriser og økt aktivitet i bygg og anlegg. Det
meste av den private veksten må med andre
ord være hentet inn gjennom økt effektivitet per sysselsatt og høyere markedspriser.

Makroøkonomiske hovedstørrelser, Norge.
Regnskap og prognoser. Prosentvis endring fra året før og nivå. Kilde: SSB
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Bygg og anlegg
Bygg- og anleggsnæringen er i vekst i 2011,
men erfaringene fra finanskrisen tilsier
et tøffere økonomisk år i 2012. Anleggssektoren drives av offentlig etterspørsel, og
statsbudsjettet bekrefter at aktivitetsnivået
holdes oppe. Landsdelen trenger økt boligbygging. Spørsmålet er om investorene vil ta
risikoen rundt mulighetene for renteoppgang
og prisfall, sysselsettingsutviklingen og økte
krav til egenkapital. Svært mange næringsbygg er prosjektert og blir igangsatt, selv
om enkelte aktører har kalde føtter.

Antall arbeidsledige, alderspenjsonister og uføre. Nord-Norge.
Kilde: SSB
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Konkursraten blant de mindre byggefirmaene har vært høy de seneste årene,
og hos de større kontraktørene skjer det
en internasjonalisering og konsentrasjon.
I Tromsø skisseres det næringsbygginvesteringer på 75 mrd kroner de kommende fem
årene. Likevel forlater Skanska regionen,
samtidig som noen få aktører befester sin
stilling; Consto, Hent og svenske Peab.

feltet, som det var store forventninger til,
viste seg å være tørt. Funnene i det nordlige Norskehavet har vært skuffende små i
forhold til videre utbygging.

ESTIMAT FOR SKRUGARD

Petroleum med fornyet optimisme
De omstridte, men forlokkende områdene
Nordland VI og VII og Troms II er fremdeles på vent. Ytterlige kunnskap skal
hentes inn, og noen avgjørelse blir ikke
tatt før etter Stortingsvalget i 2013. Det
skytes både 2D- og 3D-seismikk i området,
og sammen med kunnskapsinnhentingen
gir dette muligheter for en rask konsekvensutredning.
Funnraten på norsk sokkel er høy,
men hele 54% av ressursene tilhører så
små felt at de hittil har vært kommersielt
uinteressante. Små olje- eller gassfelt
vil kreve et nytt skatteregime og/eller
rimeligere utbyggingsløsninger og mer
kostnadseffektiv utskipning enn dagens
oljepolitikk har lagt opp til.
Snøhvits vellykkede inkludering av
nordnorsk næringsliv, viser seg som et
tveegget sverd for oljeindustrien. Prosjektet
ga regionale ringvirkninger, noe regjeringens Soria Moria-erklæringer forutsetter.
Også nye prosjekt vil avstedkomme krav
om regional deltakelse. Føres gassen sørover i rør, frykter lokale aktører for ringvirkningene, mens operatørene nok ser
dette transportalternativet som løsningen
for å kunne igangsette lønnsom aktivitet
på de mindre feltene.
Oljefeltet Norne er i ferd med og tømmes
og fases ut. Snøhvit har fortsatt mye gass,
og eksportverdien anslås til 14 mrd kroner
per år. En annonsert utvidelse av LNGanlegget (LNG=flytende naturgass) vil de
nærmeste årene avveies mot eventuell
rørtransport. Skarv-skipet kommer i drift
i år, mens Goliats flytende produksjonsenhet er forsinket til 2013. Nye funn er
Skrugard, Norvarg og Nucula mens Heilo-

500 MILL

200 MRD

Færre bønder
Rasjonalisering og strukturendringer kan
karakterisere omveltningene i landbruket.
Næringen står for 2% av sysselsettingen
i Norge og 3,3% av BNP. Enhetene blir
større, antall bønder færre og på landsbasis er selvforsyningsgraden nå 50%.
I Nord-Norge har antall bønder gått ned
fra 4.719 i 2004 til 3.539 i dag, og det gjenspeiles i antallet jordbruksforetak. Fra 2004
er det blitt 13,5% færre foretak i Nordland,
mens nedgangen i Troms og Finnmark har
vært på 20 og 15,5%. Nedgangen i landsdelens dyrkete areal har likevel bare vært
på 3 til 5%.
Det er store regionale forskjeller i landbruket, men dyrehold kjennetegner den
nordnorske bonden. Jordbruksproduksjonen
består i all hovedsak av høy og potet.
Nordland dominerer jordbruksaktiviteten
i nord, selv om potetproduksjonen har
falt nesten 80% det siste tiåret. Fylket er
også størst på sauehold mens storfe og
sau preger landbruket i Troms. I Nordland
øker saueholdet, men i Troms er antallet
redusert de siste årene. De vel fire hundre
bøndene i Finnmark driver med sau og
storfe, hovedsakelig melkekyr.

Godt år for reiselivet
Reiselivsnæringen er en vekstnæring i
sentrale strøk, og det siste årets utvikling
bekrefter trenden. Veksten har kommet
Bodø, Tromsø og Hammerfest til gode. Mye
skyldes at den økonomiske aktiviteten i

I alt
Utvinning av råolje
og naturgass i alt
Leting og
konseptstudier
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Feltutbygging
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Rørtransport
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Industrieksporten vokser
Nordnorsk eksport vokser, og eksportverdien har økt betraktelig mer enn i landet
som helhet. Fra perioden januar til august
2010 til samme tidsrom i 2011, steg den
nasjonale eksporten med 9%. Samtidig var
økningen på 38% i Nord-Norge. Prisene i
metallindustrien sank med 10% mellom
februar og september. Dermed har volumøkningen på bearbeidede varer, som mineraler, malm og metaller sørget for den store
veksten. Framover ventes det en moderat
vekst i nordnorsk industriproduksjon og
en reduksjon i lønnsomheten som følge av
fallende marginer.

Privat tjenesteyting – en drivkraft

Påløpte og antatte investeringskostnader. Utvinning av råolje og naturgass
og rørtransport. 2007-2012. Mill kroner. Kilde: SSB
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næringslivet er høyest her. Tromsøs eksepsjonelt gode belegg sommersesongen 2011,
kom i stor grad på grunn av oljeriggen
Polar Pioners besøk for modifikasjoner og
arbeidet med ferdigstillelsen av to store
handelssentre.
En vedvarende sterk kronekurs vil
bremse antall besøkende fra utlandet.
Utlendinger på reise i Norge defineres som
eksport, og denne tilførselen av kapital er
også interessant for det totale økonomiske
bildet.
Campingplassene og hotellene har hatt
sitt beste år siden 2008. Det tyder på at
etterdønningene fra lavkonjunkturen har
lagt seg. Det har vært en fin økning i
utenlandstrafikk og ferie- og fritid, spesielt
i Troms og Finnmark. Bodø-regionen er
registrert med den største andelen og
veksten i campingtrafikken, noe som tilskrives avviklingen av Landskytterstevnet.
Til tross for tiltakende uro i USA og
Europa i år, har reiselivsnæringen hatt en
økning i både gjestedøgn og oppnådd
pris per rom. Markedet som øker mest er
yrkestrafikk, og turistmengden vokser mest
fra Tyskland, Italia, Sverige og Finland.
Sommerens TV-happening, ”Hurtigruten
minutt for minutt”, ga landsdelen og dens
fremste reiselivsprodukt enorm reklame.
Virkningene lot ikke vente på seg for
Hurtigruten. I de seks påfølgende ukene
økte bookingen med 60% sammenlignet
med året før.
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Finanstilsynet og Virke, handelsnæringens
interesseorganisasjon, deler synet på hva
som holder Norge unna økonomisk depresjon og resesjon. Lav ledighet, lav rente
og god inntekstvekst er de tre faktorene
som fremheves. De er viktige fordi de
opprettholder innenlandsk kjøpekraft. Når
husholdningenes budsjett betaler for privat
tjenesteyting som lån, strøm, mat, klær og
tjenester, betyr det at utviklingen i privat
sektor er viktig for å drive innenlandsøkonomien, men det er også en sårbar motor.
Det forventes fortsatt vekst i privat
tjenesteyting, opp til 5% i varehandel.
Personbilsalget i Nord-Norge viste en
nedgang i begynnelsen av året, men i juli/
august var salget høyere enn på samme
tid i fjor. Den usikre variabelen er arbeids-

ledighetstallene. Forventningsundersøkelser fra
høsten 2011 viser at få frykter for jobbene.
Om man likevel blir ledig og har høy gjeldsbelastning, vil man først redusere konsumet
før salg av bolig eventuelt vurdereres. Skrekkscenarioet er høy ledighet, boligpriser som da
synker umiddelbart, lån som misligholdes og
banker som taper sin egenkapital.

Offentlig sektor
42% av alle sysselsatte i Nord-Norge jobber
i offentlig sektor. I tillegg er det offentlige en
betydelig innkjøper av varer og tjenester fra privat
sektor og bestiller av store bygg- og anleggsprosjekter. Regjeringens motkonjunkturpolitikk
ga økt sysselsetting under finanskrisen, og selv
i 2010 ble 1.300 av de totalt 1.700 nye stillingene
opprettet innen offentlig sektor.
Det er flest ansatte i helse og omsorg, og i takt
med en aldrende befolkning vil dette behovet
vokse. Stramheten i offentlig forvaltning og
undervisning er slakkere, men fremdeles sliter
skoler i Finnmark og på små steder med å skaffe
kompetent arbeidskraft. Derfor brukes turnusordninger og innleie av leger aktivt i mange
småkommuner. Problemet er altså ikke bare
mangel på hender og kompetanse, men også at
fordelingen er skjev. Tiltak som skulle ha rettet
opp dette forholdet, har ikke strukket til.

Lav ledighet og få på trygd
Arbeidsledigheten er fortsatt lav. Per oktober
2011 er om lag 7.000 arbeidsledige. 2.000 ledige
stillinger er utlyst og NAVs bedriftsundersøkelse
fra mars viste til et arbeidskraftbehov på 8.300.
Det er noen paradokser i dette tallmaterialet.
Mye relaterer seg til bygg og anleggsnæringen,
hvor NAVs undersøkelse viser til et stort behov
for arbeidskraft. Samtidig er den registrerte
ledigheten i næringen opprettholdt, uten at det
går ut over aktivitetsnivået. Dette kan skyldes
en utstrakt bruk av gjestearbeidere, noe som
oppfattes som en god tilpasningsstrategi i et
marked med store variasjoner over flere år.
Gjestearbeiderne er viktige for å gi næringen
nødvendig fleksibilitet.
Et moment som bør imøtegås, er den
generelle misoppfattelsen om klientifiseringen
av innbyggerne i nord. Det framstilles ofte som
om antall og andel trygdede og uføre er sterkt
stigende. Dette stemmer ikke. Sett over siste
femårsperiode er antall arbeidsledige synkende,
antall uføre tilnærmet konstant mens alderspensjonister, de over 67, har økt med 6.000.
Ledigheten er lav, men har økt noe i Nordland
og Finnmark den siste måneden. Dessuten tilsier
alle analyser at om uroen rundt statsgjelden i
Europa fortsetter, vil også den eksportorienterte
nordnorske sysselsettingen lide.


SYSSELSATTE PERSONER ETTER NÆRING

Foto: Gaute Bruvik

NORDLAND

TROMS

FINNMARK

NORD-NORGE

Jordbruk, skogbruk og fiske

6.638

3.325

2.398

12.361

Bergverksdrift og utvinning

1.461

830

962

3.253

Industri

9.919

4.013

1.786

15.718

Elektrisitet, vann og renovasjon

1.955

886

630

3.471

Bygge- og anleggsvirksomhet

9.525

5.954

2.850

18.329

15.054

10.636

4.797

30.487

8.154

5.129

2.272

15.555

Varehandel, motorvognreparasjoner
Transport og lagring
Overnattings- og serveringsvirksomhet

3.497

2.732

1.223

7.452

Informasjon og kommunikasjon

1.851

1.663

664

4.178

Finansiering og forsikring

1.314

985

285

2.584

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift

4.187

3.694

1.246

9.082

Forretningsmessig tjenesteyting

3.737

2.851

1.531

8.119

9.298

6.610

3.624

19.532

Undervisning

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring

10.671

8.631

3.744

23.046

Helse- og sosialtjenester

26.891

20.031

8.084

55.006

3.654

2.566

1.193

7.413

515

401

244

1.160

Personlig tjenesteyting
Uoppgitt

Befolkningen i nord
Norge passerer snart 5 mill
innbyggere, og det siste året
vokste befolkningen med 65.024.
Innflytting fra utlandet utgjør
70%, mens de resterende 30%
er fødselsoverskudd. I NordNorge har innbyggertallet økt
med 2.558 personer. Også her
skyldes veksten innvandring, men
prosentvis er økningen under
halvparten av landet som helhet
på grunn av innenlandsk utflytting fra landsdelen.
Reddet av innvandring
2.613 nordmenn flyttet fra
Nord-Norge til andre deler av
landet mellom juli i fjor og i
år. Et fødselsoverskudd på 947
betydde en del, men en netto
innvandring på 4.209 personer
var viktigst for veksten. De fleste
som kommer er europeere, men
mange asiater og afrikanere
flytter også til landsdelen.
Vekst i både by og periferi
I snitt økte folketallet både i
sentrale og mindre sentrale
kommuner det siste året. NordNorges største kommuner har
alle hatt vekst. Tromsø, Bodø,
Rana og Alta vokser med over
1% mens Harstad og Narvik har
en mindre økning.
Kommunene med størst
prosentvis vekst er Hasvik i
Finnmark og Herøy i Nordland
som begge ligger i SSBs kategori
for minst sentrale kommuner.
Der økte folketallet med 2,4% og
2,7%. Selv om dette ikke utgjør
mange personer, ser det ut til at
de har klart å snu en langvarig
nedadgående trend.
Aldring i distriktene
Aldringen i Norge har økt antallet
pensjonister fra 61.887 i 2006 til
67.518 i år. 16% av innbyggerne
i de minst sentrale nordnorske
kommunene er over 67 år, mens
snittet i landsdelen er 14%.
Andelen eldre i de ti største
nordnorske kommunene er ca
12%. Tross økt andel av eldre, har
landsdelen fått 8.000 flere sysselsatte etter 2006. SSB beregner at
andelen eldre vil øke til 17% i
Nord-Norge, og hele 19,7% i de
minst sentrale kommunene.
Liten endring blant uføre
Mottakere av uførepensjon
holder seg stabilt. I andel av
befolkningen har trygdede gått
ned i alle tre fylker, med til
sammen 0,1 prosentpoeng.

Kilde: SSB
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ARBEIDSMARKED

Utenlandsk arbeidskraft
gir større fleksibilitet
Ledigheten er fortsatt lav i hele landet. I Nord-Norge utgjør innvandrere en betydelig og voksende del
av arbeidsstyrken, hovedsakelig innenfor sektorer med arbeidskraftmangel. Fiskeforedlingsindustrien
og bygg og anlegg er kjente eksempler, hvor sesongvariasjoner og større utbyggingsprosjekter dekkes
særlig av gjestearbeidere. Mindre kjent er etableringshyppigheten blant innvandrere.

I

landet som helhet har arbeidsledigheten gått ned det siste året. Blant de
tre nordligste fylkene var ledigheten i
august kun 2,3% i Troms og henholdsvis
3,1% og 3,6% i Nordland og Finnmark.
Totalt er 7.000 av arbeidstyrken på 242.000
registrert som ledige.
Samtidig viser NAVs bedriftsundersøkelse
et stort behov for arbeidskraft, særlig innenfor
eiendomsdrift, tjenesteyting og bygg og
anlegg. Undersøkelsen avdekker en mangel
på om lag 8.300 personer i Nord-Norge
i 2011, en økning fra 7.600 i 2010. Det
kommer også fram at bedriftene etterspør
mer arbeidskraft enn statistikken over ledige
stillinger viser, fordi mange av jobbene
ikke blir utlyst. Siden offentlige stillinger
må lyses ut, kan dette arbeidskraftbehovet
måles nøyaktig. I privat sektor fanges det
reelle behovet bedre opp av NAVs bedriftsundersøkelse.

tilsvarer de ledige stillingene. Dermed må
også forhold som sesongledighet, manglende
mobilitet og svikt i bedriftenes kommunikasjon av behov være en del av forklaringen.
Det stigende arbeidskraftbehovet skyldes
økt aktivitet, spesielt innenfor privat
tjenesteyting, finans, IKT og eiendomsdrift. Offentlig sektor opplever et mindre
stramt arbeidsmarked, men innen helse og
omsorg er behovet fremdeles høyt.
Bygg og anleggsnæringen har en positiv
utvikling på ordresiden, noe som gjenspeiles
i bedriftenes rapportering av et arbeidskraftbehov på 1.500. Erfaringer fra perioder
med høy byggevirksomhet viser at en
fleksibel arbeidsstyrke av gjestearbeidere
fyller behovene for mer arbeidskraft.

av arbeidsinnvandring. Hovedandelen innvandrere i Troms er tyskere og svensker
som jobber innen forskning og utdanning
og i servicesektoren. Nordland har noe av
den samme næringsstrukturen og tiltrekker
seg vesteuropeere og industriarbeidere fra
Baltikum og Polen.

Dekker behov

Enkelt skissert er det altså 7.000 ledige som
av ulike grunner ikke kan fylle de 8.300
ledige stillingene. Årsakene er mange, men
den mest opplagte er at ledig kompetanse
ikke tilfredsstiller bedriftenes behov. Dette
er imidlertid ikke hele forklaringen, ettersom
antallet ledige innen transport, varehandel,
bygg og anlegg og til dels eiendomsdrift

Innvandrere, som er permanent bosatt i
Norge, og gjestearbeidere, som er personer
som forventes å oppholde seg under seks
måneder i landet, utgjør en viktig del
av arbeidsstyrken i landsdelen. 15.490
innvandrere er sysselsatt i Nord-Norge
fordelt med 6.324 i Nordland, 5.580 i Troms
og 3.586 i Finnmark.
Finnmark har den relativt sett høyeste
andelen innvandrere, i hovedsak russere.
Russernes nye innvandring til Finnmark
startet med ekteskap, men er i dag mer preget

Bedriftenes rapportering og statistikk for
bransjevis bruk av innvandrere fra ulike
land, viser at hver innvandrergruppe matcher
spesielt godt med én av næringene i
Nord-Norge med størst mangel på arbeidskraft. Landsdelen trenger alle gruppene for
å dekke det mest aktuelle arbeidskraftbehovet. De jobber der behovet er, og
ingenting tyder på at de utkonkurrerer
nordmenn i områder med stor ledighet.
Generelt sett jobber innvandrere i de
samme bransjene som nordmenn. De er noe
overrepresentert i formidling og utleie av
arbeidskraft og overnattings- og serveringsvirksomhet og noe underrepresentert i
varehandel.
Mange asiater jobber innen renhold og
transport, mens Øst-Europa er overrepresentert i bygg og anlegg og industri.
I undervisning, privat tjenesteyting, eiendomsdrift og bergverksdrift finner vi mange
vesteuropeere.

Andel innvandrere i arbeidsstyrken.
Kilde: SSB

Gjestearbeidere, ikke registrert bosatt i Norge.
Kilde: SSB

Antall sysselsatte innvandrere i Nord-Norge
per 4. kvartal 2010. Kilde: SSB
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North Energys strategi for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft har vært vellykket.

Hvilke bransjer arbeidere fra samme land konsentreres i, påvirkes av norsk regelverk, bransjespesifikke krav og selektive migrasjonsprosesser.
Dynamiske bransjer, som bygg og anlegg, har
ofte store prosjekter som tiltrekker arbeidskraft
fra østeuropeiske EU-land.
EU-borgere kan flytte på kort varsel uten å
vente på arbeids- og oppholdstillatelser. Innvandrere fra land utenfor EU møtes med mer
kompliserte krav fra den norske staten. Det er
med på å gjøre familiegjenforening til den dominerende formen for innvandring. Det er viktig
å merke seg at innvandrere ikke består av et
representativt utvalg av hjemlandets populasjon.
Det er stort sett ressurssterke personer med høy
utdanning som kan håndtere jobbsøking og
flytting til et nytt land.

Foto: North Energy

ARBEIDSLEDIGHET
Totalt er 7.000 av arbeidstyrken
på 242.000 registrert som ledige.

2,3%

3,1%

3,6%

TROMS

NORDLAND

FINNMARK

SYSSELSATTE
INNVANDRERE
Antall innvandrere sysselsatt i
Nord-Norge fordelt på fylker.
Totalt 15.490.

Gjestearbeidere
Gjestearbeiderne er i Norge for perioder på
inntil seks måneder, enten fordi de ikke har
intensjoner om å bosette seg eller fordi de bare
får arbeidstillatelse for et halvt år av gangen.
I Nord-Norge er nær halvparten av gjestearbeiderne fra andre nordiske land og en tredjedel
fra EU-land i Øst-Europa.
I kontrast til innvandrerne er den bransjevise konsentrasjonen svært høy blant gjestearbeiderne. 40% jobber i bygg- og anlegg og i
formidling og utleie av arbeidskraft. Det store
antallet i den siste kategorien skyldes delvis
hvordan utenlandske arbeidere rapporteres inn
av arbeidsgiveren. Østeuropeere viser seg klart
overrepresentert i jordbruk, skogbruk og fiske,
og mange av dem jobber i nordnorske fiskeforedlingsbedrifter.
Mange gjestearbeidere fra Polen og andre
østeuropeiske land forlot Norge under lavkonjunkturen i 2008-2009. Flere av disse forventes
å returnere i takt med den varslede veksten
i bygg og anlegg. Dette gir arbeidsmarkedet en
fleksibilitet som ikke ville vært oppnåelig med
dagens kompetanse hos ledige permanent bosatte.
Fiskeforedlingsindustrien har stort behov
for sesongarbeidskraft, og etterspør derfor arbeidstakere som er tilgjengelige for korttids-

Nordland 6.324 (40,8%)
Troms 5.580 (36%)
Finnmark 3.586 (23,2%)

LEDIGE JOBBER 8.300
ARBEIDSLEDIGE 7.600

?
Er det mangel på kompetanse
hos nordnorske arbeidssøkende?

oppdrag. Sesongarbeidet dekkes i stor grad av
gjestearbeidere, som ønskes velkommen av
bedriftene og oppfattes som en helt nødvendig
ressurs. Andre typer bedrifter er ofte kritiske til
å bruke innleid arbeidskraft. Det oppfattes som
en kortsiktig strategi med mange utfordringer
rundt stabilitet, opplæring og integrering.
Utenom de nevnte bransjene har gjestearbeiderne relativt liten betydning, og med det
nåværende regelverket er korttids gjestearbeid
ingen optimal løsning i andre bransjer. Sektorer
som er mindre sesong- og konjunkturpregede må
derfor lete etter andre kilder til arbeidskraft.

Næringsdrivende innvandrere
Også innvandrerne starter bedrifter og skaper
arbeidsplasser. Dette gir samfunnsøkonomiske
effekter som introduksjon av nye produkter og
tjenester, økt markedsdynamikk, raskere integrering og revitalisering av svake regioner.
I absolutte tall kommer de fleste innvandrere
som er selvstendig næringsdrivende i Nord-Norge
fra Tyskland og Sverige.
I hele landet er 14.846 innvandrere registrert
som selvstendig næringsdrivende, noe som tilsvarer 5,1% av alle innvandrere i arbeidsstyrken.
I Nord-Norge er andelen lavere med 3,9% i
Troms, 4,5% i Nordland og 4,8% i Finnmark.
724 innvandrere er selvstendige i landsdelen,
og de store geografiske variasjonene kan forklares
med ulike innvandrergruppers dominans i forskjellige regioner, og at noen grupper oftere er
involvert i entreprenørskap.
Også mellom innvandrergruppene er det
store ulikheter. I Nordland er over 14% av innvandrerne fra USA og Nederland selvstendig næringsdrivende, mens tilvarende tall for
afrikanere er 1%. I Troms er det relativt mange
entreprenører fra Storbritannia mens Finnmark
har mange dansker som starter egen virksomhet.
Det er overraskende få russiske selvstendige,
til tross for deres høye utdanningsnivå og store
interesse for entreprenørskap. Med den lave
ledigheten i Norge, tyder dette på et stort uutnyttet
potensial i denne gruppen.
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MARIN SEKTOR

Torsken blir viktigere
Lakseprisene begynte plutselig å falle i sommer, og dette gir en kraftig nedgang i produksjonsverdien
i marin sektor. For hvitfisken går det bedre. Her har kvotene økt vesentlig, prisene steget noe og
eksportørene oppnår både volum- og prisrekorder. Problemene i verdensøkonomien gir imidlertid
grunn til bekymring.



V

erdien som oppnås for norsk sjømat i
utlandet er en god indikator på verdiskapingen og lønnsomheten i marin
sektor. Etter lang tid med stadig nye eksportrekorder ble det brått slutt i sommer, da
veksten på over 10% fra i fjor snudde til
tilbakegang. Den viktigste årsaken er lakseprisen som falt med hele 42% i løpet av
bare ni uker.
Laksen har naturlig nok fått stor oppmerksomhet i finanspressen, men i denne
utgaven av konjunkturbarometeret rettes
fokus mot torskefiskeriene. Dette segmentet
betyr mye for nordnorsk økonomi, med
om lag 10% av marin sektors verdiskaping
og enda større viktighet målt i sysselsetting.
I tillegg skiller utviklingen seg positivt fra
laksen.
Etterdønningene fra finanskrisen ga
kraftig prisfall for hvitfiskproduktene og
reduserte dermed den totale eksportverdien.
Markedene stabiliserte seg imidlertid raskt,
og nå setter hvitfisken igjen eksportrekorder.
Dette skyldes en forsiktig prisoppgang og
sterkt økende kvoter. Både torske- og hysebestanden er på historisk høyt nivå, og
totalkvotene for torsk har økt fra 430.000
tonn i 2008 til 705.000 tonn i år. Forskerne
anbefaler høyere uttak også neste år, og det
måles rekordsterk rekruttering i bestanden.
10
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Eksportverdien, og hvordan den fordeles i
verdikjeden, er viktig. I mange år har tunge
segmenter i fiskeforedlingsindustrien hatt
svært svake økonomiske resultater. 2010
ga en etterlengtet opptur da prisene til
fisker falt noe mer enn eksportprisene og
økte kvoter ga bedre anleggsutnyttelse.
Dette har styrket mange bedrifter med
presset økonomi. Slik sett er situasjonen
lysere for hvitfisknæringen, men de økonomiske problemene i viktige markeder
gir grunn til bekymring.

Omfattende strukturendringer
Hvitfiskindustrien har lenge vært en
økonomisk bærebjelke i Nord-Norge.
Ny teknologi, markedsutvikling, ressurssituasjon og reguleringer tvinger regelmessig frem store skift i bransjestrukturen.
Filetindustrien foredlet på det meste om
lag halvparten av all hvitfisken. Denne
posisjonen er gradvis overtatt av salt- og
klippfisk, mens mengden ubearbeidet
hvitfisk som eksporteres har økt kraftig de
to siste årene.
Dreiningen mot saltede produkter har
også medført store endringer i markedene.
Filetproduktene ble i hovedsak solgt til nordeuropeiske land mens salt- og klippfisken
i stor grad er avhengige av noen få land.

Portugal kjøpte i 2010 60% av produksjonen, og sammen med Brasil utgjorde
disse 75% av totaleksporten av klippfisk og
saltfisk av torsk. Utviklingen i disse to
landene får dermed avgjørende betydning for
lønnsomheten og verdiskapingen i bransjen.
En av de store strukturelle trendene i
norsk hvitfiskeksport er den store andelen
som selges ubearbeidet. Fryst fisk dominerer i denne kategorien, og særlig de to
siste årene har volumet vokst kraftig for
både torsk, hyse og sei. Den desidert største
salgsveksten har vært til Kina, hvor
frossen, rund fisk har økt fra 13.000 tonn
i 2005 til 59.000 tonn i 2010. Dette er i
hovedsak hyse samt torsk og sei av liten
størrelse – fisk som norsk industri ikke
finner lønnsom.

Portugal viktigst
Brasil har hatt sterk vekst i økonomien og
kjøpekraften de siste årene, mens Portugal
har opplevd det motsatte. Her har finanskrisen gitt kraftig økt arbeidsledighet, som
det siste året har stabilisert seg i overkant
av 12%. Store underskudd på statsbudsjettet
har tvunget frem sterke sparetiltak, som
lønnsfrys og færre stillinger i det offentlige,
reduserte velferdsutbetalinger og økt skatt
for høytlønte og bedrifter. Renten øker også,

og til sammen gjør dette at OECD forventer
nedgang i privat konsum på om lag 4%
både i 2011 og 2012. En betydelig redusert
kjøpekraft vil isolert sett redusere etterspørselen etter fisk. I hvilken grad norsk
eksport rammes er imidlertid usikkert,
siden prisene nå har steget, samtidig som
ledigheten relativt lenge har vært høy og
klippfisken har en så sterk kulturell posisjon
i Portugal.
Under finanskrisen falt eksportprisen og
prisene i supermarkedene kraftig, noe som
kom forbrukerne til gode. Store portugisiske
supermarkedskjeder har benyttet klippfisk
som lokkeprodukt og i perioder solgt
fisken med tap. Dette har gjort klippfisken
rimeligere, men fortsatt finner prisbevisste
forbrukere billigere alternativer. Ferske
forbrukerundersøkelser forteller om 15%
reduksjon i konsumet.
Om supermarkedene nedprioriterer sine
klippfiskkampanjer og den lave portugisiske
merverdiavgiften på mat oppjusteres, vil
det kunne slå negativt ut for den norske
eksporten. I tillegg er valutaforhold en stor
usikkerhetsfaktor. Det siste året har kursen
på euro variert med om lag 10%, noe som
gir betydelige utslag hos både produsenter
og kjøpere.
En gjentakelse av finanskrisens store
prisfall og fulle stopp i det norske salget
er lite trolig. Da ble forbruket i Portugal
sterkt redusert, særlig i restaurantbransjen
hvor omsetningen falt med over 30%.
I tillegg gjorde manglende risikovilje at ingen
ville sitte med langvarige og kostbare lagre
i frykt for prisfall. Samtidig var Island i
økonomisk krise og landets banker satt ut
av spill. Dermed ble fiskeribedriftene deres
avhengige av salg for å skaffe likviditet.
I motsetning til den norske eksporten som
stoppet opp, holdt det islandske salget av
saltfisk til Portugal samme nivå som før
krisen, dog til vesentlig lavere priser. Nå
har situasjonen på Island stabilisert seg,
slik at en reprise av salgspresset herfra er
lite sannsynlig.

Positivt i Brasil
Brasil er en faktor som drar i positiv retning,
og med sin vekst i økonomien er de i en

Norsk klippfisk av torsk dominerer det portugisiske og brasilianske markedet.

helt annen posisjon enn Portugal. Veksten
er også relativt jevnt fordelt i samfunnet,
og fra 2005 til 2010 har hele 55 mill flere
brasilianere nådd et inntektsnivå som gjør
dem i stand til å kjøpe norsk klippfisk av torsk
eller sei. Sammenholdt med Portugals 10,6
mill innbyggere er det klart at potensialet i
Brasil er enormt. Samtidig har brasilianerne
en langt lavere konsumfrekvens; her spises
klippfisk av torsk gjerne bare en til to ganger
i året, mens portugiserne nyter fisken flere
ganger i uken.
Den økonomiske fremgangen har også
styrket den brasilianske myntenheten real.
Fra 2003 har verdien økt med over 50% mot
norske kroner, noe som gjør importvarer
som fisk betydelig billigere.

Skjerpet konkurranse
Markedet for filet av hvitfisk er i en interessant utvikling. Kinas inntreden i markedet
for frossen filet skjerpet konkurransen og
reduserte marginene for norske aktører, som
siden har arbeidet for å dreie produksjonen
mot mest mulig fersk filet. Her har man
opplevd høy vekst og gode priser, spesielt
i Storbritannia hvor fileten ble kjent som
«chilled» i supermarkedene.
De siste årene har den ferske fisken blitt
fortrengt av tint filet, som er frosset fisk som
tines og fileteres. Også denne går under

Eksportverdi (mrd NOK)

Eksportverdi fra hvitfisk (jan-aug) 2000-2011.
Kilde: Fiskeridirektoratet og Nofima

betegnelsen «chilled», og på pakken kan
det stå «kan ha vært fryst» med liten skrift.
Britiske forbrukere har ikke reagert negativt
og skiller i liten grad mellom fersk og tint
filet. Produktet har redusert etterspørselen
etter fersk filet, selv om noen supermarkedskjeder markedsfører seg med at
de kun tilbyr fisk som aldri har vært fryst,
men omfanget er begrenset. Rapporter tyder
på at det tinte produktet også vinner terreng
i Frankrike, et marked som tradisjonelt har
vært opptatt av fersk fisk.
Filetproduksjon av frosset fisk gir store
logistikk- og kostnadsfordeler, og medfører
både muligheter og trusler for norsk fiskeindustri. Fryst råstoff gjør nærheten til
fiskefeltene mindre viktig, og det blir langt
lettere for norsk fiskerinæring å tilby fisk
til moderne kunder når tining og filetering
kan skje nær konsumentene. Utviklingen
åpner også for konkurranse. Stillehavstorsk
benyttes allerede i stor grad i norsk klippfiskproduksjon, og enkelte bedrifter produserer også tint filet av slik fisk.
Tross motgang og konkurser er torskefilet
fortsatt et svært viktig produkt for nordnorsk fiskeindustri. Etter mange magre år
fikk industrien en etterlengtet opptur med
god lønnsomhet i 2010. I år blir resultatene
svakere som følge av at markedsprisene ikke
har holdt følge med råstoffprisen.
Markedene for salt- og klippfisk.
Kilde: Nofima
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BYGG OG ANLEGG

Store investeringer i anlegg
Stagnasjonen i nordnorsk BA-næring ble i løpet av 2010 og 2011 erstattet av en forsiktig vekst. Til tross
for et stramt statsbudsjett for 2012, får Nord-Norge flere offentlige bygg, større forsvarsinvesteringer
og kraftig økning i riksveiinvesteringer. Når i tillegg flere private kjøpesentra, hoteller og kontorbygg
realiseres, ser fremtiden lys ut.

R

egionalt nettverk fra september rapporterer om markert aktivitets- og
produksjonsvekst i første del av 2011,
men bare en mindre sysselsettingsøking.
For andre halvår forventer man markert vekst
i aktiviteten – omtrent som i landet ellers.
Utviklingen i konkurser er en tydelig
indikator på om næringslivet har slitt en
tid. Etter finanskrisen stagnerte aktivitetsveksten i næringen, og Nord-Norge fikk
en markert økning i konkurser i 2009 og
2010. Konkursene kom i hele landsdelen
og rammet hovedsakelig byggsektoren og
spesialiserte håndverksfirma, men ikke
anleggssektoren. Antallet i første halvår
2011 var uendret fra samme periode i
2010, mens det ble registrert noe nedgang
i landet ellers.

setting av nye boliger. For 2011 anslår SSB
at de nasjonale boliginvesteringene får en
vekst på 24% og boligprisene en økning på
8,5%. Denne utviklingen forventes å fortsette
også neste år.
For næringsbygg er aktiviteten på et
relativt høyt nivå. Her har det vært en jevn
økning i flere år, fra 300.000 m2 i 2003 til
450.000 m2 i 2010. Med noe lavere aktivitet
i Nordland og Troms siste år, falt tallet til
400.000 m2 fra juli 2010 til juli 2011.
Etter stagnasjon og nedgang i ordrereservene i 2008 og 2009, økte ordretilgangen gjennom hele 2010 og særlig mot
sommeren 2011. Ordrenivået er nå omtrent
som i tidligere gode år. Veksten fra høsten
2010 til høsten 2011 kom i både bygge- og
anleggsdelen.

Bedring i ordrereservene

Store elkraftprosjekter

Tallet på igangsatte boliger i Nord-Norge
gikk ned fra et toppnivå på 2.500 i 2006
til en bunn på vel 1.500 i 2010. Første
halvår i år viser fortsatt lav aktivitet i den
samlede nordnorske boligbyggingen, selv
med en oppgang fra første halvår 2010 på
9%. Her står Nordland for en betydelig andel,
med en vekst på 51%. Samtidig har Troms
økt med 20%. Det er Finnmark som trekker
ned totalen med en tilnærmet halvering av
igangsatte boliger, men denne utviklingen
må sees i sammenheng med fylkets usedvanlig høye vekst i 2010. De siste 3-4 årene
er det imidlertid Troms som har hatt den
mest markerte nedgangen og liten igang-

Planlagte utbygginger i energisektoren kan
gi store leveransemuligheter for nordnorsk
anleggssektor de kommende ti år. Statnett
skal bygge elkraftnett, med stasjoner og
koblingsanlegg, fra Narvik til Hammerfest
mens Statkraft skal fornye og utvikle flere
av landsdelens eldste kraftverk. I tillegg
skal nye vind- og vannkraftverk realiseres.
De totale investeringene i nord vil bli 20
mrd kroner fram mot 2020. Markedsmulighetene ligger i et bredt spekter av leveranser,
fra prosjektering, byggeledelse og linjearbeid
til skogrydding, transport og forpleining.
Statnett og Statkraft har uttalt at de ønsker
å benytte seg av leverandører fra nord.

Boligprisindeks Nord-Norge etter boligtype og landet totalt. 2005 = 100.
Kilde: SSB

Derfor har de sammen med Innovasjon
Norge, bransjeorganisasjoner og andre,
startet leverandørutviklingsprosjektet LUEN.
Prosjektet tar sikte på å videreutvikle og
kvalifisere nordnorske bedrifter til oppgavene. Dette gjøres blant annet gjennom
seminarer som omhandler tidligere leverandørers erfaringer, markedsmuligheter,
anskaffelsesprosedyrer, HMS og sertifiseringskrav.

Boligpriser og omsetningstid
Til tross for ustabile konjunkturer og
usikre framtidsutsikter har boligprisene i
Norge økt kontinuerlig etter bunnivået i 4.
kvartal 2008. Prisveksten i Nord-Norge har
vært særlig stor i 2011. Eneboligprisene
utmerker seg spesielt, men veksten har
kommet innenfor alle boligtyper. I landet
som helhet var prisene per kvadratmeter
9,4% høyere i august 2011 enn i august
2010. Samtidig var prisveksten i Tromsø
4,5% og i Nord-Norge ellers 7,8%. Selv
med prisvekst meldte BA-næringen om
svakere lønnsomhet både i nord og sør i
første del av året, i følge Regionalt nettverk
for september.
Det er fortsatt lang omsetningstid for
boliger i Nord-Norge. Tidligere har Tromsø
kommet spesielt dårlig ut, men fra august
2010 til august 2011 gikk omsetningstiden
ned fra 70 til 50 dager. Den har dermed
beveget seg ned mot snittet for resten av
Nord-Norge, som fortsatt er høyere enn
landsgjennomsnittet på om lag 30 dager.

Omsetning bygg og anlegg. Tall i mill kroner.
Kilde: SSB
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Nordlyskatedralen i Alta er under bygging og bidrar til flere typer aktivitet i regionen.

Illustrasjon: Link Arkitektur AS, Stavanger

Utfordrende rekruttering
Antall ledige i næringen i nord var per
august 2011 vel 700, en nedgang fra rundt
1.000 begge de foregående år. Samtidig var
tilgangen av registrerte ledige stillinger
omtrent uendret. Dermed økte stramhetsindikatoren igjen fra sommeren 2010 og fram
mot høsten 2011. NAV-undersøkelsen fra
mars i år viste da også at nesten halvparten
av bedriftene i Troms og Finnmark forventet
høyere sysselsetting det kommende året.
Selv om det er mange ledige oppgir BAbedriftene i nord at de har rekrutteringsutfordringer, med en estimert mangel på
1.550 personer i følge NAV. Nasjonalt har
næringen en indikator på 5,2. Aller strammest er det i Nord-Norge, hvor indikatoren
er på 9,2. Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft oppleves som et stort problem av
hele 39% av bedriftene i Troms. Mangelen
gjør seg gjeldende i flere tradisjonelle yrker,
og i Troms og Finnmark var det særlig
manko på rørleggere og dernest på fagarbeidere som tømrere, elektrikere, sveisere
og anleggsmaskinførere.

Sysselsetting
BA-næringen står for 8% av
sysselsettingen, tilsvarende
18.000 personer, i Nord-Norge.
Den samlede omsetningen i
2010 var på 22 mrd kroner.
Byggsektoren er dominerende
med 84% av de sysselsatte
mot anleggssektorens 16%.
Sysselsettingsveksten i hele
sektoren har vært på 20% de
siste ti årene, omtrent som
ellers i landet. Veksten kom
hovedsakelig i perioden fra
2004 til 2008, og flatet ut
med noe nedgang i Troms og
Finnmark inn mot 2010.

KONKURSER I
BYGG OG ANLEGG
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Antall konkurser i bygg- og
anleggsnæringen i Nord-Norge
fra 2006 til 2011. Tallene fra
2011 er framskriving basert på
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Kontraktstrukturen er viktig for lokale aktørers mulighet
til å vinne anbudskonkurranser. 
Foto: Gaute Bruvik

VIKTIG KONTRAKTSSTRUKTUR
Hvilke kontraktsstrategier som velges ved
store utbyggings- og vedlikeholdsprosjekt har
vist seg avgjørende for nordnorske byggog anleggsbedrifters leveransemuligheter.
Til tross for flere nærhetsfordeler blir små
og mellomstore lokale bedrifters oppdragsmuligheter begrenset av totalentrepriser,
store delkontrakter og landsdekkende ramme
avtaler. Riktig pris, kvalitet og leveringstid
har vært bestillingen fra oppdragsgiverne,
ofte begrunnet med konkurransedirektiv og
offentlighetsloven.
Der kontraktene har blitt delt opp og
tilpasset lokal nærings- og eierstruktur, og
eventuelt også har inneholdt tilbud om
kvalifiseringstiltak og krav om lokal beredskap og tilstedeværelse etter utbyggingen,
har det økt de lokale leveransene. Statens
vegvesens oppdeling av veiparseller og
brukontrakter i prosjektene for Alta-vest
er et godt eksempel på en lokalt tilpasset
kontraktstruktur.
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PETROLEUM
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Nye funn i Barentshavet og Norskehavet styrker troen på oljeframtiden i nordområdene. Fortsatt står
letevirksomheten i høysetet, og med konkrete funn vil diskusjonen om rørtransport og industriell bruk
av gass komme opp. Det regionale kravet om ringvirkninger synes ikke umiddelbart å harmonere med
aktørenes ønske om rørtransport.
et er fire felt i drift utenfor NordNorge; Norne, Snøhvit, Åsgard og
Heidrun, hvor de to første i hovedsak driftes fra Nord-Norge. Erfaringene
tilsier at landanlegg, regionale driftsorganisasjoner, forsynings- og helikopterbaser gir gevinst på land. Derfor er det
viktig for den industrielle utviklingen ved
nye feltutbygginger i nord, at mest mulig
av disse infrastrukturene legges til landsdelen. Goliat skal etter planen ha en hoveddel av sin driftsorganisasjon i Hammerfest,
mens det på Helgeland ser ut som BP
vurderer å legge en mindre del av driftsorganisasjonen til Sandnessjøen.

Barentshavet
Selv om leteaktiviteten på kort sikt er
noe begrenset av tilgjengelig riggkapasitet
bekrefter boreprogrammet i Barentshavet,
med minst 10 nye letebrønner i 2012,
den nye oljeoptimismen. Den startet med
14

Skrugard-funnet nordvest for Snøhvit.
Skrugard anslås å inneholde inntil 500
mill fat oljeekvivalenter og kan med nærliggende områder være på størrelse med
Norne. De økonomiske anslagene antyder
en bruttoverdi på 150-200 mrd kroner.
Operatørene Statoil, Lundin, ENI og
Marathon har alle store forhåpninger til
å finne tilleggsreserver til Skrugardfeltet.
I nord og vest gir seismiske data med
samme mønster som Skrugard, økt tro på
nye funn på prospektet Wisting. Det er også
forventninger om store funn på prospektene
Bønna og Eik i sørvest.
I sommer gjorde Total og deres partnere
North Energy, Det Norske Oljeselskap
og Rocksource et betydelig gassfunn på
Norvarg-feltet, om lag 25 mil nord for
Hammerfest. Sammen med forventninger
til delelinjeområdet gjør dette at ressursanslaget for Barentshavet oppdateres.
Oljedirektoratet anslår at nærmere 40%

av de uoppdagede oljeressursene fins i
Barentshavet.

Norskehavet
I Norskehavet er leteaktiviteten høy i nærheten av Norne og Skarv, med 11 planlagte
letebrønner i 2012. I 2010 ble det funnet
betydelige gassmengder på Zidane nord
for Heidrun. Man prøver nå å finne fellesløsninger for utbygging og transport som
kan gjøre det lønnsomt å bygge ut flere
av feltene samlet. Leting og funn på store
dyp nær Luva gir viktige avklaringer for
etablering av infrastruktur og ilandføringsmuligheter.
Norskehavet har imidlertid også hatt
mange skuffende resultater de siste årene.
Totals Victoria-funn viste seg å være
mindre enn antatt og vanskelig å bygge ut.
Det samme opplevde Shell på feltene Gro
og Dalsnuten mens vårens leteboring på
Gullris også ga magert resultat.

Petroleumsklyngen Hammerfest
Petroleumsklyngen Hammerfest består
av 40-50 fast stasjonerte bedrifter der
hoveddelen av omsetningen er petroleumsrelatert. Klyngen består av nasjonale og
internasjonale olje- og gasselskap, hovedkontraktører og underkontraktører. I tillegg
finnes et betydelig antall logistikk- og
offshoreaktører som leier kontorer, arealer
og utstyr eller kjøper varer og tjenester av
basen i Hammerfest. Grunnlaget for veksten
er lete- og borevirksomheten, og da særlig
Snøhvitutbyggingen og onshoreanlegget
Hammerfest LNG.
Med 800-900 ansatte i petroleumsnæringen er Hammerfest størst i nord.
Av disse er 350 ansatt i Statoil og 450-500
innenfor leverandørindustri, tjenester,
logistikk og beredskap. I Statoils driftsorganisasjon bor 85% lokalt og mange av
de øvrige i Nord-Norge. Aktiviteten og
sysselsettingen vil vokse ytterligere fram
mot 2013, med Goliats 150-200 personer
i driftsorganisasjon og produksjon og enda
mer ved utbygging av nye funn.
Hammerfest står for 90% av leveransene til petroleumsrelatert virksomhet i
Finnmark og 40% av leveransene i NordNorge. Dette er klart mest av regionene
i Nord-Norge, og et resultat av den gode
utviklingen i byens betydelige tekniske
kompetansemiljø
innen
produksjon,
industrielt vedlikehold, engineering, logistikk og ulike spesialiserte tjenester. Den
økende bredden gjør at Hammerfest har
blitt attraktiv for etablering av stadig nye
leverandørbedrifter.

Baser viktig for Helgeland
I august kom produksjonsskipet Skarv FPSO
til Norskehavet for å være i produksjon i
løpet av året. Erfaringsvis gir offshorebaserte utbygginger som Skarv og Norne
mindre regionale ringvirkninger enn ilandføringsløsninger. På Helgeland øker likevel
den petroleumsrelaterte omsetningen på
grunn av driften på Norne, voksende leteaktivitet og oppstarten av Skarvfeltet, der en
mindre del av driftsorganisasjonen blir lagt
til Sandnessjøen. Det er særlig helikopterbasen i Brønnøysund og forsyningsbasen i
Sandnessjøen som bidrar til økt virksomhet. Det oljerelaterte næringsmiljøet i
Sandnessjøen teller i øyeblikket nesten 150
sysselsatte innenfor avfallshåndtering,
basevirksomhet, offshoretjenester og noe
industriservice.

Lokale leverandører fikk en smak av oljeeventyret da Polar Pioneer ankret opp i Tromsø.

Foto: Kenneth Kristensen

Rørtransport ansees som det rimeligste
alternativet for gasstransport, og gir også
mulighet for at mindre felt langs transportleden kan vise seg lønnsomme å utbygge.
Gass som transporteres i rør gir færre
regionale ringvirkninger enn alternativene
med LNG- og duggpunktanlegg på land.
Gass som skal transporteres over store
avstander, som fra Barentshavet til kontinentet, kan være aktuell å ”tørke” i duggpunktanlegg på land forut for transport.
Dette vil gi noen arbeidsplasser, men langt
færre enn ved et LNG-anlegg. Man kan
også tenke seg havbaserte feltsentra, der
tørkeprosessen utføres og gassen så transporteres uten å sendes via land. Samtidig
vil sjøtransport av LNG gi større markedsmessig fleksibilitet, samtidig som LNGgass kan fungere som reserveenergikilde
ved fjernvarmeanlegg.
Dette er faktorer som underbygger regionale ønsker om ilandføring. Flest arbeids-

plasser forventes å komme i tilknytning
til en eventuell industriell utnyttelse av
gassen, men i verste fall vil heller ikke
regionalt næringsliv kunne nyttiggjøre seg
av gassen. En løsning kan være å bygge forgreningsrør til de landbaserte aktivitetene.
Finansieringen av slike rør og dagens
regelverk for CO2-håndtering, skaper på
sin side usikkerhet om fremtidig industriell
anvendelse av gass.
Hvilke løsninger som velges er av stor
interesse for både investorer, regionalt
næringsliv og folk i landsdelen. Det er
allerede bekymring for at løsningsvalget
kan trekke ut og medføre utsettelse, og
eventuell stans i planene for ny Tog2 LNGfabrikk i Hammerfest, og dermed påvirke
etableringen av mange nye arbeidsplasser
i Finnmark. Problemstillingen er nokså
lik i Nordland. Der er det aktuelt å transportere gassen fra Luva sørover i rør, uten
at den er innom Nordland.

Anslag gjenværende ressurser i nordnorske petroleumsfelt.
Ressurser ved produksjonsstart for Norne i parentes. Kilde: OD

Færre arbeidsplasser med rørtransport
Landanlegget Hammerfest LNG viser
olje- og gassnæringens mulige ringvirkninger.
Manglende transportinfrastruktur for
gassen utløste denne landsdelens største
industriutbygging, da det var nødvendig
å prosessere og komprimere gassen før
utskiping og eksport med båt. Med de
nye funnene av olje- og gassreserver på
Skrugard og Norvarg argumenteres det for
å legge en gassrørledning i tilknytning til
infrastrukturen utenfor Nordvestlandet.
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LANDBRUK

Ny energi i skogbruket
Fjernevarmeanlegg for flis aktualiserer skogbruk som næringsvei. Denne energibæreren gir økt
virksomhet i distriktene, mindre gjengroing og dermed større tilgjengelighet for reiseliv og friluftsliv.
Det nasjonale prosjektet Kystskogbruk sin målsetning er å doble verdiskapingen i skognæringen innen
2020. Dette reflekteres i økende aktivitet i skogbruket i Nord-Norge.

D

en nye aktualiseringen av skogbruket
er primært utløst av et økt fokus på
klimaendringene, fornybar energi
og forsyningssikkerhet. De siste årene er
det gitt stadig flere konsesjoner til bygging
av fjernvarmeanlegg for ulike energiformer
som varmepumper, gass, olje, spillvarme
og bioenergi fra avfall og flis.

Bioenergi og klima
Bioenergi frigjøres ved omdanning av
organisk materiale, også kalt biomasse.
Biomasse regnes som en fornybar energikilde, fordi den slipper ut samme mengde
CO2 ved forbrenning som den har tatt opp
i vekstfasen. Under forutsetning av at ny
biomasse erstatter den som forbrennes, vil
den dermed ikke øke bidraget til drivhuseffekten. Selv om trær og planter har ulik
evne til å ta opp CO2 og råtnende biomasse
danner metan, en langt kraftigere klimagass enn CO2, påvirkes klimaet likevel
langt mindre av biomasse enn av fossilt
brensel. Dette bildet kan imidlertid endres
dersom eksempelvis transporten av biomassen medfører store utslipp.

Økonomiske realiteter
Omregnet til dagens kroneverdi er tømmerprisene mer enn halvert de siste 30 årene.
Samtidig er halvparten av sysselsettingen
i skogbruk og skogindustri blitt borte, og
mange av de tradisjonelle skogsarbeiderne
er erstattet av hogstmaskiner. I 2009 var
omsetningen i norsk skogindustri på
40,3 mrd kroner, noe som utgjør 5,3% av
omsetningen i landets industri.
En gjennomsnittlig skogeier får 7% av
sin inntekt fra skogsdrift, men inntektene
øker dramatisk med størrelsen på produktivt
skogareal. SSB rapporterer at Troms var
på fylkestoppen i 2009, med ca 45.000
kroner som gjennomsnittlig skogbruksinntekt til personlige skogseiere. Tallet er
imidlertid basert på svært få registreringer
og antakelig alt for høyt. Nordland ligger
på nedre halvdel av statistikken, med litt
under halvparten av gjennomsnittsinntekten
i Troms, men her er tallgrunnlaget bedre.
16

Stort energipotensial

Troms

Av det norske energiforbruket har om lag
16 TWh biologisk opprinnelse. Dette er i
hovedsak biomasse fra skogbruk, jordbruk
og avfall. Norges vassdrags- og energidirektorat har undersøkt mulighetene for
å øke uttaket av bioenergiressurser. Ut fra
økologiske og tekniske forhold kan ytterligere 30 TWh av biomassetilveksten
brukes til energiformål, uten at det går
ut over dagens bruk av biomasse til for
eksempel mat, papir og trelast.
De siste 80 årene har den årlige hogstmengden i Norge vært forholdsvis stabil
mens tilveksten og volumet av skogen er
doblet. Kvantifiseringen av dagens biomasseressurser i Norge er usikker, blant
annet på grunn av mangelfulle data fra
import og eksport av trebrensel.

Skogbruket i Troms har over flere år
arbeidet for å få etablert flisfyringsanlegg
og skaffe virke til disse, også gjennom kurs
og studieturer. ‘Skognæringa i Troms’ ble
stiftet i september i år. Nettverket er et
samarbeidsorgan for skog- og trenæringen
i fylket og er en del av satsingen Kystskogbruket.
Skogeierne i Troms og de tradisjonelle
skogfylkene i sør er de mest aktive brukerne av ’Tilskudd til energiflis’. Per 9.
august i år er det totalt utbetalt nærmere
19 mill kroner, og i Troms er tilskuddene
stort sett brukt til flisproduksjon av løvskog.
I dag fyrer fjernvarmeanlegg i Tromsø,
Setermoen, Dyrøy og Storslett med flis,
mens et anlegg på Sjøvegan baserer seg på
trepellets. I tillegg skal et større anlegg i
Harstad tas i bruk i 2012.

Nordland
Prosjektet ’Økt verdiskaping i Nordlandsskogbruket’, er nå inne i sitt tredje år.
Fylkesmannen eier prosjektet, der hovedmålet er å doble avvirkningen innen 2020
i tråd med den nasjonale satsingen ‘Kystskogbruket’. Her skal man ha både et
nærings- og et klimaperspektiv, samtidig
som det biologiske mangfoldet skal ivaretas.
I prosjektet har det også arrangert studieturer til Finland og Østerrike, og kurs om
bioenergi er avholdt over hele fylket.
I Nordland er det flisfyringsanlegg i
Saltdal, Hattfjelldal, Bodø og Steigen.
Steigen er nytt i år og er fylkets første flisfyringsanlegg med investeringstilskudd
fra Innovasjon Norge. Leveransene er kun
basert på lokale skogsressurser, og anlegget
eies blant annet av skogseiere og skogsentreprenører.
Det er også gitt konsesjon til Statkraft
Varme AS for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg med bioenergi som primærkilde i Narvik. Prosjektet er planlagt med
en installert effekt på 26 MWh.

Finnmark
Uttaket av skog i Finnmark er i stor grad
basert på furu som er vokst til før og etter
2. verdenskrig. Før krigen var Nord-Europas
største sagbruk lokalisert i Kirkenes.
Tyskerne tok ut svært mye skog til
bygninger og tretunneler og brant alt som
kunne brennes ved tilbaketrekningen.
Gjenreisinga krevde mye skog, og det ble
plantet betydelige mengder for å erstatte
det som var borte. I dag har fylket derfor
mye tynningsskog som trenger skjøtsel,
og lokalt og kortreist trevirke benyttes til
produksjon av flis til fjernvarmeanlegg.
Finnmark Miljøvarme AS har bygd et
flisbasert fjernvarmeanlegg i Alta sentrum
og har fra tidligere et mindre anlegg basert
på pappbriketter og flis. Kontrakten på
flisleveranser er inngått med en lokal skogentreprenør. Det nye anlegget suppleres
med kortreist gass fra Melkøya, når det
ikke klarer å levere nok varme om vinteren
og om sommeren når det er lite behov for
oppvarming. Det planlegges også et fjernvarmeanlegg i Sør-Varanger i forbindelse
med bygging av ny grensestasjon. Også her
vil flis komme fra lokale leverandører.

Det ligger et stort uutnyttet energipotensial i norske skoger. 

Foto: Istockphoto.com

JORDBRUK
Godt i nord - krise i sør
Jordbruket i Troms hadde et
tøft år i fjor, med store vinterskader og en dårlig sommer
som ga kraftig svikt i avlingene
over det meste av fylket. Etter
en fantastisk sommer ble årets
avlinger over normalen, og i
Finnmark og Nordland meldes
det også om gode avlinger.
De aller fleste gårdbrukerne
har godt med fôr til dyra og
potetlagrene flommer over,
selv om noen områder faktisk
var preget av tørke på grunn
av lite nedbør.

KILDE:SSB

FORDELING AV BRUTTOINNTEKT
Fordeling av gjennomsnittlig bruttointekt etter
type inntekt 2009. Gjelder personlige skogeiere
med positiv næringsinntekt fra skogbruk.

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk for skogeiere med positiv
skoginntekt etter fylke. 2009. Tall i kroner. Kilde: SSB

Sveinung Ims, daglig leder i Nordnorsk Bioenergi AS.

Foto: Nordnorsk Bioenergi

NORDNORSK
BIOENERGI AS
I juni 2010 ble Nordnorsk Bioenergi AS
stiftet, som et direkte resultat av byggingen
av fjernvarmeanlegget i Harstad som skal
settes i drift i 2012. Den primære energibæreren vil være biobrensel i form av skogflis,
og det framtidige behovet for skogsvirke er
beregnet til nærmere 30.000 m3 årlig.
Selskapet har inngått en niårig avtale med
Statkraft Varme om å være hovedleverandør av biobrensel til anlegget. Kontrakten
er verdt opp mot 100 mill kroner, og det
er tegnet leverandøravtaler med skogeiere
i regionen som allerede er godt i gang med
skogsdriften.
Nordnorsk Bioenergi har kontorsted på
Evenskjer i Skånland kommune, og har planer
om å levere til flere fjernvarmeanlegg i
regionen. Selskapets visjon er å være den
ledende tilbyder av biomasse i form av flis
til fjernvarmeanlegg i Nord-Norge. Selskapet
eies av Skånland Vekst AS, Bio Partner
Nord AS og Dyrøy Bioenergi AS.
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REISELIV

Fisketurismen lokker
mange nordover

Forbruk per fisketurist
Kroner per døgn. Kilde: Norut

36%

22%

11%

9%

8%

14%

OVERNATTING
[660 NOK]

BÅTLEIE
[406 NOK]

MAT
[202 NOK]

DRIVSTOFF
[170 NOK]

SPORTSUTSTYR
[148 NOK]

ANNET
[325 NOK]

Pilene peker oppover for nordnorsk reiseliv. Etter sviktende besøk fra norske turister i fjor, har en god
sommer lokket nordmenn til Nord-Norge. Fortsatt økning av gjester fra utlandet tyder på at reiselysten
er på vei tilbake etter finanskrisen. Flere fristes av nordnorske attraksjoner, og Hurtigruten kan vise til
flere passasjerer enn i fjor. Høy kronekurs og uro i verdensøkonomien kan legge en demper på veksten.

E

uropeisk reiseliv fortsetter oppgangen
etter finanskrisen. European Travel
Commission forventer at internasjonale reiser i løpet av 2011 vil komme
opp på samme nivå som før krisen. Flybransjen utvider kapasiteten, og europeiske
hoteller melder om økt omsetning så langt
i år. Veksten er imidlertid noe lavere enn i
fjor, og statsgjeld og innstramminger ute i
Europa gjør utviklingen usikker.

Nordnorsk vekst
Det siste året har antallet kommersielle
overnattinger i Nord-Norge økt innenfor
alle kategorier. Tall fra SSB viser en total
økning på 9,1% i årets første åtte måneder
sammenlignet med samme periode i fjor.
Innenlandske overnattinger vokser mest,
med 10,5%, mens antallet utlendinger
har økt med 6,7%. Mye av veksten kom i
sentrale strøk, og Tromsø-, Bodø- og Altaregionen sto til sammen for 62% av de
ekstra overnattingsdøgnene.
18

Nordnorske overnattingsbedrifter bedret
omsetningen for losji både i første og andre
kvartal sammenlignet med fjoråret. For
perioden januar til august var veksten på
12,7%. Noe av økningen skyldes utvidet
kapasitet, men også inntektene per rom har
økt, med 7,4%. Til sammenligning har den
nasjonale omsetningen gått opp med 6,6%.

Solid kjernemarked
En tredel av årets turister har kommet fra
utlandet. Tyskere er den desidert største
gruppen, med 30%. 10,8% tar turen fra
Sverige, mens Nederland og Finland fyller
de neste plassene med 7,7% og 6,8%.
Dette er land som har vist seg økonomisk
solide gjennom de siste årenes turbulens,
og besøkstallene fra alle landene er høyere
i år enn de var i 2006.

Fristes av sjøfiske
Sjøfiske er et reiselivssegment i vekst.
Antall bedrifter som etableres eller som

utvider sitt aktivitetstilbud til å inkludere
sjø- og havfiske har vært voksende siden
1990-tallet. Hovedmarkedet er kameratgjenger og familier, og majoriteten er tyskere.
Besøkende defineres som fisketurister
når de har oppgitt fiske som hovedmotiv
for sitt besøk. Hvert år tar nordnorske
bedrifter imot nærmere 30.000 turister i
denne kategorien. Motivasjonen kan deles
opp i matauke, troféfiske og aktiviteter i
naturskjønne omgivelser. Ikke alle er opptatt av å få med seg fisken hjem. «Fang og
slipp»-fiske, hvor man slipper ut fisken
etter å ha fått den på kroken, blir stadig
vanligere.
Det er ikke bare fisket som lokker.
Naturens attraksjonsverdi vektlegges også
høyt. Blir anleggene store med høyt belegg,
blir de samtidig mindre attraktive for
turister som vil nyte kysten i fred og ro.
Samtidig er oppfølging fra vertskapet viktig
for noen, og det kan være vanskelig å få
til ved de minste stedene. Tilbudene vari-

erer fra de enkle, med kun overnatting og
båtleie, til komplette tilbud med vertskap,
servering, utstyr, opplæring og guiding.

To store målgrupper
Norges forskningsråd har bidratt til en
omfattende kartlegging av sektoren, som
kapasitet, uttak av fisk og ringvirkninger.
I arbeidet er 205 nordnorske bedrifter
som tilbyr overnatting og utleie av båter
inkludert. Bedriftene varierer fra tilbud
om tre senger til større anlegg med plass
til over hundre gjester.
Sesongen for sjøfisketurister varer i 23
uker. Tidlig på våren er det kameratgjenger
som er de vanligste gjestene. De kommer
hovedsakelig for å fiske og blir i landsdelen
i rundt en uke. Kameratgjengene utgjør
78% av de besøkende hos nordnorske
sjøfisketurismebedrifter. Utover våren og
sommeren tar familiene mer over. De blir
gjerne lengre, fordi de ofte har mer enn
bare fiske på ferieplanen. På høsten, mot
slutten av sesongen, kommer kameratgjengene tilbake.
Tyskland dominerer blant de besøkende,
og hele 58,9% av sjøfiskeentusiastene
kommer derfra. Sverige er nest størst med
10,9%. Nordmenn utgjør 7,5% mens 5,1%
kommer fra Tsjekkia, 3,7% fra Nederland,
3% fra Østerrike og 1,7% fra Polen.

Markedsføring og økonomi
Fisketurismebedriftene når markedene i
Norge og Europa gjennom flere kanaler.
Én mulighet er turoperatører som spesialiserer seg på å formidle turistmål. Norske og
utenlandske operatører bistår henholdsvis
24% og 28% av sjøfisketuristene med informasjon om tilbydere i Nord-Norge. Resten
av besøkene utløses av egen markedsføring,
gjerne gjennom bedriftenes hjemmesider.
Fisketurismen er blitt en betydelig del
av reiselivet i nord, med 9,4% av alle
kommersielle overnattinger i Nord-Norge.
Disse overnattingene gir en årlig inntekt på
173,6 mill kroner. I tillegg henter bedriftene
inn 106,9 mill kroner på utleie av båter.

Totalt legger hver sjøfisketurist igjen 1.829
kroner per reisedøgn fordelt på ulike
aktører og bransjer i nord. Det er langt over
landsgjennomsnittet på 1.438 kroner. Av
summen betaler turistene i Nord-Norge
660 kroner for overnatting. Snittet for
landet sett under ett er 570 kroner per natt.
Også på båtleie brukes det mest i NordNorge. 407 kroner per gjestedøgn er 51%
mer enn landsgjennomsnittet på 269
kroner. En del av forskjellen skyldes
høyere snittspris på båtleien, mens landsdelens relativt større andel kameratgjenger
også kan spille inn.

Ringvirkninger
Det er ikke bare fisketurismebedriftene
som drar nytte av fiskeentusiastene. De
bidrar direkte og indirekte til verdiskaping
også i andre næringer. I Nord-Norge utgjør
overnatting omtrent 36% og båtleie 22%
av sjøfisketuristenes totale forbruk. Altså
går 58% av sjøfisketuristenes penger til
fisketurismebedriftene, mens de resterende
42% går til bedrifter som eksempelvis selger
andre opplevelser, drivstoff, mat, sportsutstyr, suvenirer og klær. Totalt går 200 mill
kroner, eller 761 kroner per døgn, til andre
formål enn overnatting og båtleie.
Turistenes forbruk gir også indirekte
effekter i økonomien. En ringvirkningsanalyse i Panda antyder en total etterspørselseffekt i landsdelen på 507,3 mill kroner,
hvor 208,4 mill er indirekte effekter. Det
vil si at hver krone turistene legger igjen,
fratrukket merverdiavgift, gir en økt etterspørsel fra andre aktører enn turistene på
70 øre.
Samtidig som sjøfisketuristene skaper
verdier i nord, tar de også opp fisk i
fjorden og langs kysten. Utlendingene
kan ta 15 kilo fisk og én hel troféfisk ut av
landet. Kiloprisen er ikke til å kimse av.
Om en gjennomsnittlig sjøfisketurist fyller
kvoten, vil prisen per kilo fisk ende på
1095 kroner.

Familier er en av de to viktigste målgruppene
innenfor fisketurisme.  Foto: Johan Wildhagen/visitnorway.com

regulering
i turistfisket
I motsetning til mange land, har Norge
ingen avgifter eller kvoter for fritids- og
turistfiskere. For nordmenn er det noen
begrensninger på redskapstyper og en
eventuell omsetning. Utenlandske fisketurister møter strengere krav. I tillegg
til begrensingen på mengde å ta med
hjem, får de bare bruke håndholdte
redskaper og fisken de fanger kan heller
ikke selges. Både nordmenn og utlendinger må forholde seg til minimumskrav
til fiskens størrelse. I Nord-Norge skal for
eksempel levedyktig torsk under 44 cm
og sei under 45 cm settes ut igjen.
Hotellovernattinger etter formål.
Endring jan-aug 2010 - jan-aug 2011. Kilde: SSB
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Hotellovernattinger hos alle overnattingsbedrifter.
Endringer jan-aug 2010 - jan-aug 2011. Kilde: SSB
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Idyllisk natur, gode fasiliteter og eventyrlige opplevelser lokker turistene. Foto: Andrea Giubelli/visitnorway.com
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INDUSTRI

Foto: Hydro.no

Fortsatt positivt i industrien

Norsk industri har siden 2010 opplevd vekst i ordretilgang, produksjon og sysselsetting. Denne synes å
fortsette ut 2011. Nordnorsk industri er eksportorientert, og fremtidsutsiktene vil avhenge av norsk renteutvikling, kronekurs og ikke minst hvordan verdensøkonomien utvikler seg.

I

Nord-Norge handler mye om fisk, og
fisk står for om lag en tredjedel av
nordnorsk eksport. SSBs tall for utenrikshandel viser at Troms og Finnmark
eksporterer fisk og næringsmidler for til
sammen 4 mrd kroner, det samme som
Nordland alene. Nordlands industrieksport
domineres av mineral- og metallbasert
produksjon og utgjør nesten 10 mrd kroner.
Eksporten har vokst med 38% i perioden januar til august i år, sammenlignet
med samme tidsrom i 2010. Dagens
aktivitetsnivå begrenses ikke av mangel
på arbeidskraft. Det er utviklingen i
eksportmarkeder og kronekursen som
skaper usikkerhet i industrien. Metall og
mineraler har hovedmarkedene i Asia og
synes i første omgang mindre utsatt for
den økonomiske uroen som preger USA
og Europa. På kort sikt vil eksporten av
industriproduktene fortsette å øke, men
forsetter uroen og brer resesjonen om seg
vil eksportmarkedene endre seg.

Variasjoner i marin sektor
Nordnorsk lakseproduksjon hadde over en
lengre periode solid vekst i volum og pris,
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før et uforutsett prisfall på 40% rammet
næringen i sommer. Økonomisk turbulens
i viktige mottakerland påvirker både inntjeningen og konkurransesituasjonen for
fiskeindustrien. Fangsttallene for hvitfisk er
gode, lønnsomheten øker og nye foredlingsformer er tatt i bruk. Hovedmarkedet er
Portugal, og norsk hvitfiskindustri kan bli
sterkt påvirket av landets økonomiske
innstramminger, og utslagene disse vil gi i
husholdningenes økonomi og konsum.

Bergverk og mineraler vokser fortsatt
Metall- og metallvareindustrien har utviklet
seg positivt i 2011, og det er gode utsikter
både med tanke på kapasitetsutnyttelse
og pris. Produksjon av jernmalm og ferrolegeringer er i en god trend, fremdrevet av
sterk etterspørsel i Asia. Samtidig har også
markedet for aluminiumsindustrien bedret
seg etter flere krevende år. Om denne
utviklingen vil fortsette, avhenger av langsiktige rammebetingelser og tilgang på
energi. Den økende etterspørselen etter
metaller og mineraler fungerer også som
pådriver for en ekspansiv bergverksnæring
i så vel Norge som våre naboland.

Solenergi i krise
RECs solcelleindustri får stadig større
markedsproblemer som følge av økende
tilbud og konkurranse fra Asia. Fabrikkene
på Herøya, i Glomfjord og i Narvik startet
med permitteringer, men REC har nå
meddelt at waferproduksjonen i Norge skal
stenges. Konsekvensen av nedstegningen
er for Nord-Norges del oppsigelse av opp
mot 400 personer. Rundt produksjonsanleggene har underleverandører etablert
seg, og disse vil også rammes. Glomfjord
er en industriklynge hvor REC har vært en
viktig node, mens Narvik har hatt sterkest
kobling til forskning og utvikling. I Narvikmiljøet jobbes det for å beholde og videreutvikle den etablerte kompetansen.

Leverandørindustrien vokser
Leverandørindustrien til petroleumsnæringen er i vekst. På Helgeland er BPs
utbygging av Skarv i ferd med å skape
betydelige ringvirkninger for den lokale
leverandørindustrien. Samarbeidsgruppen
Helgeland vedlikehold og modifisering
fikk tidligere i år vedlikeholdskontrakten
for Skarv-skipet de kommende tre år, med

opsjon på to år til. Verdien er 20 mill
kroner per år. Kontrakten forutsetter
etablering i Sandnessjøen og innbefatter et tett samarbeid med Aker
Engineering. Aibel, det største vedlikeholdsselskapet på norsk sokkel, har i
vedlikeholdskontrakten til Norne med
seg nordnorske Momek Group og
Hålogaland Olje og Energi. Deltakelsen
i begge disse kontraktene viser at kompetanse, erfaring og nettverk er bygget
opp i landsdelen.
Norlense og Nofi produserer oljevernutstyr, og begge foretakene opplever økt etterspørsel og omsetning.
Fokus på oljeforurensing og skjerpede
krav til beredskapen ved petroleumsaktiviteter har bidratt til dannelsen av
Arena Beredskap. Dette konsortiumet
skal bidra til konsolidering, klyngedannelse og nettverkbygging med mål
om systemleveranser til kystnær beredskap, produksjon og transport.

Tilgjengelige ressurser gir
nye muligheter
Nord-Norge og nabolandene i Barentsregionen har betydelige forekomster av
mineraler og energikilder, men også
en utfordring med hvordan industrielle
fortrinn knyttet til disse funnene kan
ivaretas. I utviklingen av nordområdestrategien vektlegges dette perspektivet
sterkt. Nye olje- og gassfunn, et mer
avklart forhold til Russland gjennom
delelinjeavtalen og et økende handelsmessig og økonomisk samarbeid over
grensene legger viktige premisser for
den langsiktige næringsutviklingen i
landsdelen.
Vilkårene for å få til en økt verdiskaping ved bruk av gassressurser til
industrielle formål har vært diskutert.
Det pekes på betydelige muligheter
ved bruk av gass både som energibærer,
råvare og i kombinasjon med andre
mineralressurser. Effekten av den
industrielle strategien har så langt vært
lite synlig i nord, utover leveransene
til utvinningen. Årsaken kan være at
operatørselskapene ser få industrielt
baserte aktører som ivrer etter å nyttiggjøre seg gassen.
Det kreves en betydelig satsing på
industriell utvikling og utbygging av
infrastruktur, om potensialet i energiog mineralressursene skal kunne realiseres. I flere industrielle miljøer i nord
arbeides det med planer og initiativer
for å få til ilandføring av gass fra
Norskehavet for industriell utnyttelse
og verdiskaping. Mulighetene som ligger
her minner om forutsetningene som la
grunnlaget for framveksten av norsk
kraftkrevende industri og levedyktige
industristeder.
Det er en strategisk utfordring å sikre
en transportinfrastruktur hvor gass kan
utnyttes til industriell utvikling i nord.

Regional eksport. Eksportverdi i mrd kroner. Kilde: SSB
OMRÅDE

Hele landet
Nordland

2010

2011

MAT/DRIKKE

FISK

RÅVARER

BRENSEL

JAN-AUG

JAN-AUG

GR 1

GR 1

GR 2, 4

GR 3

GR 5-9

215.979

236.702

34.344

31.905

9.757

53.132

139.469

AV DETTE

Bearb. VARER

10.118

14.980

3.942

3.892

303

-

10.734

Troms

2.530

3.090

2.481

2.433

33

-

577

Finnmark

2.632

2.595

1.705

1.682

648

534

73

Sysselsetting i industri og bergverk, 2009. Kilde: SSB
SYSSELSETTING

NORDLAND

TROMS

FINNMARK

NORD-NORGE
6.032

2.980

1.916

1.136

Tekstil-, bekledning- og lærvareindustri

Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri

199

143

42

384

Trelast- og trevareindustri

704

183

54

941

Trykking/repro av innspilte opptak

321

151

39

511

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

853

44

0

897

Produksjon av gummi og plastprodukter

192

98

33

323

Mineralproduktindustri

565

182

178

925

1.194

118

0

1.312

Metallindustri
Metallvareindustri

732

183

67

982

Data- og elektrisk utstyrsindustri

558

56

19

633

Maskinindustri

402

266

90

46

Annen verkstedindustri (unntatt 30.1)

20

18

0

38

Bygging av skip og oljeplattformer

84

127

90

301

Møbelindustri og annen industri

183

166

54

403

Maskinreparasjon og -installasjon

870

431

224

1.525

Sum industri

9.722

3.906

1.982

15.610

Bergverksdrift

445

83

259

787

10.167

3.989

2.241

16.397

Sum industri- og bergverksdrift

KLIMA- OG ENERGIPOLITISKE
UTFORDRINGER
Klimapolitiske rammer og mål medvirker til at regionens energimessige
fortrinn ikke utnyttes til kommersiell
næringsutvikling i landsdelen.
Norsk kraftkrevende industri har lenge
signalisert at videreutvikling av bedrifter er
avhengig av forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. Alcoa har påpekt
akkurat dette i sin vurdering av fortsatte
investeringer i Mosjøen. Aluminiumsindustrien ønsker å bruke norsk gass
som energikilde ved etablering av nye
smelte-verk i nord, noe som avslås ut fra
en miljøpolitisk begrunnelse om utslippsreduksjoner. Til nå har industriell utnyttelse av gassen heller ikke sett ut til å
være politisk eller økonomisk interessant.
Endringer i EUs regelverk
I EU arbeides det med å finne løsninger
for å håndtere såkalte karbonlekkasjer.
Bakgrunnen er at man ser at virksomheter flyttes til land uten klimabegrensninger og frykter at dette skal bre om
seg. Målet er å finne virkemidler som
kompenserer for CO2-avgifter og økte

priser på kullkraft. Regelverket legger
opp til fritak fra kvotehandel for kraftkrevende industri, eller tildeling av frikvoter, nettopp for å sikre at EUs industri
forblir i EU. Dersom Norge tiltrer et
tilsvarende regelverk, kan det åpne for
videreutvikling av norsk energikrevende
industri. Spørsmålet er om det er politisk
vilje til å fronte en slik næringspolitikk.



Foto: Istockphoto.com
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PRIVAT TJENESTEYTING

Fra plastnett til Internett
Norsk detaljhandel har vært i en rivende utvikling de siste tiårene med en mengde implementeringer
av teknologiske, organisatoriske og finansielle innovasjoner. Konkurranse, endret distribusjon og økt
kjøpekraft har blåst nytt liv i den gamle postordrehandelen, med Internett som den nye kanalen for
markedsføring, markedskommunikasjon og salg.

XXL-kjeden, det siste tilskuddet i kjøpesenteret K1 i Tromsø, satte omsettingsrekord med utrolige 5,2 mill kroner på åpningsdagen. 

V

arehandel består av undergruppene Andre veier til markedet
engros, agentur og detaljhandel. Dagens situasjon stiller nye krav til
Dette konjunkturbarometeret setter posisjonering og bevissthet om hvordan
fokus på den siste gruppen.
butikken framstilles i ulike salgs- og
Det private forbruket står for 50-60% markedsføringskanaler. Dersom bedriften
av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi, opptrer med samme tydelige ansikt i alle
og med høstens turbulente økonomiske kanaler, kan resultatet bli kommersielle
situasjon, er utviklingen i varehandelen synergieffekter og større tillit i markedet.
av stor viktighet. Under og etter finansDette byr på nye utfordringer for etablerte
krisen i 2008 fortsatte veksten i sektoren, bedrifter. Nettet er en salgskanal som til
om enn i varierende styrke. I høst er vekst- dels overtar for postordresalg, samtidig
prognosene for 2011 nedjustert, men ut som det åpner for nye salgs- og markedsfra forventningene om høy sysselsetting, føringsløsninger. Også detaljhandelen har
inntektsvekst og sterk krone, og på tross sett nødvendigheten av å være på Internett
av internasjonal uro og høy sparerente, er med korrekt og oppdatert informasjon.
vekstprognosen for 2012 på 5%.
For mange dreier det seg utelukkende om
Globalisering kjennetegner
informasjon og markedsføring,
mens andre
Hotellovernattinger
etter formål. varehandelen, Hotellovernattinger
etter formål.
og
det jan-aug
kjøpesterke,
norske2011
markedet er Endring
Endring
2010 - jan-aug
jan-aug 2010
jan-aug
2011
er i markedet
både -som
tradisjonell
butikk
svært attraktivt for utenlandske investorer. og nettbutikk.
Utenlandskontrollerte foretak står i dag for
Inngangen mot kunder og internasjonale
20% av sysselsettingen og 30% av omset- markeder er betydelig forenklet gjennom
ningen i sektoren. Et annet utviklings- nettet, og løsninger for betaling og komtrekk er endringene i eierkonsentrasjonen. munikasjon blir stadig mer standardiserte.
Innenfor dagligvare har de tre største Nettet åpner også for bedre og billigere
kjedene 84% av markedet, og de samme kommunikasjon med det internasjonale
tendensene er tydelige i bransjene apotek, markedet. Med blogging, skjermprofilering
drivstoff og skotøy. Et tredje viktig trekk er og bruk av sosiale medier bygges en
sentralisering. Handelssentrene blir større bedrifts renommé. Denne relativt nye
og flere, detaljhandelen i distriktene taper markedsføringsstrategien er basert på ny
sysselsetting og volum, og netthandelen markedskommunikasjon, ny teknologi og
har fordoblet omsetningen av varer og ikke minst logistikk.
tjenester fra 2002.
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Nettpåvirket handel
Detaljhandelen kan deles i butikkhandel,
netthandel og kombinasjoner av disse.
Nettet benyttes både til salg og relasjonsbygging med markedsføring, identitet,
interne forhold, sikkerhet og logistikk som
viktige elementer. Disse mulighetene og
utfordringene håndteres veldig ulikt fra
bedrift til bedrift.
Trendbarometeret til Distansehandel
Norge viser en stadig økende bruk av nettkommunikasjon til å utvikle postordresalget.
I 2002 hadde 18% av befolkningen handlet
på nett, og andelen var steget til 85% i fjor.
Tollpost Globe har også undersøkt netthandelen og funnet at ca 25% handler på
nett hver måned, og at 16% av kjøpene
gjøres på utenlandske nettsteder. For detaljhandelen er klær og hjemmeelektronikk de
viktigste varegruppene, mens kulturtjenester, tett fulgt av reiser, filmer, bøker
og musikk, har flest transaksjoner på nett.
Netthandelen antas å ha nådd et modent
stadium, men det er fortsatt vekst i nettpåvirket omsetning. Dette innebærer at
produktet markedsføres på nett og sammenlignes med andre tilbud, før det handles
i butikk. 25% av butikkenes omsetning
antas å være nettpåvirket. Et annet typisk
eksempel på nettpåvirket handel er bil- og
hussalg via nettsteder som finn.no og zett.no.

I Nord-Norge er det registrert 269 postordreog netthandelsforetak per 2011, men bare
30 kan vise til økonomisk aktivitet de siste
fire årene. Disse bedriftene sysselsetter
nærmere 70 personer, og det er spesielt høy
aktivitet innen helsekost. Tre helsekostbedrifter i Vesterålen, Norvital, Omegavita
og Vesterålen Naturprodukter, står da også
for det meste av de nordnorske foretakenes
sysselsetting og omsetning.
Netthandelen både åpner for og krever
nye former for markedskommunikasjon.
Det blir stadig viktigere å sikre at fornøyde
kunders tilbakemeldinger synliggjøres, for
å skape interesse og etterspørsel. Nettbedrifter må også optimalisere sin informasjon for søk. Da øker sjansene for å havne
i toppen av listen når forbrukerne søker
etter produkter bedriften selger. Nylig ble
fullverdige mobilløsninger for nettbutikk
lansert. Her gjelder det å følge med i timen,
ettersom mobiltelefonen i stadig større
grad vil inngå i nye betalingsløsninger.

Hva handler vi på nett?
Prosentvis fordeling av varer og
tjenester handlet på nett siste 12
mnd. 2. kvartal 2011. Kilde: SSB
DAGLIGVARER

Menn 6% Kvinner 5%
HUSHOLDNINGSARTIKLER

Menn 33% Kvinner 23%
FILM OG MUSIKK

Menn 48% Kvinner 36%
MEDISIN

Tillit og sikkerhet

Menn 3% Kvinner 3%

God støtte og kontroll på logistikken er en
avgjørende faktor for kundenes opplevelse
av netthandelen. Særlig tillitsvekkende
elementer er høy kvalitet på transportpartnere og gode støtte- og sporingssystem
hvor kundene kan holde seg informert.
Det er også en forutsetning at betalingsformen virker sikker, og at flere alternative
betalingsløsninger tilbys. Et eksempel er
Sonys tilbud om kjøp av kontantkort i
butikk, etter usikkerheten rundt lekkasjen
av kundeopplysninger fra Sony Playstation.
Dette er en løsning også iTunes tilbyr.
Ordningen Trygg Nettbutikk sertifiserer
nettbutikker. Deres 12 krav bygger på norsk
lovgivning og internasjonale erfaringer.
Bedrifter som ønsker sertifisering søker
Distansehandel Norge. Blir de godkjente,
medfører det jevnlige kontroller blant
annet med løpende kredittvurderinger.
Fylles ikke kravene blir godkjenningen
inndratt eller suspendert. I ordningen
kreves det også at nettbutikkene, som
tradisjonell varehandel, må ha forutsigbare muligheter for å klage.

BØKER OG MAGASINER

Menn 38% Kvinner 48%
KLÆR OG SPORTSARTIKLER

Menn 40% Kvinner 48%
PC-SOFTWARE

Menn 50% Kvinner 23%
PC-HARDWARE

Menn 26% Kvinner 10%
ELEKTRONISK UTSTYR

Menn 31% Kvinner 15%
TELEKOMMUNIKASJON

Menn 40% Kvinner 25%
AKSJER OG FINANS

Menn 27% Kvinner 12%
REISER OG INNKVARTERING

Menn 71% Kvinner 70%
BILLETTER / KULTUR

Menn 68% Kvinner 69%

Andel av befolkningen som har handlet varer eller tjenester på Internett, 2004 - 2011.
Kilde: SSB

100%

Lars Monsen fronter Komplett Fritids nye applikasjon.

Foto: komplettfritid.no

FRA BUTIKK TIL
NETTHANDEL
I 1938 etablerte familien Løvold handelsvirksomhet i Bodø. Bedriften utviklet seg til
et konsern, som fra 2008 også inkluderte
nettbutikken Komplett Fritid. Etableringen av
nettbutikken innebar en utvidelse av varesortimentet og en dreining mot friluftsliv.
Tett logistikksamarbeid med leverandørene
gjorde at de kunne utvide tilbudet betydelig i
forhold til kapasiteten i den fysiske butikken.
Netthandel er ofte rimeligere enn butikkjøp.
Ved oppstarten solgte også Komplett Fritid
varene billigere på nett. Dette medførte
imidlertid støy i det regionale markedet,
og ulike priser slo negativt ut for kundenes
oppfatning av den fysiske butikken. Dette
ble så belastende at de innførte like priser.
Netthandelen omsetter etter vel tre års drift
for mer enn butikken, og ledelsen tror denne
trenden vil fortsette.
Både Løvold og Komplett Fritid betjente opprinnelig et regionalt marked. Netthandelen
utvidet det geografiske nedslagsfeltet, og de
har i dag kunder i 29 land. I Norge er hovedmarkedet i sør, hvor det konkurreres med
kjeder som XXL og Oslo Sportslager. De har
valgt å satse spesifikt på friluftsliv, mens
konkurrentene profilerer seg på sport og fritid.
Valget er gjort etter vurderinger av vekstmulighetene, konkurransefortrinn og muligheten til å opprettholde dette fortrinnet.
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Faglig kunnskap gir legitimitet i markedet.
I sin satsing har bedriften derfor ansatt Lars
Monsen for å styrke sin troverdighet i friluftsmarkedet. De profilerer og posisjonerer seg
dermed med en markedsføring som bygger
på at friluftssektoren ikke bare handler om
produktene, men også erfaringer og forventninger om store opplevelser. Markedsanalyser
og målinger av kundetilfredsheten viser at
bedriften har lyktes med sin profil.

2011
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OFFENTLIG SEKTOR

Fortsatt stramt i
offentlig sektor
Offentlig sektor har det siste året bidratt mye til sysselsettingsveksten i landsdelen. Veksten har kommet
innen helsetjenester, skole, barnehager og administrasjon. I Nord-Norge er sektoren fortsatt preget av
et stramt arbeidsmarked, med større etterspørsel enn tilbudet av arbeidskraft kan tilfredsstille.

I

lavkonjunkturperioden etter finanskrisen bidro offentlig sektor til å stabilisere sysselsettingen. Nedgangen i
sysselsetting stoppet opp i løpet av 2009 og
snudde til vekst, både i nord og nasjonalt,
gjennom 2010 og våren 2011. Her sto
offentlig sektor for en større andel enn
privat sektor. Av 1.700 flere sysselsatte
i nord i løpet av 2010 ble 1.300 ansatt i
det offentlige. Det ga en vekst på 1,4% i
offentlig sektor og 0,3% i privat sektor.
Alle de nordnorske fylkene hadde vekst
både i sysselsettingen totalt og offentlig
sektor mens bidraget fra privat sektor var
relativt lite. Finnmark hadde den største
veksten i begge sektorene.

Vekst i tjenesteyting og administrasjon
I 2010 var den relative veksten i statlig
sektor noe større enn i kommunal sektor
i Nordland og Troms, mens den var lik for
Finnmarks del.
I kommunal sektor opplevde barnehagene den største sysselsettingsveksten.
Store kommunale tjenesteytere, som sykehjem/andre helsetjenester og grunnskolene,
hadde også en klar økning. Samtidig var det
lite vekst i andre kommunale tjenester.
Sysselsettingsveksten varierte noe mellom
fylkene. I barnehagene var den størst i Troms,
mens Nordland hadde den største økningen
i grunnskolen og Finnmark i videregående.
De to nordligste fylkene opplevde også vekst
innenfor sykehjem/andre helsetjenester.
I statlig sektor var veksten i administrasjon
relativt sett høyere enn innen tjenesteyting.
Målt i antall nye sysselsatte økte likevel
sykehusene og statlige helseinstitusjoner
mest, med jevn fordeling mellom fylkene.
Mens politi og rettsvesen, forsvar og andre
statlige tjenester ikke økte sysselsettingen i
2010, var det noe vekst innen universiteter
og høgskoler. Her hadde Nordland den
største veksten, noe som trolig kan knyttes
til etableringen av Universitetet i Nordland.
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Private tjenestetilbydere
Noen av de offentlige tjenestene leveres av
private aktører, som ideelle organisasjoner
og foretak. Vel en tredjedel av sysselsettingen i nordnorske barnehager finner vi
i private foretak. Sysselsettingen økte mer
i de private barnehagene enn i de kommunale i 2009, mens utviklingen var lik i fjor.
Om lag 10% av helsetjenestene i NordNorge er privatdrevet. I 2010 hadde de
private, som lege, tannhelse, fysioterapi
og rehabilitering, en betydelig sysselsettings-vekst. Den var også større enn i de
tilsvarende offentlige tjenestene, men med
nullvekst hos de private i 2009 var den
samlede økningen de siste to årene omtrent
lik de offentlige helsetjenestene.

Fortsatt stramt arbeidsmarked
På landsbasis gikk offentlig sektors etterspørsel etter arbeidskraft ned i løpet av
2009, samtidig som tilbudet av arbeidskraft rettet mot sektoren økte. Denne
reduserte stramheten er en typisk effekt av
lavkonjunkturen etter finanskrisen, men for
Nord-Norges del ble det offentlige arbeidsmarkedet lite påvirket i første omgang.
I 2010 og første halvår 2011 har imidlertid stramheten gått ned også i nord. Nivået
har endret seg mest i Nord-Norge, men er
fortsatt klart over landet som helhet. I landsdelen er det så langt i 2011 registrert litt
flere ledige stillinger enn arbeidsledige som
aspirerer til denne sektoren.
I Nordland har stramheten vært mer
nedadgående enn i de to nordligste fylkene,
og har nå flere arbeidsledige enn ledige stillinger i det offentlige segmentet. I Troms og
Finnmark er det derimot overvekt av ledige
stillinger, og særlig i Finnmark ser stramheten ut til å holde seg relativt høy.

INTEGRASJON I
ARBEIDSMARKEDET
Arbeidsmarkedsintegrasjon
= utpendling/yrkesaktive
bosatt i kommunen
+ innpendling/sysselsatte.
4. kvartal 2010.
UNDER 25%
25-35%
35-45%
45-55%
OVER 55%
Kilde: SSB

Interkommunale arbeidsmarkeder åpner for effektiv tjenesteproduksjon.

Foto: Gaute Bruvik

ARBEIDSMARKEDSREGIONER SOM
ROBUSTE TJENESTEREGIONER?

Endring i antall sysselsatte i 2009 og 2010 fordelt på
tjenester i offentlig sektor i Nord-Norge. Kilde: SSB
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Regioner for tjenesteproduksjon

Arbeidsmarkedsregioner

Ulike kommunale tjenester har forskjellige behov for nærhet til brukerne,
rekkevidden er ulik og terskelverdiene
for kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
varierer. I mange nordnorske kommuner
er innbyggertallet lavt og avstandene
store. Dermed blir kommunal tjenesteproduksjon kostbar per innbygger.

Arbeidsmarkedsintegrasjon er en indikator
på størrelsen av en kommunes ut- og
innpendling i forhold til kommunens
størrelse. Indikatoren utgjør summen av
utpendlere/yrkesaktive bosatt i kommunen og innpendlere/sysselsatte i kommunen. Her indikerer den mobilitet og
avstandsforhold i Nord-Norge.

Under forutsetning av korte avstander,
kan samordning av kommunale tjenester
over kommunegrenser redusere kostnadene. Er avstandene store blir gevinsten
liten, fordi tjenestene uansett må ytes
ut fra eksisterende bosettingsmønster.
Mulighetene for en kostnadseffektiv,
samordnet tjenesteproduksjon avhenger
altså i stor grad av avstand og mobilitet.
Det samme gjelder for annet interkommunalt samarbeid og eventuelle kommunesammenslåinger. Det siste vil også kunne
gi en ekstra gevinst gjennom reduserte
administrasjonskostnader.

Det er særlig i Midt- og Sør-Troms/
Ofoten, og i Helgeland og Salten vi finner
mange kommuner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon. I Finnmark er integrasjonen lav i de fleste kommuner, primært
på grunn av store avstander.

En indikasjon på mobilitet og overkommelige avstander er dagpendling, som
oftest foregår over avstander med
reisetid på under 45 minutter, og sjelden
over en time. Dette vil også for mange
kommunale tjenester være maksimal
utstrekning på tjenesteregioner for
å kunne utføre en kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon. Lengre reisetid gir
lite effektiv tjenestetid for både de som
yter tjenestene ute, og for innbyggere
som skal oppsøke kommunale tjenester.

Nabokommuner med høy arbeidsmarkedsintegrasjon, også mot store sentra, danner
funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner. I Nord-Norge er det omkring
60 slike godt integrerte arbeidsmarkeder,
med avstander som i hovedsak er under
45 minutter. Hvorvidt disse regionene
vil fungere som robuste regioner for
kommunal tjenesteproduksjon, avhenger
av rekkevidden for tjenestene som skal
ytes. Det er uansett i disse områdene
det er størst potensial for samordning
av tjenesteproduksjonen og eventuelle
kommunesammenslåinger.

Lav arbeidsmarkedsintegrasjon i store
sentra har sammenheng med liten utpendling og små omland i forhold til
sentrenes størrelse. Samtidig har omlandskommunene gjerne høy arbeidsmarkedsintegrasjon på grunn av større
utpendling til disse sentrene.
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Sammendrag
Verden rundt oss
Europa og USA representerer 70% av
Norges eksportmarked, og utviklingen i disse
landene legger føringer for vår økonomi.
Den svake utviklingen i USA, kan se ut til
å flate ut. Det er for tidlig å si at landet er
på tur ut av lavkonjunkturen, men vekst
i BNP og økt tillitt i kredittmarkedet kan
tyde på dette. Framvoksende økonomier
som India og Brasil har fremdeles god driv,
og deres utfordringer er knyttet til dempet
etterspørsel fra viktige handelspartnere
som USA og Europa.
Europa frykter fremdeles kollaps i
Hellas, Portugal, Irland, Italia og Spania,
på grunn av voksende statsgjeld og usunn
økonomisk forvaltning. Dette fører til kutt
i offentlige sektor og redusert investeringslyst i disse landene, noe som igjen påvirker
norsk eksportøkonomi.

Økonomien i nord
Nordnorsk økonomi går godt selv med
den internasjonale usikkerheten. Eksportnæringen er foreløpig lite påvirket, og store

næringer som industri og marin leverer
jevnt over gode resultater. Gode priser på
bearbeidede metallvarer og rekordfangster
og god pris på torsk bidrar til at eksportverdien fra Nord-Norge er høyere enn
landet for øvrig.
Høy leteaktivitet og gode funn har
ført petroleumsnæringen inn i en positiv
utvikling. Det knyttes blant annet store
forventninger til området rundt delelinjen
i Barentshavet. Utfordringene for landsdelen blir å tilrettelegge og skape lokale
ringvirkninger.

Stramt arbeidsmarked
Landsdelen har et stramt arbeidsmarked,
og i alle næringer er det strammere enn
i landet for øvrig. Dette gir utfordringer
knyttet til framtidig verdiskaping. Mangelen
på kvalifisert arbeidskraft og behovet for
fleksibilitet i arbeidsstokken utfordrer
bedriftene til å søke andre løsninger. Bruk
av arbeidsinnvandring og gjestearbeidere
blir derfor en viktig rekrutteringsstrategi
for nordnorsk næringsliv.

Tre viktige næringer
Petroleum begynner å sette seg som
næringsåre, og ringvirkningene inn mot
andre næringer som leverandørindustri
og reiseliv kommer til syne. Utfordringen
blir å balansere regionens utvikling mot
aktørenes bedriftsøkonomiske fokus. Nye
drivverdige funn åpner for diskusjon
rundt transportinfrastrukturen fra landsdelen. Aktørenes ønske om rørtransport
harmonerer dårlig med landsdelens ønske
om lokal verdiskaping.
Marin sektor, som tradisjonelt har vært
viktig for nordnorsk næringsliv, er fortsatt
høyaktuell. Stadig nye eksportrekorder
setter Norge og norsk fisk på verdenskartet. Lakseprisene har falt med 40%,
men eksport av flere arter gir marin sektor
fleksibilitet i markedene.
Også bygg- og anleggsnæringen har
gode utsikter, og da særlig innen anlegg.
Det er vekst i både private og offentlige
nybygg, og utfordringen blir å rekruttere
nok kvalifisert arbeidskraft. Gjestearbeidere
avlaster dette problemet til en viss grad,
men 40% av bedriftene i Troms opplever
rekruttering som et problem.

Oddmund Åsen
Viseadm. direktør
SpareBank 1 Nord-Norge

Tabeller og grafer
På utbrettsidene presenteres flere
viktige makroøkonomiske parametre.
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SEKTOR: REISELIV

ETTERORD
Det er en modernisert utgave av Konjunkturbarometer
for Nord-Norge (KB) som du har lest eller bladd deg
gjennom. Utseendet er redesignet, og innholdsmessig
er det foretatt en spissing. Hver sektor har et fokustema.
Samtidig blir det brede bildet av næringene ivaretatt
gjennom den innledende makrobeskrivelsen og et utvidet
statistikkgrunnlag på de siste sidene.
Samlet sett lå denne utgaven av KB an til å bli en jubelutgave for næringslivet. Mange piler pekte opp, og peker
fremdeles oppover. Etter vårens utgivelse har det imidlertid
spredt seg uro rundt noen europeiske lands betjening av
sin statsgjeld, og den økonomiske utviklingen i USA.
Spørsmålet er i hvor stor grad den vil influere på
næringsliv, bankvesen og samfunnet for øvrig.
Norge går godt, men våre handelspartnere sliter. Dette
kommer til å påvirke norsk næringsliv. Ut over ett kvartal
er det vanskelig å spå hvor sterke effektene blir. I nord
er vi mindre sårbare, fordi nærmere 40% er ansatt i
offentlig sektor. Dette gjør oss mindre eksponerte for
dagens uro i verdensøkonomien, akkurat som en stor
offentlig sektor dempet effekten av finanskrisen.
Opplegg og innhold i KB er diskutert i møter med
oppdragsgiverne, og vi benytter anledningen til å takke
dem for nyttige innspill og diskusjoner. I tillegg har NAV
og SSB bidratt med statistikkmateriale, en helt nødvendig
ressurs for å utarbeide KB; tusen takk.
KB er utarbeidet av forskningsinstituttene Norut, Nofima
og Nordlandsforskning. Endelig ansvar for innhold og
konklusjoner har Norut.
Redaksjonen ble avsluttet 25. oktober 2011.

Mette Ravn Midtgard
Redaktør
Norut Tromsø

Heidi Rapp Nilsen
Norut Harstad
Stig Karlstad
Norut Alta
Sindre Myhr
Norut Tromsø
Ivar Lie
Norut Alta
Jarle Løvland
Nordlandsforskning, Bodø
Evgueni Vinogradov
Nordlandsforskning, Bodø
Øystein Hermansen
Nofima, Tromsø
Konjunkturbarometer
for Nord-Norge
Konjunkturbarometer
for Nord-Norge
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KORT OM FIGURENE
• Lakseprisen synker.

• Bilsalget er en forventningsindikator, og det økende
salget tyder på at husholdningene ikke frykter at
den økonomiske uroen vil ramme dem.

• Laksenæringen står for 36% av verdiskapingen
i nordnorsk fiskerinæring.

• De makroøkonomiske hovedstørrelsene tyder
samlet sett på en avdempet økonomisk vekst.

• Bygg og anlegg har voksende ordrereserver.

• BNP er synkende i alle de vestlige landene.

Eksport av laks, 2011

Verdiskaping i marin sektor

Prisutvikling i kroner per kilo. Kilde: SSB

Nord-Norge. Kilde: Fiskeridirektoratet og Nofima
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ARBEIDSMARKEDET
Stramhetsindikatorene viser forholdet mellom antall utlyste
stillinger og antall ledige. Dette er en konjunkturindikator
som avspeiler sektorenes økonomiske utvikling. Endringer i
bedriftenes disponeringer kommer til syne gjennom arbeidskraftens avgang og tilgang, og kan fanges opp raskt ettersom
rapporteringer fra NAV skjer månedlig.

krisen slo inn for fullt. De forteller også at etterspørselen etter
arbeidskraft i offentlig sektor er opprettholdt, at Troms jevnt
over har det strammeste arbeidsmarkedet og at stramheten
igjen vokser svakt i privat sektor.

Grafene under forteller om høykonjunktur fra 2006, og at
lavkonjunkturen for privat næringslivs del begynte før finans-

Sektorenes utvikling kan stramhetsindikatorene også fortelle
noe om. Høy stramhet i arbeidsmarkedet indikerer også vekstoptimisme, kommende lønnspress, høyt konsum og en mulig
økt inflasjon. Ved lav stramhet indikeres det motsatte.

Stramhetsindikator, offentlig sektor

Stramhetsindikator, privat sektor

Sesongjusterte tall. Kilde: NAV og egne beregninger

Sesongjusterte tall. Kilde: NAV og egne beregninger
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