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Nordnorsk økonomi er på bedringens
veg, og landsdelens næringsliv er i
vekst. Nordnorske bedriftsledere og husholdninger er optimistiske til den framtidige utviklingen i nord.
Nord-Norge har store framtidige vekstmuligheter med sin strategiske beliggenhet og et rikt ressursgrunnlag. I denne utgaven av Konjunkturbarometer for NordNorge setter vi derfor fokus på to viktige
faktorer som kan fremme og hemme
veksten i landsdelen; transportinfrastruktur og tilgangen på arbeidskraft.
En godt utbygd og effektiv transportinfrastruktur er en avgjørende forutsetning for videre regional vekst i nord.
Det er store utfordringer knyttet til
utbyggingen av infrastrukturen, dersom
den skal dekke næringslivets transportbehov i Nord-Norge. Skal man kunne ta
ut vekstpotensialet i de ressursmessige
forutsetningene landsdelen har, må både
vedlikehold og investeringer opp på et
langt høyere nivå enn det som ligger
inne i nåværende handlingsplaner.
I årene framover står nordnorsk næringsliv overfor store utfordringer med å skaffe
tilstrekkelig arbeidskraft og arbeidstakere
med rett kompetanse. Dette er nødvendig
for å sikre vekstevnen i økonomien og
dermed en fortsatt sterk satsing på verdiskaping og velferd. Det er også viktig at
arbeidsgivere har en langsiktig strategi
for å beholde og rekruttere arbeidskraft.
Dette konjunkturbarometret er utarbeidet
i samarbeid mellom SpareBank 1 NordNorge, Innovasjon Norge og forskningsinstituttene NORUT, Nordlandsforskning
og NOFIMA. Et forskerteam bestående
av Mikko Moilanen (ansvarlig leder),
Heidi Rapp Nilsen og Marit Aure ved
NORUT Tromsø, Stig Karlstad, Per-Arne
Emaus og Ivar Lie ved NORUT Alta, Jarle
Løvland og Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning og Øystein Hermansen
ved NOFIMA har skrevet og er ansvarlige
for det faglige innholdet. Vi vil også
takke NAV Troms for levering av arbeidsmarkedsstatistikk.
Redaksjonen avsluttet 29. april 2011.
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Rigges for vekst
Konjunkturbarometeret tar pulsen på den økonomiske
utviklingen i Nord-Norge. Vi presenterer fakta og
beskriver retninger basert på historisk utvikling og
mulige framtidsbilder.
Utviklingen i verdensøkonomien er delt. Industrilandene opplever en svak vekst og en forholdsvis
høy arbeidsledighet. Framvoksende økonomier, som
Kina og India, er de nye driverne. Høy aktivitet i disse
landene skaper imidlertid frykt for overoppheting og
inflasjon i egen økonomi.
Våre viktigste handelspartnere Tyskland og Sverige
har høyere vekst enn ventet, noe som bidrar til
økning i norsk vareeksport. Nordnorsk eksport har
hatt et godt år, og kan vise til fire ganger større vekst
enn den samlede nasjonale veksten. Den positive
utviklingen i landsdelens næringsliv, med høy
aktivitet og lav ledighet, styrker forventningene hos
både næringsliv og husholdninger.
De gode tidene gjenspeiles i SpareBank 1 NordNorges regnskap per første kvartal i år. Banken
opplever økt utlånsetterspørsel, god innskuddsvekst
og lave tap. Vi forventer fortsatt god utvikling i landsdelens økonomi, noe som også støttes av forventningsundersøkelsen i dette konjunkturbarometeret.

Vi befinner oss i en region med nasjonalt fokus og
store vekstmuligheter. Både politisk og næringslivsmessig rettes oppmerksomheten mot nord. Hvordan
kan landsdelen ta ut potensialet? Det er behov for
å posisjonere Nord-Norge slik at vi kan ta aktiv del
i utviklingen som er i gang. For å realisere vekstpotensialet er det nødvendig å løse landsdelens
utfordringer knyttet til kampen om kompetent
arbeidskraft og tilfredsstillende infrastruktur.
Hvordan jobber nordnorske bedrifter strategisk
for å skaffe seg de rette hoder og hender? Hvilke
utfordringer må løses innen transportinfrastrukturen for å møte dagens og framtidens behov? Disse
problemstillingene belyses spesielt i dette barometeret.
Arena ser denne gang på den nordnorske
forbrukeren. Vi presenterer forbruksmønster og
særtrekk ved landsdelens forbruk. Arena belyser
viktigheten av å forstå og agere med bakgrunn i de
endringer vi ser i forbrukeradferden.
Vi takker de mange bidragsyterne til Konjunkturbarometer for Nord-Norge og Arena. Deres kompetanse
og vilje til å dele og skape kunnskap gjør denne vårutgaven til spennende og interessant lesning.

11. mai 2011
Tromsø

Hans Olav Karde
Adm. direktør
SpareBank 1 Nord-Norge
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Klar for avgang?
Nordnorsk økonomi er i vekst, og optimismen har befestet seg i landsdelens næringsliv. Oljefunn
og rike naturressurser gir forventninger om ytterligere vekst, men også store utfordringer knyttet til
rekruttering og forbedring av infrastruktur. Veksten blant Norges viktigste handelspartnere har vært
høyere enn ventet, noe som har gitt drahjelp til eksportindustrien. Verdensøkonomien forventes å
vokse i år, men stigende råvarepriser kan bli en bremsekloss.
Store omveltninger i Nord-Afrika og
Midtøsten preger det internasjonale
nyhetsbildet og påvirker også sentrale
økonomiske størrelser som pris på mat
og olje. De ustabile forholdene kan sende
oljeprisen ytterligere oppover og bremse
den økonomiske aktiviteten på kort sikt.
Tragedien i Japan og utfordringene med
kjernekraftverkene, har i tillegg gitt nye
brytninger i diskusjonen rundt framtidens
energibærere, også i mer hjemlige strøk.
Nordnorsk økonomi har nå en moderat
vekst som forventes å fortsette. Veksten
har ennå ikke gitt fullt utslag i arbeidsmarkedet, og mange bedrifter med ledig
kapasitet har møtt etterspørselsveksten
uten å ansette så mange flere. Dette bildet
er så smått i ferd med å endre seg, med
tegn til at nordnorske virksomheter
begynner å lyse ut flere stillinger.
Mer positive utsikter i industrien gir
forventninger om sysselsettingsvekst i
denne næringen. Økt privatkonsum og
høyere aktivitet i næringslivet vil også føre
til et bedre arbeidsmarked i landsdelens
private tjenesteytende næringer i år.

i våre forventningsundersøkelser. Her ser
vi en fortsatt høy optimisme både blant
landsdelens husholdninger og bedriftsledere. Resultatene peker mot høyere
aktivitet i nordnorsk næringsliv og økning
i privat forbruk de neste månedene.

Skrugard gir oljeoptimisme

Petroleumsnæringen i nord har fått en
solid opptur etter funnet på Skrugard, 200
km fra Finnmarkskysten. Feltet er større
enn Goliat, og dermed det største funnet
på norsk sokkel siden Ormen Lange. Det
tar vanligvis 10-15 år å bygge ut et felt,
men det er ambisjoner om å forsere dette
for Skrugard. Det er også forventninger om
betydelige ringvirkninger på land. En ny
undersøkelse om nordnorsk leverandørindustri viser at 189 nordnorske bedrifter
i fjor leverte varer og tjenester for 3,6 mrd
kroner til oljeindustrien i landsdelen.

Høy eksport i marin sektor

Nordnorsk økonomi utvikler seg positivt.
Bedriftenes behov for nye ansatte har
begynt å ta seg opp igjen, og det forventes
å gi positive utslag i sysselsettingen. Den
gryende positiviteten kommer også fram

Fiskerinæringen eksporterer stadig mer,
og kan vise til en eksport i februar som er
19% høyere enn per februar i fjor. Hoveddriverne er en betydelig prisoppgang for
pelagisk fisk og større kvoter som har
økt eksportverdien av torsk. I februar ble
det satt eksportrekord for torskefisk. For
klippfisk og saltfisk av torsk er det også
antydning til bedring i prisene, selv om
det fortsatt er store økonomiske problemer

Bruttonasjonalprodukt 2008-2010.
Prosentvis volumendring fra forrige kvartal.

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken.
Februar 2011.

NORDNORSK ØKONOMI

i viktige markeder. Lønnsomheten for
lakseoppdretterne er fortsatt historisk
høy. Salgsprisene ligger relativt stabilt
på et nivå vi ikke har sett siden før 1990.
Lakseproblemene i Chile er en viktig
årsak til de gode prisene, men Chiles
lakseproduksjon er på beina igjen og forventes å nå gamle høyder allerede i 2013.

Vekst i industriproduksjon

Nordnorske industriledere melder om
vekst i produksjonsvolumet. De forventer
samme utvikling neste halvår, og at dette
vil slå ut i en svak sysselsettingsvekst i
industrien. Samtidig venter bedriftene at
markedsforholdene vil fortsette å bedre
seg. Vi ser også at eksportindustrien har
hatt høyere vekst enn hjemmemarkedsindustrien.

Vinterturisme i framgang

Nordlyset og mørketida lokker stadig flere
turister nordover. Vinterturismen har
vært i klar framgang i vinter, og spesielt
Hurtigruten har registrert en solid vekst i
antall passasjerer. Framgangen er et tegn
på at reiselivet i nord er i ferd med å få en
mer helårlig karakter.

NORSK ØKONOMI

Norsk økonomi er inne i en periode
med moderat vekst. Veksten har særlig
kommet som følge av økt konsum i

Arbeidsledighet i prosent av arbeidsstyrken
i Europa. Februar 2011.
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Sammendrag

Uroen i Midtøsten og Nord-Afrika påvirker oljeprisen og dermed også den internasjonale økonomien.

Foto: Forsvarets mediesenter/ Lars Magne Hovtun

husholdningene og høyere investeringer.
Boligprisene gikk opp med vel 8% i fjor.
Når boligprisene stiger bedres lønnsomheten i boligbygging, og det er ventet at
boliginvesteringene vil ta seg klart opp
framover.
Veksten i norsk økonomi er ventet å
fortsette de kommende årene, og man
forventer at innenlands etterspørsel skal
drive denne utviklingen. Lønnsveksten
kan dermed øke, og Norge ligger allerede
på timelønnstoppen i Europa. Lønnskostnadene i norsk industri er hele 50%
høyere enn gjennomsnittet hos våre handelspartnere i EU. På tross av dette har
konkurranseutsatt sektor klart seg bra.
Norge har blant annet nytt godt av at
prisene på varer som selges har økt mer
enn prisene på varer vi kjøper. Det gjelder
ikke minst de viktige eksportvarene olje og
aluminium.

Renten opp i mai?

Renten har ligget uendret på 2% fra mai
i fjor. Den europeiske sentralbanken satte
renten opp i april, og det ventes at Norges
Bank vil følge etter. Nøkkeltall i april viste
en overraskende sterk vekst, både i forbruk
og boligpriser. Det øker også sjansen for at
renten settes opp i mai.

Mindre bruk av oljefondet

Forventninger om høy lønnsvekst de
kommende årene er en hovedårsak til
vinterens diskusjon om bruken av avkastningen fra Statens Pensjonsfond Utland,
populært kalt oljefondet. Stortinget sluttet
seg i 2001 til den såkalte handlingsregelen,
som sier at 4% av avkastningen til oljefondet
kan brukes hvert år. Fra 2001 til 2011
har staten hatt mulighet til å øke bruken
av oljeinntekter med nærmere 100 mrd
kroner. Vekstbidraget fra finanspolitikken
var særlig sterkt under finanskrisen i 2009.
Og i gode tider kan man bruke mindre.
Vi er tilbake på fireprosentbanen allerede
i år, og flere tunge analysemiljøer har

pekt på at 2012 er året man må begynne
å bruke mindre enn 4%. Argumentene
for- og effektene av et slikt kutt vil være
flere. Den mest umiddelbare effekten er
en mer dempet prisvekst. Et kutt vil også
senke temperaturen i norsk økonomi. Et
annet argument for å spare mer nå, er den
store økningen i utgifter til pensjoner og
eldreomsorg som kommer etter 2020.

INTERNASJONAL ØKONOMI

Det har vært dramatiske måneder i en
rekke land i Nord-Afrika og Midtøsten.
Uroen har blant annet nesten stanset hele
oljeproduksjonen i Libya, og siden nyttår
har prisen på olje steget med 25%. Dette
kommer i tillegg til at matvareprisene
steg med 30% andre halvår i fjor, og med
nærmere 70% for korn. Stigende råvarepriser har også ført til at inflasjonsforventningene har krøpet oppover. Den
underliggende prisveksten er likevel fortsatt lav, noe som gjenspeiler den høye
arbeidsløsheten og mye ledig produksjonskapasitet i den globale industrien.
Verdenshandelen tok seg kraftig opp i
fjor og økte med 17%. IMF forventer en
vekst i verdensøkonomien på rundt 4,5%
i 2011. Veksttakten er høyere i de såkalte
framvoksende økonomier, mens veksten i
industrilandene er relativt svak. Fortsatt
ustabilitet i Midtøsten og Nord-Afrika, og
den tilhørende muligheten for ytterligere
økning i oljeprisen, vil virke bremsende
for verdensøkonomien.

Usikkerhet i Europa

Oppgangen i prisen på olje og andre råvarer
har ført til bekymring for økt inflasjon i
Europa, og inflasjonsforventningene er
på det høyeste nivået på nesten 10 år i
eurosonen. Den europeiske sentralbanken
hevet derfor styringsrenten i april - for
første gang siden finanskrisens inntog.
Samtidig er gjeldskrisen i mange euroland langt fra over, og arbeidsledigheten i
eurosonen er over 10%. Innstramminger

i finanspolitikken som følge av statsgjeld,
bidrar til at mange av landene, spesielt
Irland og Hellas, er inne i en til dels dyp
lavkonjunktur. I Portugal har også gjeldskrisen forverret seg, og landet bestemte i
begynnelsen av april at de skulle be om
krisehjelp fra EU.
Blant våre viktigste handelspartnere har
veksten derimot vært høyere enn ventet.
Sveriges stadig bedrede økonomiske
situasjon har styrket den svenske kronen
betydelig, uten at det ser ut til å ramme
deres viktige eksportindustri. Tyskland er
fremdeles økonomisk lokomotiv i EU, men
tyskernes oppslutning om det europeiske
prosjekt preges naturlig nok av krisene
i medlemslandene. Tyskland og Sverige
har også hatt lavere statsgjeld, og har
dermed ikke behøvd å gjøre dype kutt i det
offentlige tjenestetilbudet.

USA vil stramme inn

USA har et svakt boligmarked og høy
arbeidsledighet. Landet har i over to år
holdt styringsrenten rekordlav på mellom
null og 0,25%. I stedet for å bruke rentevåpenet, har sentralbanken satt i gang
seddelpressen. Banken har, siden finanskrisen slo inn høsten 2008, brukt over
2.000 mrd dollar til å kjøpe opp statsobligasjoner og andre statspapirer i finansmarkedene. USA har ikke gjort pengepolitiske innstramminger ennå, men varsler
nå at dette vil komme.

Høy vekst i Asia

Den gode veksten i Asias to giganter, India
og Kina, vil fortsette å løfte verdensøkonomien. Det er frykt for inflasjon i
begge landene, og Kina har foretatt en
rekke renteøkninger for å unngå overoppheting, blant annet i eiendomssektoren.
Samtidig har de framvoksende landene
i Asia 2/3 av verdens fattige, noe som
gjør denne verdensdelen mest sårbar for
konsekvensene av prisstigninger.
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På veg opp
Mange piler peker oppover i nordnorsk næringsliv. Både husholdninger og bedrifter ser med
optimisme på framtiden. Landsdelens industri, som ble hardt rammet under finanskrisen,
viser økt aktivitet med sterk vekst i eksporten. Aktivitetsveksten i petroleumssektoren vil
gi nye kompetansearbeidsplasser i Nord-Norge, og en vinterturisme i framgang styrker
mulighetene for mer helårlig drift i nordnorsk reiseliv.
VI HANDLER MER

Varekonsumet i Nord-Norge falt gjennom
hele 2008 og et stykke inn i 2009. Dette
ble etterfulgt av en oppgang i andre kvartal
i 2009 og ut fjoråret, godt hjulpet av en
gjeninnhenting av bilkjøpene. Likevel var
utviklingen i varekonsumet svakere enn
forventet i 2010. Omsetningen i NordNorges samlede varehandelsbedrifter økte
med 1,8% fra 2009 til 2010, en litt lavere
vekst enn for landet som helhet med
2,2%. Her var omsetningsveksten i Troms
og Finnmark på henholdsvis 2,4 og 2,3%,
mens Nordland hadde en mer beskjeden
oppgang på 1,3%.

God fart i nybilsalget

Personbilsalget er et av de mest følsomme
barometrene for husholdningenes finanssituasjon. Bilsalget i nord hadde et
markant fall i kjølvannet av finanskrisen,
men i 2009 og 2010 kom kjøperne tilbake
til bilforretningene. Mye tyder på at også
2011 vil bli et bra år for nordnorsk bilbransje. Salget av nye personbiler har
økt med 13% så langt i år, sammenlignet
med samme periode i fjor, mens veksten i
Norge har vært på 12%. Økningen har vært
størst i Finnmark med 17%. Det selges
nå nesten like mange biler som før finanskrisen i landsdelen sett under ett. De siste
månedene har bilsalget stabilisert seg på et
høyt nivå, noe under forrige høykonjunktur.

Eksportpriser torsk 2010-2011.

Pris (kr/kg)
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Høy innskuddsvekst

Til tross for at nordnorske forbrukere
handler mer og anser utsiktene for egen
økonomi som bedre enn før, viser tall fra
SpareBank 1 Nord-Norge at trenden med
å spare fortsetter. Innskuddsveksten blant
nordnorske husholdninger var på 6% det
siste året mens den på landsbasis var på
4%. Økningen i de nordnorske husholdningenes disponible inntekt ser dermed ut
til å ha ført til en større grad av sparing
enn for landsgjennomsnittet.

2010 til januar 2011 sammenlignet med
de tre foregående månedene. Veksten på
landsbasis var størst i eksportindustribransjer. Det forventes god vekst i norsk
industri generelt i store deler av 2011,
basert på sterke tall for ordreinngang,
produksjon og sysselsetting fra begynnelsen
av året. Ordreindeksen var den høyeste
siden 2007, drevet fram av både hjemmemarked og eksport. I oljeleverandørindustrien avtok veksten, og her er også
lønnsomheten svekket det siste året.

Større varekonsum

Klar vekst i nord

Høye forventninger, lave renter og liten
arbeidsledighet trekker i retning av økt
varekonsum i landsdelen i 2011. Både
inntekter og sysselsetting antas å vokse
i år, og dette gir rom for økt forbruk.
I begynnelsen av 2011 har høye strømpriser
påvirket nordnorske forbrukere, men
utover året vil strømmen gjøre et stadig
mindre innhugg i husholdningsbudsjettene. Norges Bank justerte rentebanen
i mars, og renten skal gradvis opp mot et
mer normalt nivå. De varslede økningene
vil stramme inn det private forbruket på
sikt, men det tar tid før det gir seg utslag i
varekonsumet.

OPPGANG I INDUSTRIEN

Aktiviteten øker i norsk industri. Omsetningen steg med 3% for perioden november

Salget av nye personbiler.
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I Norges Banks Regionalt nettverk i februar
2011 rapporterer nordnorsk industri
om klar produksjonsvekst siste tre
måneder, og da mest i eksportindustrien.
Resultatene
fra
vår
forventningsundersøkelse viser at eksportbedriftene
er mer optimistiske enn hjemmemarkedsindustrien. For de siste tre månedene ble
det meldt om svak vekst i sysselsettingen,
og resultatene fra forventningsundersøkelse
tyder på samme trend i resten av 2011.
Eksportprisene økte moderat de siste 12
månedene, og man venter samme utvikling
i tiden framover. Lønnsomheten har styrket
seg, og særlig eksportindustrien bidro
positivt. Aktivitetsøkningen i landsdelens
industri har også ført til 12% nedgang
i industriledigheten fra mars 2010 til
mars 2011. Størst reduksjon var det blant
prosess- og maskinoperatører.
Planlagte kraftlinjeutbygginger i Nord-Norge.
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Sektorer

Omsetningen øker i nordnorsk varehandel. Optimismen kan symboliseres med de store kjøpesenterutbyggingene i Tromsø.

Illustrasjon: AMB arkitekter AS

Mer eksport

Nordnorsk eksport har hittil i år økt
langt mer enn for landet totalt. Mens den
totale norske vareeksporten økte med 8%,
sammenlignet med samme periode i 2010,
har den samlede eksporten fra NordNorge vokst med hele 38%. Industrifylket
Nordland bidro med en eksportvekst på
41%, mens veksten var på 35% i Troms
og 30% i Finnmark. I Troms og Finnmark
har fiskeeksporten klart størst verdi, mens
bearbeidede industriprodukter har høyest
eksportverdi for Nordland.

Nye små steg

Petroleumsrelaterte leverandører i NordNorge tar nye, små steg mot mer selvstendige oppdrag, men det går fortsatt
sakte. Typiske bremseklosser er landsdekkende leverandørkontrakter, veldig
store kontrakter og til dels offshoreutbygginger med flytende produksjonsanlegg som lages i utlandet. Endringer i
måten å tildele kontrakter på har bedret
mulighetene noe for leverandørene i nord.
Det er foreløpig for omfattende for nordnorske leverandører å påta seg undersjøiske offshoreoperasjoner på dypt vann.
Ved landbaserte utbygginger er leverandørmulighetene i utbyggingsfasen klart bedre,

men det største potensialet for landsdelens
leverandørbedrifter ligger i driftsfasen,
særlig innenfor vedlikehold.

STOR AKTIVITET I
ENERGISEKTOREN

Ny aktivitetsvekst i petroleumssektoren
og store investeringsplaner i elkraftnettet
er av de tyngste nye utviklingstrekkene i
energisektoren i Nord-Norge.

Gigantplaner i elkraftforsyningen

Olje- og gassproduksjonen utenfor NordNorge har også aktualisert utbyggingsprosjekter innen mineraler og energikrevende industri. Planene om elektrifisering av offshoreproduksjonen har
samtidig vist at kapasiteten i overføringsnettet setter begrensninger for næringsutviklingen. Behovet for overføringskapasitet fra planlagte vindkraftverk har
ytterligere tydeliggjort begrensningene og
sårbarheten i landsdelens energiforsyning.
Det foreligger blant annet vindkraftplaner
på Varangerhalvøya, med vesentlig større
produksjon enn Alta-kraftverket. Disse
planene er helt avhengige av økt kapasitet
i sentralnettet. Nettet har også vist seg
sårbart i vinter, med linjebrudd som gjorde
det nødvendig med innskrenket industri-

produksjon og utkobling av regioner.
Statnett og Statkraft skal investere 20
mrd kroner i landsdelen de kommende
10-15 årene, og det er også startet et
leverandørutviklingsprosjekt
(LUEN)
for å styrke mulighetene for nordnorsk
leverandørindustri. Viktige investeringer er
knyttet til linjeutbygging Ofoten-Balsfjord
og ny 420 kV kabel Balsfjord-SkaidiHammerfest og Skaidi-Varangerbotn. Også
den pågående utbyggingen av kraftlinjen
Storskog-Varangerbotn
og
Statkrafts
installering av en ekstra turbin ved
Svartisen kraftverk i Meløy, vil bidra til økt
produksjons- og distribusjonskapasitet i
deler av landsdelen.

Petroleumsnæringen med
kompetansebehov i nord

Det produseres nå på tidligere oppdagede
olje- og gassressurser på Norne utenfor
Helgeland og Snøhvit i Vest-Finnmark.
Det klargjøres også for produksjonsstart
ved Skarv på Helgeland høsten 2011 og
Goliat i Vest-Finnmark fra 2013. Det er
samtidig planer om en gassrørledning
til nordvestlandet fra Luva-feltet utenfor
Helgeland, hvor også andre felt, som Gro
og Viktoria, har betydelige gassreserver.
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Petroleumsvekst i nord vil fortsatt
gi mange arbeidsplasser i sør, men nå
ser vi en betydelig økning også i NordNorge. Stadig flere og tyngre kompetansefunksjoner lokaliseres i landsdelen, og
særlig i petroleumssentrene Harstad og
Hammerfest. Her vil driftsorganisasjoner,
letekontorer og forsyningsbaser ha behov
for flere hundre ansatte. De nærmeste
årene vil det også bli en merkbar sysselsettingsvekst i Sandnessjøen, og noe økning
enkelte andre steder som i Mo i Rana.
Vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid
vil få en viktigere rolle også i Nord-Norge.
Tidlig i 2011 ble det kjent at Helgeland
V&M, en nordnorsk samarbeidsallianse
innen industrielt vedlikehold og fabrikasjon
offshore, fikk vedlikeholds- og modifikasjonskontrakten med BP for produksjonsskipet Skarv. Dette er den første vedlikeholdskontrakten der den direkte kontraktpartneren er nordnorsk.

mange kystregioner har presset på for å få
i gang oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. I mars offentliggjorde regjeringen
at det i denne stortingsperioden ikke
åpnes for konsekvensutredning eller
videre oljeleting utenfor Lofoten/Vesterålen og Senja. I stedet åpnet man for
leting på nye blokker på Helgeland og
i Barentshavet, og for aktivitet 15 km
nærmere land enn tidligere utenfor NordTroms og Finnmark. Regjeringen vil
konsekvensutrede østre del av Barentshavet nå som avtalen om delelinjen
er ratifisert av dumaen i Russland.
Norske forskere skal undersøke havbunnen i to sesonger for å få nok kunnskap om
geologien. Beregninger viser store mengder
olje og gass i området, men det vil ta noen
år før en eventuell boring kan starte.

FISKERI SETTER
EKSPORTREKORDER

Det er en utfordring at tilgangen av nye
kommersialiserbare olje- og gassfunn er
for liten til å fylle produksjonskapasiteten.
Mange strukturer med kalkulert potensial
for større funn har de senere år vist seg
tomme eller ulønnsomme, både i nord og
ellers langs norskekysten. Det er likevel
gjort, og vil fortsatt gjøres, funn i modne
områder i nærheten av steder med allerede
oppdagede, betydelige reserver.
Leteaktiviteten utenfor Vest-Finnmark
blir større enn noensinne i 2011, med fire
borerigger i aktivitet. Den 1. april 2011
offentliggjorde Statoil med partnere at
de hadde gjort et betydelig oljefunn på
Skrugard-prospektet i Barentshavet, 10
mil nordvest av Snøhvit-feltet. Funnet
er et gjennombrudd i dette uutforskede
området, gir forhåpninger om ytterligere
ressurstilvekst og ansees av Statoil å være
en av de viktigste letehendelsene på norsk
sokkel de siste ti årene. Funnet er viktig
for å opprettholde leteinteressen hos oljeselskapene i Barentshavet, for utviklingen
i Nord-Norge og for aktiviteten i teknologiog kompetansemiljøene i oljeindustrien.
Oljeselskap, leverandørindustri og

Per februar var eksporten av fisk hele 19%
høyere enn på samme tid i fjor. Økningen
kommer både fra pelagisk fisk og bunnfisk.
En betydelig prisoppgang er hoveddriver
for pelagisk, mens de økte torskekvotene
bidrar mest til å trekke eksportverdien av
bunnfiskene opp.
Eksportprisen på sild har steget med
rundt 50% fra samme periode (januarfebruar) i fjor. Årsakene til prisøkningen
er den kraftige kvotereduksjonen på
om lag en tredjedel, økt etterspørsel og
reguleringsgrep fra myndighetene. Årets
regulering gir i større grad faste kvoter
til hvert enkelt fartøy. Av den grunn har
vi sett et langt roligere sildefiske enn
tidligere, da fartøyene kappfisket om størst
mulig fangst. Prisen til fisker er nå på
rekordhøye 4,40 kroner per kilo, en økning
fra 2,90 på samme tid i fjor.
I februar ble det satt eksportrekord for
torskefisk, med økt fiske av torsk som
hovedårsak. For viktige produkter som
klippfisk og saltfisk av torsk, er det også
tegn til bedring i prisene. Dette skjer til
tross for store økonomiske problemer i
viktige markeder og en betydelig vekst i
eksportmengden. Det vitner om stigende
etterspørsel og står i skarp kontrast til

Prosentvis endring i eksport fra samme
periode i 2010. Januar - mars.

Prosentvis endring i overnattinger fra
samme periode i 2010. Januar - februar.

Mer aktivitet med nye funn

Eksportverdien av fisk øker. Prisoppgang er hoveddriv

situasjonen i 2009, da ettervirkningene
av finanskrisen skapte store problemer for
eksporten.

Høy temperatur rundt minsteprisene

Minsteprisene er fortsatt et omdiskutert
tema. Fiskerne stiller sterke krav om økte
priser mens fiskekjøperne holder igjen.
Her er den store forskjellen mellom førstehåndsprisene på frossen og fersk torsk
interessant. Normalt har frossen fisk hatt
en noe høyere pris, men i den senere tid
har forskjellen blitt kraftig forsterket. Mot
slutten av 2010 var frossenprisen om

Forventningsindikator for
nordnorske husholdninger.
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veren for pelagisk fisk, mens større torskekvoter bidrar mest til høyere eksportverdi for torskefisk. 

lag 60% høyere enn for fersk fisk. Nå er
forskjellen redusert til ca 40%, men er
fortsatt unormalt stor.
En stor del av råstoffet går til salt- og
klippfiskproduksjon som har vært prisledende over en tid. Her gir frossenfisk
noe høyere utbytte. Den kan i større grad
differensieres etter størrelse, slik at fiskeforedlingsanleggene kan kjøpe akkurat
den størrelsen de ønsker. Frossenfisken
gjør det også mulig med kontinuerlig
produksjon og god kapitalutnyttelse.
Prisforskjellen kan likevel vanskelig
forklares bare ut fra slike objektive forhold.
Høye torskekvoter og et stort sesongfiskeri, gir kjempelandinger av fersk fisk
i et konsentrert tidsrom. Utfordringen er
at fersk fisk må selges raskt i et begrenset
område, mens frossenfisk kan ligge på
lager og auksjoneres ut i hele verden.
Dermed blir konkurransen om denne
fisken langt større.

Gylne tider i oppdrett

Lønnsomheten for lakseoppdretterne er
fortsatt historisk høy. Salgsprisene ligger
relativt stabilt på et nivå vi ikke har sett
siden før 1990, og den gang var produksjonen bare 15% av dagens. Det vitner om at man har hatt en kraftig vekst i
etterspørselen. Kontraktsprisene som
inngås indikerer at markedet fortsatt
forventer svært gode tider for oppdretterne.
I tillegg til etterspørselsveksten er

sykdomsproblemene i Chile en viktig årsak
til de høye prisene. Chiles lakseproduksjon
er imidlertid i vekst. Utsett av smolt doblet
seg fra 2009 til 2010, og det ventes en ny
dobling i år. Det synes som produksjonen
vil være oppe på nivået fra før krisen
allerede i 2013, og ut fra utsettingstallene
vil den fortsette å øke kraftig. Det er
usikkert hvordan denne veksten vil
påvirke markedet, men den kraftige prisoppgangen da chilensk laks falt ut tyder på
at markedet er relativt volumsensitivt.

Arealproblematikk

Laksenæringen er under betydelig stress
på grunn av problemer med sykdom og
lakselus, og myndighetene har bare tillatt
begrenset produksjonsvekst i Troms og
Finnmark. Samtidig opplever næringen
stadig større problemer med å skaffe nye
lokaliteter. Dette knytter seg både til motstand fra andre interessenter, som fiskere
og hytteeiere, og mindre kommunal vilje til
å legge inn oppdrett i sine arealplaner. Den
manglende kommunale tilretteleggingen
kan komme av at det lokale eierskapet
i oppdrettsanleggene er forvitret, og at
kommunene opplever at inntektene ikke
står i stil med kostnadene.
For å møte noen av disse utfordringene,
har et utvalg arbeidet med arealspørsmål og
produksjonsregulering. Utvalgets forslag
om etablering av produksjons- og
utsettsoner kan gi små oppdrettsselskap

Foto: Eksportutvalget for fisk AS

betydelige utfordringer. Det kan igjen
resultere i økt konsentrasjon og mindre
lokalt eierskap. Utvalget kommer også med
forslag til produksjonsregulering. Dette
har vært omdiskutert helt fra næringen
så dagens lys, og har vekslet mellom
tilnærmet fri vekst, volumgrense, fôrkvoter
og nå maksimal mengde levende fisk.
Utvalget foreslår at status for et sett med
miljøparametre, spesielt tap i produksjonen og mengde lus, skal bestemme
om produksjonen innenfor en sone kan
økes eller må reduseres. Prosessen der
grenseverdiene skal fastsettes vil bli svært
interessant å følge for næringen.

Moderat vekst
i bygg og anlegg

Landsdelens bygg- og anleggsbedrifter
merket godt at internasjonale konjunkturer slo inn negativt fra slutten av 2008,
og i løpet av 2009 og 2010 sank næringens omsetning med 10%. I følge Norges
Banks regionalt nettverk, har næringen
de siste månedene hatt moderat vekst, og
arbeidsledigheten har gått ned med 12% i
Nord-Norge det siste året.
Ordrereservene er den beste indikatoren
for hva man kan forvente av bygg- og
anleggsaktivitet de neste månedene.
Reservene i nordnorsk byggesektor viste
fin vekst utover hele 2010 og er nå på et
rekordhøyt nivå. Samtidig er tallet på
igangsatte boliger fortsatt lavt i Nord-
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Skrugardfunnet ga en svært god start på oljeleteåret 2011. 

Norge, selv om det ble flere byggestarter i
andre halvdel av 2010. Økningen kom først
og fremst i Nordland, men i 4. kvartal også
i Finnmark. Nordnorske Entreprenørers
Serviceorganisasjon er bekymret for den
historisk lave boligbyggingen de to siste
årene, og da særlig for situasjonen i Troms.
Det har vært kontinuerlig vekst i
boligprisene fra bunnivået i 4. kvartal
2008, både i Nord-Norge og ellers i landet.
Det eneste unntaket er en liten nedgang
i 4. kvartal 2010. Til tross for stigende
boligpriser er det lang omsetningstid for
boliger i Nord-Norge. Selv med en positiv
trend den siste tiden, kommer Tromsø
dårlig ut, med vesentlig lenger omsetningstid enn resten av landet.
Foran framleggingen av statsbudsjettet
2011 varslet samferdselsministeren stor
satsing på riksveger og jernbane, med oppfølging av Nasjonal Transportplan og høy
aktivitet innen vedlikehold og investering.
Nord-Norges andel av de økonomiske
rammene vil være avgjørende for byggog anleggssektoren i nord. Når det gjelder
planene for asfaltering, vet vi at de tre
nordligste fylkene ikke kommer godt ut
sammenlignet med andre.
Forventningsindikator
for nordnorske bedrifter.
70
60
50

I vinter var det sterkere vekst i reiselivet
i Nord-Norge enn på landsbasis. I årets
to første måneder hadde norsk reiseliv
en overnattingsvekst på 5%, mens NordNorge økte med 15%.
I nord hadde Troms den største økningen
i det totale antallet overnattinger. Her
steg antall utenlandske turister med hele
27% mens 17% flere nordmenn besøkte
fylket. Også Finnmark hadde flere overnattinger, med en økning for nordmenn på
11% og 10% for utenlandske besøkende. I
Nordland var den samlede veksten på
11%, med 15% flere utenlandske gjester.

Vinterturisme i framgang

Det er tegn til at reiselivet i nord får en mer
helårlig karakter. Vinterturismen har vært
i klar framgang, og spesielt Hurtigruten
har registrert en solid vekst i antall
passasjerer på vinteren. Det har også
bidratt til selskapets positive økonomiske
resultater. I 2010 var veksten i deres
vinterbestillinger nesten 50% høyere enn
året før, og for inneværende år har veksten
steget ytterligere 20%. En bevisst satsing
på vintersesongen og økt vektlegging
av opplevelser som et kjerneelement i
Hurtigrutens leveranser, ser dermed ut
til å ha bidratt til resultatforbedringen.
Samarbeidet med opplevelsesprodusenter
ser ut til å spille en stadig viktigere rolle
for Hurtigrutens utvikling.

Reiselivets infrastrukturbehov
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Reiselivets utvikling i landsdelen er
sterkt avhengig av en velfungerende og
forutsigbar transportinfrastruktur, og gode
kommunikasjoner er en særlig viktig
forutsetning for helårsturisme og videre
vekst i vintersesongen. Etableringen av et
ruteutviklingsfond for chartertrafikk blir
viktig for å få til mer hensiktsmessige ruteforbindelser for reiselivet. Paradoksalt nok
har rutetilbudet på fly og jernbane vært

Foto: Harald Pettersen, Statoil

redusert i vintersesongen. Forutsigbarheten i utviklingen av rutetilbudene er
også en stor utfordring for økt verdiskaping
i nordnorsk reiseliv.
I 2010 økte cruisetrafikken i Norge
med 5%, ifølge Cruise Norway. Nordkapp er sammen med Tromsø den største
cruisehavnen i nord. En videre cruisevekst i landsdelen vil avhenge av at man
utvikler og tilpasser opplevelsesinnhold og
infrastruktur i takt med endringene i
cruisetrafikken, slik at man også kan
betjene større skip og flere reisende.

Styrket felles profilering

Med etableringen av Nordnorsk Reiseliv er
det lagt et grunnlag for å styrke reiselivsnæringens felles profilering og internasjonale markedsføring. Dette merkes
allerede gjennom økt aktivitet innenfor
markedsrettede fellestiltak og deltakelse
på internasjonale reiselivsmesser det siste
året.

OPTIMISME I NORD

Optimismen blant nordlendingene har
steget markant siden forrige måling høsten
2010. Optimismen var stor også da, men
denne gang er husholdningene enda mer
positive til hvordan deres egen økonomi
vil utvikle seg det neste året. Det er også en
kraftig bedret tro på landsdelens samlede
økonomiske utvikling. Husholdningenes
forventninger har økt i alle landsdelens
fylker, og de mest optimistiske finner vi
denne gangen i Finnmark.

Høyere optimisme i Nord-Norge

Det er ikke uventet at optimismen rundt
landsdelens økonomi er tilbake. Mange
piler peker riktig veg og gir positive
signaler for nordnorsk økonomi. Rentene
har lenge vært lave, og bedriftenes behov
for nye ansatte har begynt å ta seg opp
igjen. Det har skapt forventninger om økt
sysselsetting framover. Optimismen blant
nordnorske husholdninger er høyere enn

Forventninger

Vinterturismen øker i nord, og blir stadig viktigere for å få til et mer helårsbasert reiseliv. 

på landsbasis, sammenlignet med Norges
Banks ferske forventningsundersøkelse.
Nordnorske husholdninger forventer også
å ha mer å rutte med de neste månedene.

at privat forbruk vil fortsette å øke de
nærmeste månedene.

Optimisme i bedriftene

Optimismen er høyest blant de under
30 år. Det kan ha sammenheng med at
nordnorske virksomheter igjen lyser ut
flere stillinger, noe som er positivt for en
aldersgruppe som skal etablere seg på
arbeidsmarkedet. Samtidig befinner de seg
i en karrieremessig fase der de kan forvente
å klatre på lønnsstigen. Forventningene
har økt mest blant de over 60 siden forrige
måling, og denne aldersgruppen ser særlig
ut til å ha fått større tro på at landsdelens
økonomi er på bedringens veg.

Nordnorske bedrifter er fortsatt optimistiske.
Svarene fra 360 bedriftsledere viser at
næringslivet i nord ser positivt på framtiden, og forventningene har tatt et kraftig
byks i Finnmark siden forrige måling.
Forventningene er litt lavere i Troms og
Nordland enn i fjor høst, men optimismen
har befestet seg på et høyt nivå også i disse
fylkene. Sammenlignet med det landsomfattende DNs konjunkturbarometer, er
nordnorske bedrifter mer optimistiske enn
landsgjennomsnittet. Særlig har bedriftslederne i nord sterkere tro på flere ansatte
de neste 12 månedene.

Mer fart i privat forbruk

Høye forventninger i industri

Unge voksne tror på bedre tider

Mange husholdninger har god økonomi
på grunn av lave renter, og det bidro blant
annet til god vekst i fjorårets nybilsalg.
Til tross for rekordlav rente, er veksten i
privat konsum likevel moderat. Sparetallene var høye i 2010 og viser at
mange har spart deler av rentegevinsten.
Resultatene fra vår undersøkelse viser at
44% mente at det nå er et godt tidspunkt
å bruke penger på større anskaffelser til
hjemmet, en økning på tre prosentpoeng
fra forrige måling. Dette bærer bud om

I andre kvartal 2011 ser bedriftslederne i
industrien mest optimistisk på framtiden.
Høyere forventninger blant eksportbedrifter enn hjemmemarkedsbedrifter
gjenspeiler at veksten har vært størst i
eksportindustrien den siste tiden. De
minst optimistiske bedriftslederne finner
man for tiden i primærnæringene. Selv
om optimismen fortsatt er stor, har alle
bransjer lavere forventningsindeks enn i
fjor høst.

Foto: Rune Dahl, www.runedahl.no

Fortsatt sterk tro på aktivitetsøkning

Bedriftslederne har stor tro på aktivitetsøkning de neste 12 månedene. 60% av
de som svarte har fortsatt stor tro på
omsetningsvekst, mens 56% trodde
på forbedret lønnsomhet. Bare 10% av
bedriftene forventet lavere aktivitet. Disse
resultatene tyder på oppgangstendenser i
nordnorsk økonomi.

Ut av ”jobless recovery”?

Veksten i mange næringer har til nå vært
så svak at den ikke har slått ut i klar
sysselsettingsvekst. Mange bedrifter har
fortsatt ledig kapasitet i arbeidsstokken
og kan møte etterspørselsveksten uten å
ansette så mange flere. Dette bekreftes i
undersøkelsen, hvor bare fire av ti bedrifter
ønsker å binde seg til nye ansettelsesforhold. Samtidig er andelen bedrifter
som ser for seg omsetningsvekst langt
høyere, og det betyr at mange forventer økt
effektivitet fra de som allerede jobber
i selskapene. I industrien tror 70% av
bedriftslederne på flere ansatte i løpet av
året. Det signaliserer at de siste månedenes
trend med voksende industrisysselsetting
vil fortsette.
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Arbeidsmarked i bedring
Stillingsutlysningene har økt i privat sektor de siste månedene og gir signaler om en gryende
sysselsettingsvekst i landsdelen. Arbeidsmarkedet har utviklet seg noe ulikt i de nordnorske fylkene.
Arbeidsledigheten har gått ned i Finnmark og Troms fra 2009 mens situasjonen i Nordland har vært
nærmest uendret den siste tiden. Eldrebølgen vil gi større konkurranse om tilgjengelig arbeidskraft
det neste tiåret, og konkurransen vil fordele seg ujevnt på næringer og regioner.
Arbeidsledigheten har vært på veg ned i
Troms og Finnmark siden sommeren 2009.
I Troms er det særlig Tromsø som har fått
flere arbeidsplasser, men utviklingen
i Nord-Troms har også vært positiv. I
Finnmark har ledigheten gått ned i 15 av
fylkets 19 kommuner det siste året, og
forbedringen i arbeidsmarkedet har vært
mest markant i Sør-Varanger.
I Nordland har den totale ledigheten
vært tilnærmet uendret de siste månedene.
Her har Helgelandskysten og Bodø og
omegn hatt en økning gjennom det siste
året, mens utviklingen har vært mest
positiv i Rana og Lofoten. Yrkesgruppene
med størst økning i ledigheten under
finanskrisen, har nå sterkest nedgang.
Arbeidsledighetstallene for mars indikerer
økt aktivitet i flere sektorer.

Ledigheten ned i bygg og anlegg

Landsdelens byggenæring har aldri hatt
høyere ordrereserver enn på slutten av
2010. Selv om boligbyggingen er på et
lavt nivå, særlig i Troms, har ledigheten
i byggebransjen gått ned. Bransjen ser
særlig ut til å ha behov for elektrikere.
I Nordland har ledighetsnedgangen i bygg
stoppet opp de siste månedene, samtidig
som sektorens arbeidsmarked fortsetter å
bedre seg i Finnmark og Troms. Aktivitetsøkningen i næringslivet slår også ut i større
transportbehov, med færre arbeidssøkende
innen transportyrker i Troms og Finnmark.

Varehandel – vekst uten
nye arbeidsplasser

Den siste tiden har industrien opplevd
bedring i arbeidsmarkedet. Dette gjelder
for alle de tre nordligste fylkene, og det
er i Finnmark industriledigheten har
gått mest ned. Arbeidsmarkedet har
særlig blitt bedre for prosess- og maskinoperatører og automatikere. Også i
Nordland viser industriledigheten tegn
til nedgang, noe som tyder på at
konjunkturene er i ferd med å snu også i
landsdelens største eksportfylke.

Det økonomiske tilbakeslaget i NordNorge ble svakere enn i de fleste andre
regioner, men finanskrisen førte likevel til
store svingninger i nordnorske husholdningers konsum. Landsdelens varehandel
fikk redusert omsetningen etter finanskrisens frambrudd. Denne nedturen smittet
over på arbeidsmarkedet i næringen og førte
til mange oppsigelser. Arbeidsmarkedet
i Troms ble spesielt rammet i 2009, med
den kraftigste ledighetsoppgangen innenfor varehandelen.
Fra andre halvår 2009 har bransjen
i Nord-Norge hatt omsetningsvekst.
Veksten har likevel ikke vært sterk nok

Arbeidsledighetsutviklingen 1993-2011.
Sesongjusterte tall.

Prosentvis endring i ledighet etter næring.
Mars 2010 – mars 2011.

Bedring i industrien

8,0 %

Økt etterspørsel etter arbeidskraft

Vi ser nå tegn til at bedringen i nordnorsk
økonomi fører til økt etterspørsel etter
arbeidskraft, og virksomhetene i landsdelen har i det siste igjen lyst ut flere
stillinger. Landsdelen har samlet sett en
mer positiv utvikling på stillingsmarkedet
enn landet som helhet.
Vekst i produksjonen vil føre til økt
behov for arbeidskraft i industrien i 2011.
Ledigheten i byggebransjen forventes å
gå noe ned, fordi veksten i boligpriser og
bedringen i nordnorsk økonomi etter hvert
vil resultere i økte bolig- og bygginvesteringer. Det ser altså ut til å bli en moderat
sysselsettingsvekst både i bygg- og
anlegg og industrien. Økt privatkonsum
og høyere aktivitet i næringslivet forventes
å føre til sysselsettingsvekst i landsdelens
private tjenesteytende næringer i år.

Hver femte går av
neste tiår

En gryende positiv utvikling i det nordnorske arbeidsmarkedet vil, sammen
med eldrebølgen, føre til økt konkurranse

Andel sysselsatte over 55 år, 2009.
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Andel sysselsatte
over 55 år
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til å redusere arbeidsledigheten merkbart eller medvirke til etablering av nye
arbeidsplasser. Bransjen opplever altså
vekst uten nye arbeidsplasser - såkalt
”jobless recovery”.
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Nytt Ricahotell er under oppføring i Narvik. Ledigheten i byggebransjen har gått ned, selv om boligbyggingen fortsatt er lav.

Illustrasjon: Madsø Sveen arkitekter AS

mellom
ulike
næringssektorer
om
tilgjengelig arbeidskraft. Når én næring
ønsker å tiltrekke seg arbeidskraft fra en
stadig synkende andel yrkesaktive, vil den
møte sterk konkurranse fra andre næringer.
De sysselsatte som var 55 år eller
eldre ved inngangen til 2010, utgjør
21% av Nord-Norges og 20% av landets
sysselsatte. I løpet av 10 år, vil de fleste
av disse være ute av arbeidslivet. Sammen
med næringsutviklingen, vil dette påvirke
landsdelens framtidige arbeidskraft- og
kompetansebehov. Det vil eksempelvis
neppe bli rekruttert samme antall bønder
og fiskere som avgangen fra primærnæringene. På den andre siden vil enkelte
tjenestenæringer og offentlig tjenesteyting, som helsetjenester, trolig ha behov
for flere enn de som avgår. Avgangen av
eldre sysselsatte vil fordele seg ujevnt,
både næringsmessig og geografisk.

Høy avgang i enkelte næringer

Primærnæringene landbruk, fiske og
fiskeoppdrett har den høyeste andelen
eldre sysselsatte i Nord-Norge, med
35% over 55 år. Deretter følger faglig og
finansiell tjenesteyting og undervisning
med 27%. Videre har transport, personlig
tjenesteyting, offentlig administrasjon
og forsvar omkring en fjerdedel av sine
ansatte i denne aldersgruppen.
Primærnæringene utgjør knapt 6% av

totalsysselsettingen i Nord-Norge, 9%
blant menn og bare 2% blant kvinner.
Som nevnt vil nok ikke alle posisjoner bli
erstattet. Samtidig modereres avgangen av
at mange i disse næringene står i arbeid
også etter oppnådd pensjonsalder.
Undervisningssektoren omfatter nesten
10% av de sysselsatte, henholdsvis 13
og 7% blant kvinner og menn. I sektoren
vil over en fjerdedel bli pensjonister
kommende tiår. Da mange i sektoren er
omfattet av AFP-ordninger, kan denne
avgangen bli forsert gjennom avgang fra
62-64 år. Behovet for nye lærere er stort
allerede i dag, og vil altså øke kraftig i
årene som kommer.

Størst avgang i periferikommunene

Andelen eldre arbeidstakere varierer
mellom regioner langs den tydelige
sentrum-periferidimensjonen i NordNorge. Mens andelen eldre arbeidstakere
er på 17-19% i Bodø, Tromsø og de største
sentra i Finnmark, er den på 20-23% i de
øvrige by- og småbyregionene. I en del
småkommuner er mer enn 30% av de
sysselsatte over 55 år.

Kunnskapsarbeidsplasser sentraliseres

De geografiske forskjellene gjelder, med
noen unntak, for de fleste næringene.
Avgangen i tjenestenæringer og helsesektoren vil være større i utkantområder

enn i landsdelens byregioner, samtidig
som kompetansearbeidskraften i stigende
grad søker mot byregionene. Kunnskapsintensive tjenestenæringer vokser i byene,
og kompetansebehovet vil derfor være
lettere å fylle i denne sektoren enn i
næringer med desentralisert vekst.

Stort lærerbehov

Over hele landsdelen vil en høy andel
lærere bli pensjonister de neste 10 årene,
og behovet for lærere vil være stort i både
sentrum og periferi. Et stadig mer
sentralisert oppvekstmønster for barn, gir
på sikt også en sentralisering av lærerbehovet. Med dagens rekruttering til yrket,
vil de betydelige utfordringene med å fylle
landsdelens lærerjobber trolig forsette.

Store utfordringer i helsesektoren

I helse- og omsorgssektoren er andelen eldre arbeidstakere høyest i utkantkommunene. Når de eldres bosettingsmønster samtidig er mer desentralisert enn
de yngres, vil disse faktorene bidra til at
arbeidskraftbehovet øker mer i utkantene
enn i byregionene. Sammen med veksten
i pleiebehovet, vil dette føre til store
utfordringer for en sektor som i allerede
har rekrutteringsproblemer.
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Transportinfrastruktur
– flaskehals eller motor?
I Nordområdesatsingen vektlegges Nord-Norges store vekstmuligheter. Samtidig opplever
nordnorsk næringsliv transportinfrastrukturen som begrensende for næringsutviklingen.
Økningene i investeringer og innsats som ligger i Nasjonal Transportplan (NTP) 2010-2019,
er ikke tilstrekkelige for å ivareta vekstpotensialet i landsdelen.
Store deler av nordnorsk næringsliv er
eksportorientert og basert på rike naturressurser. Regionen har store fiskeressurser
og kystarealer med potensial for utvikling
av havbruk. Landsdelens solide energiog mineralressurser er også stadig mer
etterspurte i internasjonale markeder.
Samtidig har landsdelen ulemper med store
avstander og relativt høye transportkostnader sammenlignet med andre regioner.
Lange avstander til markedene gir
et særlig behov for å utvikle en effektiv
logistikk til, fra og innen landsdelen. For
å kunne utnytte de ressurs- og næringsmessige fortrinnene og skape vekst, er det
et klart behov for styrking av stamvegnett
og knutepunkter mot ulike transportbærere.

Veksten skaper transportbehov

Fiskeri- og havbruksnæringens framtidsutsikter er gode. En tredjedel av norsk
lakseproduksjon og -eksport kommer
allerede fra Nord-Norge. Dette utgjør
nesten 350.000 tonn, og volumet i
lakseproduksjonen har mer enn doblet
seg de siste ti årene. En stadig større etterspørsel etter ferske norske råvarer og sjømatprodukter gir også økte muligheter for
eksport og verdiskaping i nord, men stiller
også nye krav til transportkapasiteten.

I petroleumsnæringen er det gjort
store funn i nord. Det medfører at oljeog gassnæringen forflytter seg nordover.
Avklaringen av delelinjen og høyere
aktivitet på russisk side stimulerer også
nordnorsk næringsliv og leverandørindustri. Dette medfører ytterligere behov
for transport.
Klimautviklingen skaper nye isfrie
områder i nord, noe som gir grunnlag for
mer vekst i maritim næringsvirksomhet
og transport. Reiselivet er i utvikling, og
infrastruktur og gode transportmuligheter
viktige betingelser for å kunne kommersialisere og utnytte opplevelsesmulighetene
landsdelen har å by på.
Samlet gir olje og gass, mineralressurser, marin sektor og turisme et godt
grunnlag for ny vekst i nord. Alle disse
næringene er avhengige av velfungerende
transport på veg, jernbane eller sjø for å
kunne ta ut sitt potensial.

landsgjennomsnittet fra 1993-2004. Med
unntak av de siste årene, har ressursbruken til utvikling av infrastruktur hatt
langt lavere vekst.
Over tid har nye prosjekter blitt
prioritert foran vedlikehold. Det har gitt
et stort etterslep, og selv med de siste
årenes økte satsinger er etterslepet nærmest
uendret på grunn av stadig mer tungtrafikk.
I en statusanalyse av infrastrukturen
i Norge slo Rådgivende Ingeniørers
Forening nylig fast at vegnettet hadde et
vedlikeholdsetterslep på over 19 mrd
kroner – bare for å bringe det tilbake til
den standard de var bygd etter. Skal man
ruste opp til dagens krav, vil beløpet bli
langt høyere.
Erfaringer med NTP i nord tilsier at det
er grunn til å spørre seg hvordan prosessen
konkret vil påvirke infrastrukturen på kort
sikt, og om den vil bidra til å få utnyttet
vekstmulighetene i nord.

Gap mellom rammer og behov

Nye regionale perspektiver og strategier

Et hovedtrekk ved NTP har lenge vært
det store gapet mellom de økonomiske
rammene og behovene for tiltak. Transporten på norske veger er nesten firedoblet siden 1965, og lastebiltransport fra
Nord-Norge vokste dobbelt så mye som

Perspektivanalysen i NTP 2014-2023
pekte på at globalisering og internasjonal
frihandel skaper både vekstmuligheter
og konkurranseutfordringer for en åpen
økonomi som den norske. Analysen viser
også at Nord-Norges status som region

Prioriterte tiltak i det nordnorske stamvegnettet i NTP 2010 – 2019. Mill kroner.

Korridor/rute

Kostnadsoverslag

Statlige midler 2010-2013

Statlige midler 2010-2019

Annen finansiering

1 - 7: Trondheim - Bodø med armer til Sverige				
E6: Brenna - Brattås - Lien
RV80 Vegpakke Salten - fase 2

700

350

700

2000

210

450

1550

1 - 8: Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes				
2200

200

720

1480

E6: Narvik sentrum

E6: Bru over Rombaken (m. rassikring)

450

0

0

450

E6: Kråkmofjellet

200

60

200

E8: Sørbotn - Laukslett

800

200

400

400

E6: Vest for Alta		

650

1040

160

500

E6: Sørkjosfjellet

500

100

E8: Riksgrensen - Skiboth

280

180

280

E105: Storskog - Hesseng

270

200

270

7400

2150

4650

Samlet ramme NTP vegformål		

Total ramme

44848

125333

Kilde: NTP

4040

Transportinfrastruktur

Nordlandsbanens dagtog passerer Forsmo nord for Mosjøen. Togtrafikken er en viktig brikke i transportinfrastukturen i nord.

Foto: Njål Svingheim/Jernbaneverket

har endret seg betydelig i løpet av få år.
I framtiden vil landsdelen få en langt mer
sentral nasjonal rolle, gjennom vekst- og
utviklingsmulighetene som ligger i de rike
marine ressursene, mineraler og energi.
Ifølge perspektivanalysen vil dette kreve
forbedringer av infrastrukturen ved
-
Samlet effektivisering av transportsektoren gjennom forbedret arbeidsdeling mellom veg, bane og sjø, som
utnytter transportbærernes fortrinn og
effektivitet
- Utvikling av intermodale eller kombinerte transportsystemer, for å få til
effektivisering og økt overføring av
godstransport fra veg til bane og sjø
- Styrking av koblingene i knutepunkter
mellom ulike transportformer
- Klima- og miljøtilpasning av transportsektoren
For å oppnå dette er det i planperioden
lagt opp til en sterk økning i midlene
til forbedringer av infrastrukturen.
Økonomiske virkemidler, avgifter, ny
teknologi og forbedring av regelverk skal
også benyttes for å få økt kapasitet og
maksimal effekt av investeringene.

Transportplanens
investeringer
er
rettet mot geografiske korridorer, der
de tre hovedtransportformene for godstrafikk ses i sammenheng. Utviklingen
av transportkorridorer får større fokus
i NTP for å gjøre godstansporten mer
effektiv. For Nord-Norge er det særlig

korridorene
Trondheim-Bodø,
BodøKirkenes og Oslo-Trondheim som er
sentrale. Ved import- og eksport er
man tilknyttet de landfaste utenlandskorridorene
via
Oslo,
MidtNorge og overganger i nord med
forbindelser til Sverige, Finland og

Nasjonal transportplan (NTP)
NTP er en rullerende og langsiktig planprosess som fastlegger de politiske og
økonomiske rammer for utvikling av
samferdsel og transportinfrastruktur i
Norge. For planperioden 2014-2023
startet utredningsprosessen i februar
2010, og går fram til mars 2011. Den
avsluttende prioriterings- og planfasen
startet i februar 2011 og går fram til
februar neste år, da det endelige planforslaget sendes ut på høring. I forbindelse
med utrednings- og planfasen har det vært
en omfattende regional høringsprosess,
der det gis innspill til planprosessen fra
næringslivet og andre interessegrupper.

I Nord-Norge ivaretar fylkeskommunene
og Landsdelsutvalget koordineringen av
prosessen med tanke på å sikre regional
representativitet og legitimitet i prioriteringer av tiltak og investeringer. Fra
2010 ble ansvaret for rundt 17.000 km
av riksvegnettet overført til fylkeskommunene som et ledd i forvaltningsreformen.

Overordnet mål for NTP

”Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og
fremmer regional utvikling”.
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østersjøområdet. I tillegg dekker den
maritime korridoren transport langs
norskekysten fra Sør- og Vestlandet til
Kirkenes og Russland.
Spørsmålet er om de prioriterte
tiltakene i nord er dimensjonert for å
ivareta nåværende og framtidig vekst i
landsdelens nærings- og samfunnsliv.

Jernbane

Den tverretatlige arbeidsgruppen for
perspektivanalysen for NTP vurderer
en stor del av vegnettet som for dårlig.
Situasjonen er verst i det nordnorske
stamvegnettet. Punkttiltakene, som er
under gjennomføring, er ikke nok til
å oppnå tilfredsstillende standard i
inneværende planperiode. Tiltakene på
vegnettet i nord utgjør kun 4,8% av samlet ramme til 2013. Dette kan vanskelig
oppfattes som en sterk prioritering eller
satsing på nordområdeutvikling. Med
dette innsatsnivået, vil mindre enn 10%
av stamvegnettet ha fullgod standard i
2019.

Jernbanen er viktig for godstrafikken til
og fra landsdelen, både til Narvik og via
Dovre- og Nordlandsbanen til Bodø og
videre nordover. Jernbanen fra Narvik har
blitt en viktig transportkorridor for fisk, og
i 2010 gikk over 100.000 tonn fisk til Oslo
og videre til kontinentet.
I følge CargoNet er det et økende
problem for transportregulariteten at
manglende vedlikehold resulterer i dårlig
standard på infrastrukturen. To hovedkorridorer, som trafikken kan fordeles på,
gir bedre sikkerhet på sikt. Det må likevel avsettes ressurser til forbedring av
infrastrukturen, dersom man skal unngå at
jernbanetransporten blir en flaskehals for
veksten i nord.
I NTPs planer skal Ofotbanen opprustes
med forbedret infrastruktur og lengre
kryssingsspor, for å kunne håndtere flere
og større tog. Det synes likevel ikke som
det er tilstrekkelig kraft i NTP-satsingene
til å takle den forventede veksten. LKAB
og andre mineralselskapers utviklingsplaner innebærer økt bruk av Ofotbanen
og Narvik som utskipingshavn, og det
forventes en dobling av malmtrafikken de
nærmeste fem årene. Den raske veksten
stiller høye kapasitetskrav til jernbanenettet og Narvik som knutepunkt.
Nordlandsbanen er i første del av
NTP-perioden i ferd med å få opprustet
sin kapasitet og standard gjennom flere
krysningsspor og utbygging av terminalen
i Bodø. Når disse tiltakene er gjennomført,
vil de få betydning for regulariteten i
godstrafikken.
Nordlandsbanen er sårbar for driftsforstyrrelser på hele strekningen fra
Dovrebanen. Med enkeltspor blir mindre
forsinkelser i sør lett til flere timer i
Bodø. Jernbaneverket har derfor prioritert
utbygging av automatisk trafikkstyring på
Nordlandsbanen. Med manglende godkjenning av de valgte løsningene, er leveransen av systemet igjen blitt forsinket med
flere år. En ny anbudsrunde gjør det uvisst
når en løsning vil foreligge. Det betyr igjen
større usikkerhet for næringslivets godsfrakt på Nordlandsbanen.

Utvikling i CargoNets fisketransport
på jernbane i Norge. 1999-2010. I tonn.

Infrastruktur som er hemmende for
utvikling av nordnorske bedrifter. 2011.

Prioriterte tiltak i nord
(2010 – 2014)
Vegnettet

Vegnettet er i NTP regnet som den viktigste
infrastrukturen for å sikre kapasitet og
tilgjengelighet i landsdelen. De fleste
tiltakene i landsdelen er innrettet mot å
heve den gjennomgående vegstandarden,
fjerne flaskehalser og øke trafikksikkerheten.
Fram til 2019 er rammen for forbedring
av vegnettet på 2,7 mrd kroner i
korridoren Trondheim-Bodø og 4,7
mrd kroner langs E6 mellom Fauske og
Kirkenes. Av dette er det for perioden
fram til 2014 bevilget 560 mill kroner til
strekningen opp til Fauske, og nesten 1,6
mrd kroner til tiltakene videre nordover.
De mest kostnadskrevende tiltakene er
utbedringer langs E6, Vegpakke Salten og
byggingen av bro over Rombakken. Disse
står til sammen for nesten to tredjedeler av
den samlede kostnadsrammen.

Utilstrekkelige tiltak
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Effektive knutepunkter

I NTP er det særlig lagt vekt på økt
bruk av jernbane og sjøfrakt, for å få til
effektive godsstrømmer og en mer
miljøvennlig transportsektor i Norge.
Det er avgjørende med god koordinering
av sjø- og landtransporten for å få til en
effektiv og konkurransedyktig godstrafikk,
som reduserer tidstapet på dårlige veger
over lange avstander. Skal man klare
dette kreves det samordnede tiltak for
å bedre kapasiteten og regulariteten på
banenettet, samtidig som man effektiviserer knutepunkter for å samle større
godsmengder. De relativt små satsingene
på sjø- og havnesiden i nord, som ligger
inne i NTP for de nærmeste årene,
begrenser mulighetene til å skape en god
nok infrastruktur med effektive knutepunkter
i transportkorridorene og koblinger til
nabolandene.
Innsatsnivået i den nåværende planperioden, kan tyde på at satsingen på
infrastruktur i Nord-Norge fortsatt preges
av at landsdelen prioriteres mer som en
perifer region enn som et satsingsområde.
En reell nordområdesatsing, med landsdelen som en stor ressursregion, stiller langt
større krav til utviklingen av regionens
infrastruktur enn det som ligger inne i NTP.

Hemmende infrastruktur

I NTP-prosessen har næringslivet påpekt
de begrensninger som skapes av en
mangelfull
infrastruktur
for
transport. I høringsrunden før Nordområdeutredningen sist høst, var infrastruktur
et gjennomgående tema på møter og
verksteder som ble arrangert i landsdelens
viktigste næringer. Næringslivet pekte
også på at utbyggingene verken resulterer
i en sammenhengende infrastruktur eller
vesentlige forbedringer. Fiskerinæringen
etterlyste vedlikehold og bedre veger fra
produksjonsstedene til stamvegnettet,
mer satsing på knutepunkthavner og jernbane som transportmiddel i nord. Også
petroleumssektoren erfarer at transport
er en begrensning for økt deltakelse og
ringvirkninger i landsdelen. Reiselivet
vektla sammenhengende transportsystemer
som avgjørende for videre vekst.
Inntrykket av manglende satsing
bekreftes
i
en
spørreundersøkelse
Konjunkturbarometer for Nord-Norge
foretok i februar 2011. Nesten 400 svar
fra bedrifter innen nordnorsk industri,
bergverk, fiskeforedling og transport ble
analysert. Bedriftslederne ble spurt om
deres oppfatning av landsdelens infrastruktur, som vegnett, jernbane, havn,
kraftforsyning, IKT, relevante flaskehalser
og eventuelle forbedringspunkter.
Resultatene viser at kommunale og
regionale vegnett utgjør den største
utfordringen for bedriftene, og at infrastrukturen i vegnettet oppleves som
hemmende for bedriftenes utvikling. Store
industri- og bergverksbedrifter er opptatt av økt utbygging av jernbanelinjer og
havneområder i landsdelen. Godstransport-

Transportinfrastruktur

Et stort vedlikeholdsetterslep er en utfordring for næringslivets behov for rask og effektiv transport. 

bedrifter viser til begrensede muligheter
for containertransport mellom Nord-Norge
og særlig Europa internasjonalt. Uten
videreutbygging av godshavner, med mulighet
for å sende 40 fots skipscontainere
til en rimelig kostnad, vil det ofte være
billigere å benytte bil til Oslo for
omlasting til containere der. Fiskerinæringen, som ofte er avhengig av
lastebiltransport, er mest opptatt av
vegstandarden i regionen. For fiskeribedriftene er også fergekapasiteten viktig.

Store prosjekter er nyttige

Utvikling av jernbanenettet i Nord-Norge
og forbindelser til naboland, nevnes
ofte av bedriftene. Spesielt ønskes en
satsing på forlengelse av jernbanen til
Skibotn, Tromsø og Kirkenes. Forbindelsen
Kirkenes-Rovaniemi/Petchenga
er
et
annet prosjekt som vekker stor interesse
i
næringslivet.
Samtidig
oppfattes
utilstrekkelig kapasitet på Ofotbanen som
en bremsekloss for utviklingen i regionen.
En storflyplass på Helgeland er også på
prioriteringslisten, og flere direkte flyruter
til utlandet etterlyses. For Lofoten framheves direkte forbindelser med større byer

i og utenfor Nord-Norge som avgjørende
for regionens utvikling. Av vegene, er
det E6, E10 og RV80 som skaper størst
problemer for bedriftene. I Nordland
er bedre fergetilbud og nye fergefrie
forbindelser svært etterspurt. Fergefri
kryssing av Tysfjord nevnes særlig ofte
som et prosjekt som bør prioriteres.

Koblinger viktige for vekst

I regjeringens satsing på nordområdene
er det også fokusert på vekstmulighetene
i et tettere samarbeid med våre naboland. Den framtidige veksten i nord vil
være knyttet til en tettere integrasjon
og handel med naboland og -regioner.
Gode framtidsutsikter for gruvedrift og
mineralbasert næringsutvikling på Nordkalotten, driver fram et betydelig større
krav til infrastrukturen og transportkapasiteten på bane og sjø. For å kunne ta
del i denne veksten, kreves det utbygginger
som både sikrer bedre sammenheng i
landsdelen og tilpasses prioriteringer og
utbygginger i våre naboland.
Det skjer også en tilpasning til de nye
mulighetene i sjøtransporten, som er
kommet med nedsmeltingen av is i

Foto: Gaute Bruvik

arktiske områder. Dette har resultert i en
sterk satsing på infrastrukturutvikling i
nabolandene. Situasjonen har samtidig
ført til en gjenoppliving av diskusjonen
rundt utbygging av Nord-Norge-banen
helt til Kirkenes, med forbindelser over
grensene.
Avklaringen om delelinjen mellom
Norge og Russland forventes å bidra til
vekst i petroleumssektoren. Det vil legge
grunnlag for en næringsmessig utvikling
over landegrensene, og gi økte vekstmuligheter i nordnorsk næringsliv.
Man diskuterer også mulighetene for
å knytte Kirkenes til det russiske jernbanenettet. Dette understøttes av den
stadig sterkere økonomiske og handelsmessige integrasjonen med Russland. Ikke
minst har det vært en rask utvikling av
markedsmessige koblinger innenfor sjømatproduksjon og reiseliv, og for begge
disse næringene vil en forbedring av transportinfrastrukturen være avgjørende.
Fra finsk side ønskes en jernbanetilknytning til Norge, for å få enklere tilgang
til isfrie havner. Her ser man muligheter
både mot Skibotn og Kirkenes.
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Oppsummering
og utfordringer

Infrastrukturen er avgjørende for nasjonal
og regional vekst i nord, som er ett
av målene for nordområdesatsingen.
Tilstrekkelige og effektive transportløsninger vil gjøre det mulig å oppnå
større regionale ringvirkninger av oljeaktiviteten, reiselivet og framveksten
av fornybar energiproduksjon. Det store
etterslepet og nivået på de planlagte
investeringene i infrastrukturen, representerer alvorlige utfordringer for å nå de
nasjonale målsetningene for Nordområdene.
Det er altså formidable utfordringer
knyttet til utbyggingen av infrastrukturen
for å dekke næringslivets transportbehov
i Nord-Norge. Selv med dagens planer
om økt innsats, vil de monne lite når det
akkumulerte etterslepet tas i betraktning.
Til tross for en betydelig økt politisk
prioritering av landsdelen i nordområdesatsingen, synes verken NTP-prosessen
eller innsatsnivået å bidra til at landsdelen blir mer vekstkraftig. Det synliggjør
at landsdelen fortsatt sliter med å komme
ut av rollen som utkantregion. En reell
nordområdesatsing stiller helt andre krav
til regionens infrastruktur enn det planlagte innsatsnivået kan tilfredsstille.
Det er svært bekymringsfullt at NTP
i liten grad synes å ivareta strategiske
nasjonale mål om økt regional kapasitet
og framkommelighet. Dette er viktige
elementer for å kompensere for ulemper
og tidstap dagens transportstandard
påfører den nordlige landsdel.
Dersom man skal kunne realisere
vekstpotensialet i nord, må det gjøres grep
for å få til en langt kraftigere satsing på
vedlikehold og investeringer. Derfor bør
både organiseringen og forutsetningene
for økt samordning av tiltak og sterkere
nasjonal prioritering av innsats, bli gjennomgått og videreutviklet. Ut fra landsdelens
sterke eksportavhengighet, er det også
behov for en sterkere og mer forutsigbar
utbygging koordinert med naboland i nord.
Etterslepet på vedlikehold og investeringer, tilsier et behov for å utvikle
dagens finansieringsmodeller. Det må
legges et grunnlag for større og mer langsiktige satsinger, dersom landsdelen ikke
skal fortsette å ha reell status som perifer
region.
Næringslivet og politikere i nord må,
i den pågående planprosessen og Nordområdeutredningen, synliggjøre næringslivets muligheter og behov og peke på
konsekvensene av manglende satsinger
på transportinfrastrukturen. I et mer langsiktig perspektiv må man ha en aktiv
deltakelse fra sentrale næringsinteresser
i nord, for å sikre en nødvendig fornyelse
av NTP-prosessen. Kanskje bør man
utvikle en bedre organisering av næringsinteressene langs de viktigste transportkorridorene, på samme måte som man har
gjort på svensk side. Prosessen må også
forankres sterkere til felles prioriteringer
med nabolandene.

Større containerhavner vil gjøre det mulig å slippe varetransport med trailer og tog til Oslo
for omlastning og utskipning. 
Foto: iStockphoto

Infrastruktur som marked
Utbygging av infrastruktur utløser i seg
selv nye vekst- og leveransemuligheter
for mange bransjer. En utbygging i nord
vil innbefatte store prosjekter, dersom
den kommer opp på det nivået næringslivet mener er nødvendig for å dekke
deres transportbehov.

ARKTEK

I ARKTEK-satsingen deltar et 30-talls
bedrifter i seks samarbeidsgrupperinger.
Her utvikler man arktisk teknologi
og kompetanse gjennom bedriftssamarbeid, systemleveranser og fellesaktiviteter mot kunder og markeder.
Nordnorske bedrifter i bransjer som
bygg og anlegg, verkstedindustri og
petro- og oljevernrelaterte næringer
skal utvikle produkter, prosesser og
samarbeid for å kunne komme i
betraktning som leverandører ved
infrastrukturutbygginger i nord. Satsingen
er med på å gjøre landsdelens næringsliv mer kompetanseintensivt og bidrar til
å skape større regionale ringvirkninger.

I samarbeidsgrupperingene arbeides
det med prosesser innen vegutbygging
og petroleumsrelatert næringsutvikling.
Det legges også grunnlag for en
konkurransedyktig nordnorsk klynge
innenfor kompetanseintensive områder,
som oljevern og beredskap. Denne
kompetansen vil være ettertraktet, nå
som oljevirksomheten flyttes nordover
og inn i kystnære og marine produksjonsområder. For å kunne lykkes er
forbedringer av transportinfrastrukturen
avgjørende, fordi det vil styrke forutsetningene for utnyttelse og samkjøring
av kompetanser, alliansebygging og
samarbeid over større geografiske
områder.

Transportinfrastruktur

Hva skjer i våre naboland?
Sverige og Finland

I EUs transport- og regionalpolitikk inngår
Narvik som endepunkt på Northern Axis,
som er den nordligste transportaksen som
knytter EU-området til naboregioner. På
svensk side er den Botniske Korridoren
en viktig del av denne strukturen. I den
nasjonale transportplanen i Sverige er
derfor store utbygginger av Botniabanen
prioritert for å styrke korridoren. De siste
årene er Botniabanen og jernbanenettet i
Nord-Sverige rustet opp for over 16 mrd
kroner. Investeringene nord på Haparandabanen utgjør alene 3 mrd kroner og vil
få stor betydning for kapasiteten i godstrafikken rundt Bottenviken, mot Russland og videre østover.
Også i Finland satses det sterkt på
infrastruktur med bakgrunn i vekstmulighetene de store mineralforekomstene
utløser. Sammen med korridorene mellom
de nordiske hovedstedene (Det nordiske
triangel), vil dette være hovedstrukturer
i Skandinavias tilknytning til EUs infrastruktur.
En viktig forskjell fra tilsvarende norske
utbygginger, er at de finske og svenske
utbyggingene delvis er finansiert med
felles EU-midler.

Russland

Utbygging av store petroleumsressurser
knyttet til Shtokman og Barentshavet
og økt utnyttelse av mineralressurser på
Kola, har ført til stadig større aktivitet
for å forbedre transportinfrastrukturen på
russisk side. Russland ønsker å utvikle
havnene i Murmansk og Arkhangelsk
med tilknytning til jernbane, og det skal
investeres 11 mrd euro i transportinfrastruktur bare i Murmansk oblast innen
2020. I Murmansk skal man utvikle
et knutepunkt med ny kull- og oljeterminal og en egnet containerhavn, der
kapasiteten skal dobles fram mot 2015.
I planene inngår blant annet en internasjonal frihavn med ny jernbanetilknytning.
Selv disse planene vil trolig ikke tilfredsstille de framtidige kapasitetsbehovene
for den voksende trafikken.
Jernbanen sørover i landet rustes
opp hovedsakelig for å kunne møte den
planlagte veksten i godstrafikken ved
Murmansk havn. Russerne har også
investert mye på E 105 mellom
Murmansk og Storskog de siste årene.
De ønsker å styrke integrasjonen mot
nabolandene i nord. Det er sannsynlig å få
utviklet et regionalt arbeidsmarked, med

tiltak for økt mobilitet over grensene og
rekruttering fra Skandinavia.
Denne veksten gir behov for forbedringer
av infrastrukturen på norsk side og et
tettere samspill med Russland for å styrke
nordnorsk næringsliv. Kirkenes er allerede
i ferd med å få en viktig rolle i utviklingen,
og kan med en jernbanetilknytning til Nikel/Zapoljarny bli en viktig utskipingshavn
for mineraler fra Kola.
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Kamp om hoder og hender
Knapphet på kompetent arbeidskraft er i ferd med å bli en betydelig utfordring for stadig flere
næringer og bedrifter i Nord-Norge. Denne situasjonen truer enkelte næringers vekstpotensial.
Kompetansebehovene og rekrutteringsstrategiene varierer fra bedrift til bedrift. Hvilken kompetanse
som er mest relevant avhenger av produkter og tjenester som produseres, markedene bedriften
opererer i og teknologien som brukes. I mange stillinger verdsettes erfaring og uformell kompetanse
like høyt som utdannelse.

Kompetent arbeidskraft er viktig for
de fleste forhold i næringslivet, som å
kunne produsere varer og tjenester av høy
kvalitet, ta i bruk ny teknologi, skape gode
relasjoner med kunder og leverandører og
evnen til å håndtere omstillinger. Gode
grunnleggende ferdigheter øker evnen til å
tilegne seg ny kunnskap og kompetanse. Et
høyt kunnskaps- og ferdighetsnivå gjør det
lettere å utvikle og ta i bruk ny teknologi
og bidra til endringer i oppgaver og

Andel sysselsatte med universitets-/
høyskoleutdanning. 2000-2009.
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REISELIV

Rekruttering av fagutdannet personell
og riktig kompetanse oppleves som den
største utfordringen i landsdelens reiselivsnæring. I en så arbeidsintensiv næring
er det en klar sammenheng mellom

10 %

40 %

20 %

Mange typer kompetanse

organisering. En kompetent arbeidsstyrke
er dermed avgjørende for innovasjon og
økt verdiskaping.
I arbeidsmarkedet finnes en rekke
arbeidsoppgaver uten behov for formell
kompetanse. Statistisk sentralbyrå har
vist at selv om behovet for denne type arbeidskraft går ned, vil en femtedel av den
norske arbeidsstokken i 2030 være uten
formell kompetanse. Å være ufaglært er
ikke det samme som å mangle kvalifikasjoner eller kompetanse. Det vil alltid
være et stort marked som etterspør
erfaring og ferdigheter, evner og holdninger
som er nødvendig for å utføre oppgaver på
en hensiktsmessig og kvalitativt god måte.
Denne mer uformelle kompetansen kan
være en betydelig ressurs i kompetanseintensive næringer, der ansatte med høy
formell kompetanse jobber sammen med
ansatte med spisskompetanse, ferdigheter
og mye erfaring.

0%

Andel sysselsatte med universitets-/
høyskoleutdanning. 2000-2009.

kan hemme veksten på ulike måter. Om
bedrifter eller næringer ikke får dekket
sitt kompetansebehov, kan de havne i en
situasjon der de ikke klarer å realisere sitt
vekstpotensial. Mangel på arbeidskraft kan
også begrense bedrifters mulighet til å påta
seg nye oppdrag. I tillegg blir rekrutteringen
mer tidkrevende, og dermed mer kostbar,
når arbeidskraft er en knapp faktor.
For nordnorsk næringsliv vil det i tiden
framover være nødvendig med en vesentlig
større oppmerksomhet rundt rekrutteringsutfordringene. Her skal vi se på de
generelle utfordringene i nord, og spesielt
på fire næringer som preger nordnorsk
arbeidsliv, deres kompetansebehov og
rekrutteringsstrategier.

-5 %

Globaliseringen fører til økt nyskaping
og teknologiutvikling over hele verden,
og dermed stiger behovet for kompetent
arbeidskraft også i Nord-Norge. Samtidig
fører den demografiske utviklingen med
seg større krav til offentlig tjenesteproduksjon og skjerpet konkurranse om
arbeidskraft. Bedrifter i Nord-Norge
konkurrerer ikke bare med norske
arbeidsgivere, også andre europeiske land
har samme utvikling i behovet for hoder
og hender.
Tidligere fokuserte man på å skape
flere arbeidsplasser for å stanse eller
stimulere flyttestrømmer mellom regioner.
I dag er arbeidskraft en begrensende
ressurs, og vekst og utvikling bremses av
at mange virksomheter ikke får tak i riktig
kompetanse. I 2010 var Nord-Norge den
regionen med størst mangel på arbeidskraft, i følge NAVs Bedriftsundersøkelse.
Knapphet på kompetent arbeidskraft
er en alvorlig flaskehals, som kan være
et vesentlig hinder for lokale bedrifters
utvikling og begrense næringers og steders
vekstpotensial. Her er Nord-Norge, med
mange små bedrifter og spredt befolkning,
spesielt utsatt.
Knapphet på kvalifisert arbeidskraft

-15 %

Konkurranse om arbeidskraften

-10 %

22

Kompetanse

Nok lærlingeplasser er en nødvendighet for å fylle kompetansebehovet i mange næringer. 

kompetanse og kvalitet, og det varsles om
store behov for mer kompetanse i tiden
som kommer. Næringen er svært viktig
for en rekke småsteder og bidrar også til å
skape attraktive lokalsamfunn.

Restaurant og matfag gått ned med 40% i
Nord-Norge, mens VK2 kokk- og servitørfag har hatt en nedgang på 29%.

Utdanningstiltak

Det er et stort potensial i å heve den formelle
kompetansen i reiselivet. I Nord-Norge kan
man utdanne seg til hele spekteret av reiselivsyrker på nivåer fra videregående til
doktorgrad. Samtidig sliter rekrutteringen
i motbakke. Søkertallene til reiselivsfagene på videregående stuper. Fra
2006 til 2010 har søkertallene til VK1

Reiselivsnæringen har en svært ung
arbeidsstokk og relativt stor gjennomtrekk.
Fordi man stadig må fylle på med nye
kandidater, er det også ekstra fokus på å
rekruttere ungdom til bransjen. Mange
arbeidsinnvandrere og deltidsansatte
studenter gjør at lønnsnivået holdes nede.
Med overvekt av små bedrifter,
viser det seg vanskelig å finne tid og
ressurser til større kompetansetiltak.

Andel søkere som fikk læreplass.
2008-2010.

Mangel på arbeidskraft i prosent
av sysselsatte. 2003-2010.
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Bransjeorganisasjonen
NHO
Reiseliv
jobber derfor målrettet med å motivere
ungdom til å velge utdanning som
kvalifiserer til jobb i reiselivet. Et
viktig verktøy er partnerskapsavtaler
mellom
bedrifter
og
utdanningsinstitusjoner, primært videregående
skoler. Avtalene varierer fra ett skolebesøk
fra bedriften til større avtaler om utveksling
og utplassering.

Lærlinger som rekrutteringsstrategi

For mange bedrifter i distriktene er
lærlinger en bevisst rekrutteringsstrategi.
Når lærlingene har lokal eller regional
tilknytning, blir de ofte en stabil og langsiktig ressurs for bedriften. I byene er dette
litt annerledes. Her er det stort sett ikke
rekrutteringsproblemer, og man kan få
søkere med mer og variert jobberfaring. For
bedrifter som ønsker å rekruttere arbeidskraft, er jobbmesser for ungdom en viktig
arena – spesielt for bedrifter utenfor større
byer og sentra. Opplæringskontorene
er en svært sentral aktør i lærlingenes
utdanningsløp.

Helårs arbeidsplasser

2

20 %

Foto: iStockphoto
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Reiselivsnæringen er preget av sesongvariasjoner, og inntjeningen i mange
bedrifter er konsentrert til kortere
perioder av året. Sesongvariasjonene
begrenser bedriftenes anledning til å tilby
helårs arbeidsplasser, og dermed blir
det vanskelig å opprettholde en stabil
arbeidsstokk. Dette er også årsaken til at
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en del bedrifter bruker lite ressurser på
opplæring og kompetanseutvikling. Bedre
tilrettelegging for helårsturisme kan derfor
medvirke til kompetanseheving i næringen.
Flere helårs arbeidsplasser vil også gjøre
en yrkeskarriere i næringen mer attraktiv
og bidra til at det blir lettere å rekruttere
og beholde kvalifisert arbeidskraft. Større
stillinger vil samtidig bidra til å høyne
kvaliteten på reiselivsproduktene og gi en
mer stabil bosetting i distriktene.
En økt satsing på natur- og opplevelses-

Kompetanse

Formell og uformell
kunnskap, evner og vilje

basert turisme står sentralt i omstillingen
fra sesongarbeid til jevnere drift gjennom
året. En rekke spennende initiativ er
i gang. I nettverkssamarbeidet ”Arena
Innovative Opplevelser” har et 30-talls
bedrifter fra nordre Nordland og Svalbard
utviklet kompetanse og nyskaping innenfor opplevelsesproduksjon. ”VinterTroms
AS” utvikler felles prosjekter og arenaer
for reiselivs- og kulturaktører i Troms,
der også kompetanseutvikling er en del
av konseptet. Opplevelser blir stadig
viktigere i reiselivstilbudet, og for en
nøkkelbedrift i nordnorsk reiseliv som
Hurtigruten, har den opplevelsesbaserte
veksten bidratt til en sterk forbedring av
resultatene.

PETROLEUM

Petroleumsnæringen har særlige utfordringer rundt leverandørenes og næringsmiljøenes konkurranseevne, og spesifikke
kompetanseutfordringer
for
bedrifter
som vil inn i markedet. I den etablerte,
nasjonale leverandørindustrien er det
skapt en ”regional arbeidsdeling” med
tyngdepunkt på Sør- og Vestlandet. Dette
har over lang tid resultert i et differensiert
marked innen leveranser og spisskompetanse i denne regionen. Samtidig
har operatørsiden utviklet nye organisasjonsformer for utbygging og drift,
som baserer seg på såkalte integrerte
operasjoner og fjerndrift. Nordnorske
bedrifter møter derfor ofte en dobbel
utfordring, når de hindres både av
etablerte strukturer og konkurranseregimer
og sin egen manglende kompetanse på å
komme inn i markedet.

Kompetanse handler både om kunnskaper,
ferdigheter, evner og holdninger. Kunnskap
er bearbeidet informasjon, som man ofte
får i det formelle utdanningssystemet
og den kan dokumenteres. Samtidig
kan man tilegne seg kunnskap gjennom
erfaring og uformelle systemer.
Kompetanse er også ferdigheter;
det å kunne utføre en oppgave tilegnet
gjennom yrkesrettet utdanning og praksis.
Evner handler mer om en persons
potensial gjennom egenskaper, talenter
og trekk som påvirker mulighetene til å
utføre en oppgave. Det skal også evner
til for å tilegne seg og anvende ny
kunnskap, ferdigheter og holdninger.
Holdninger handler om innstillingen
til arbeidet, arbeidsoppgavene og de
menneskene man skal samarbeide med.
Dette kommer til uttrykk i engasjement, samarbeidsevne, fleksibilitet og
endringsvilje.
Evner og holdninger er de aspektene
ved kompetanse som er vanskeligst å
måle og teste. De ulike dimensjonene
ved kompetanse glir over i hverandre, men samlet gir de et meningsfullt
uttrykk for en persons kompetanse
og en virksomhets kompetansebehov.
Spisskompetanse er ikke alltid tilegnet
gjennom høyere formell utdanning.
Erfaring, interesser og holdninger kan
like gjerne være grunnlaget for spesifikke
ferdigheter og kompetanse.

Avgjørende rammebetingelser

Erfaringer fra Forskningsrådets satsing på
kompetanseutvikling knyttet til arktisk
teknologi i nordområdene, ARKTEK,
viser at en viktig forutsetning for leveranser
fra landsdelen er å påvirke rammebetingelsene for konkurransen man deltar i.
Derfor er det viktig at nordnorske bedrifter
og miljøer kommer tidlig inn i leveranseprosessene.

Lokal kompetanse

I næringen har man satt fokus på å påvirke
anbudsregler og konkurranseregimet,
ved å kreve at lokal tilstedeværelse og
samarbeid med lokale virksomheter
skal være obligatorisk for alle hoved-

leverandører. Videre er det fokusert på
endring av rammevilkår, som hittil har
vært innrettet på pendling og fjerndrift, til
fordel for lokal tilstedeværelse. Et tredje
område som er viktig for nordnorsk deltakelse, er oppdeling av kontrakter i faser
og underleveranser som i større grad er
tilpasset lokal kompetanse.

Bedriftssamarbeid

Kravene om lokalt samarbeid i kontraktsregimene for V&M-leveranser i petroleumsnæringen, åpner ofte i neste omgang for
lokale etableringer av (under)avdelinger
hos hovedleverandørene. Dette bidrar til
en raskere og mer spesifikk lokal kompetanseutvikling innen kjerneområdene.
Samtidig gir det de lokale bedriftene
mulighet til å utnytte sin nye kompetanse
også i markeder utenfor petroleumsnæringen. Det er altså nødvendig å
fokusere på mer enn bare spesifikke krav
og bestillinger fra kundene. Man må
også være synlig og aktiv i utviklingen
av konkurranseregimene, med sikte på
å kunne få kvalifiserte leveranser også
innenfor de mest kompetanseintensive
områdene.

Behov for fagutdannede

Leverandørindustrien har behov for å
rekruttere ny kompetanse, og tilgang på
kvalifisert arbeidskraft er en utfordring for
mange nordnorske leverandørbedrifter.
Dette gjelder i hovedsak personer med
høyere utdanning, og spesielt ingeniører
og andre med teknisk utdanning. En fersk
rapport fra Kunnskapsparken Bodø viser
at arbeidstakere med nødvendige kurs
for å jobbe offshore er særlig vanskelige
å få tak i. Næringen i nord melder også
om behov for flere lokalt rekrutterte med
fagbrev. I mangel på dette gir bedrifter og
sammenslutninger opplæring til en del
ufaglærte. En annen utfordring er
mangelen på lærlingeplasser. Det er få
bedrifter i leverandørindustrien i nord, og
studenter må sørover for å få lærlingplass.

FISKEFOREDLING

Marin sektor består av tradisjonelt fiske
og fiskeforedling, oppdrett og havbruk og
nyere næringer som marin bioprospektering. Selv om det ofte er mulighetene
i de nye delene av sektoren som løftes
fram, forventes det også vekst i mange
fiskeforedlingsbedrifter. Slike bedrifter er

Andel søkere som fikk læreplass i 2010, etter programområde.

Bygg- og
anleggsteknikk

Design og
håndverk

Elektrofag

Helse- og
sosialfag

Naturbruk

Restaurantog matfag

Service og
samferdsel

Teknikk og
industriell produksjon

I alt

Nordland

71 %

53 %

65 %

61 %

76 %

66 %

60 %

67 %

65 %

Troms

73 %

50 %

56 %

53 %

54 %

60 %

53 %

53 %

57 %

Finnmark

41 %

60 %

52 %

70 %

77 %

20 %

45 %

37 %

48 %

Nord-Norge

66 %

53 %

60 %

60 %

69 %

57 %

56 %

60 %

60 %

Norge

73 %

63 %

69 %

65 %

68 %

66 %

61 %

67 %

67 %

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kompetanse

Fiskeforedlingsbedriftene baserer seg mye på solid erfaringskompetanse.

fortsatt viktige bærebjelker i nordnorske
lokalsamfunn, og i rapporten ”Kompetansebehov og rekruttering til fiskeforedlingsindustrien” sier om lag 80%
av bedriftene at de har rekruttert nye
arbeidstakere de to siste årene.

Bruker utenlandsk arbeidskraft

Mangel på arbeidskraft har vært en stor
utfordring for mange nordnorske fiskeforedlingsbedrifter, og de har helt siden
1950-tallet vært avhengige av å rekruttere
arbeidskraft fra utlandet. I dag er rundt
1/3 av de ansatte utlendinger. En stor del
er fast ansatt, mens en mindre andel er
sesongarbeidere og innleid arbeidskraft. Til en viss grad fungerer utenlandsk
arbeidskraft som en nødvendig buffer.
Samtidig rapporteres det, også i denne
sektoren, om sosial dumping og
arbeidstakere som ikke får lovfestede
rettigheter og lønn. Dette kan synes som
et paradoks for bedrifter som er opptatt av
å styrke næringens omdømme gjennom
aktiv deltakelse i lokalsamfunnene de
opererer i. Mange bedrifter peker da også
på at bruk av innleid arbeidskraft er et
verdispørsmål for dem, og at de vegrer seg
mot å bruke utenlandske rekrutteringsbyråer - selv om de sliter med å rekruttere
tilstrekkelig kompetent arbeidskraft.

Behov for variert kompetanse

Næringen har vært avhengig av mye realog erfaringskompetanse, med relativt lite
behov for formell utdanning. Kravet til
formalkompetanse har vært lavt i en

ensidig industriproduksjon, men har
endret seg med moderniseringen av
produksjonen.
Bedriftene etterspør fortsatt i større
grad erfaring enn fagbrev. Det viser seg
at det formelle fagbrevet er aller viktigst
som garanti for at arbeidssøkeren har
erfaring og interessere for næringen. Dette
har størst betydning ved rekruttering av
arbeidstakere en ikke kjenner fra før, og
dermed også utenlandske arbeidssøkere.
Det er også behov for faglærte med teknisk
kompetanse og sertifisering og ansatte med
høyere utdanning. Også de med høyere
utdanning blir vurdert av arbeidsgiverne
ut fra erfaring og dimensjoner ved deres
kompetanse, som holdninger og interesse
for næringen.

Svak rekruttering

Prosjektet ”Sett Sjøbein” viser at det var
361 elever på marine fagretninger i videregående skole i 2010. Denne rekrutteringen av norsk ungdom er på langt nær
stor nok til å dekke kompetansebehovet
i fiskerinæringen. Den negative trenden
gir grunn til bekymring for den langsiktige utviklingen i fiskeforedlingsindustrien. Spørsmålet er hva som skal til
for at arbeidstakere skal finne næringen
interessant. Strategier for å rekruttere og
beholde arbeidskraft, som bedriftsintern
opplæring og fagutdanning, har vist seg
fruktbare.
Rekruttering av norsk og utenlandsk
arbeidskraft, handler altså om verdsetting
av ulik kompetanse; den formelle så

Foto: Rød Tråd AS

vel som den uformelle kunnskapen og
erfaringen. Og det handler om kortog langsiktige strategier for vekst og
utvikling, om verdier og om framtidens
nordnorske samfunn.

Sydvaranger Gruve
– mer lokal ekspertise

Kompetansebyggingen hos Sydvaranger
Gruve AS (SVG) var fra oppstarten i 2006
preget av det australske eierskapet. Store
deler av ledelsen og fagkompetansen
bestod av utenlandske statsborgere med
erfaring fra gruveprosjekter i andre land.
Det ble også hentet gruve- og prosessindustrikompetanse fra andre steder i
Norge og fra Sverige, mens et mindre
innslag med erfaring fra tidligere SVG
representerte den lokale kompetansen.
Strategien til SVG er å sørge for
kompetanseoverføring til lokalt bosatte,
slik at innpendlingen går ned. Selskapet
har som mål at 80% av arbeidskraften
skal være bosatt lokalt innen 2014. Per
31. januar 2011 er det 346 ansatte i SVG.
2/3 er nå bosatt i Sør-Varanger kommune,
mot halvparten året før. Flere utenlandske
og norske arbeidstakere har flyttet til
kommunen, samtidig som man har overført kompetanse til lokale ansatte. Dette
har blant annet redusert innslaget av
utenlandske statsborgere i ledende og
administrative stillinger, men de som
pendler innehar fortsatt hovedtyngden av
gruve- og prosessindustrikompetansen.
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Konjunkturbarometer for Nord-Norge

HKH Kronprins Håkon ved åpningen av Universitetet i Nordland, en ny og viktig tilvekst for høyere utdanning i nord.

Foto: Henrik Dvergsdal

Nødvendig kompetanse i Norge

Kompetansebehovet
i
produksjonen
tilfredsstilles i hovedsak med fagskoleutdannelse og fagbrev kombinert med
intern opplæring. Formalkompetansen,
med krav om høyere utdannelse, finner
man nasjonalt. Her er geologer, metallurger og gruveingeniører etterspurte, da
dette er sentrale posisjoner direkte knyttet
til produksjonen. Det er også stort behov

Mangel på arbeidskraft i hotell- og restaurantnæringen i prosent av sysselsatte. 2003-2010.
7

for tradisjonelle fag innen økonomi og
administrasjon samt elektrikere, mekanikere
og automatikere.

Språkkunnskap viktig

engelsktalende en utfordring, da språknyanser er viktig for den enkeltes forståelse
av sitt ansvar. Dette kan være et hinder
for å ansette eksempelvis russere, og kan
også forklare det lave innslaget av finsk
arbeidskraft. Et godt språkopplæringstilbud er avgjørende for å kunne ta inn
medarbeidere som i utgangspunktet ikke
behersker engelsk eller skandinavisk.

Mangel på arbeidskraft i fiskeforedling og næringsmiddelindustri i prosent av sysselsatte. 2003-2010

Mangel på arbeidskraft i bergverksdrift og olje- og
gassutvinning i prosent av sysselsatte. 2003-2010.

3

6

HMS-kravene til gruvedriften er til en
viss grad preget av utenlandske krav til
sikkerhet og kan oppleves som strengere
enn man er vant til. Her er også ansettelser
av personer som ikke er skandinavisk- og
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Kompetanse

Kritiske faktorer

I løpet av de neste to årene kan SVG ha
behov for 100 nye arbeidstakere, dersom
produksjonen utvides. Samtidig vil en
mulig oppstart ved Bieddjuvaggi gruver i
Kautokeino kommune og Nussir i Kvalsund
kommune kreve henholdsvis 100 og 150
arbeidstakere. Finnmark kan dermed ha
behov for rundt 350 nye arbeidstakere
i gruveindustrien i løpet av en 2-3 års
periode. Kampen om ettertraktet svensk
gruvekompetanse drar seg til, med flere
kommende gruveprosjekter i Sverige,
Finland og på Grønland. I tillegg konkurrerer mineralindustrien med olje- og gassindustrien om arbeidskraften.
Egenskapene ved stedet der en bedrift er
lokalisert, har stor betydning for bedriftens
utviklingsmuligheter. Ansatte og arbeidssøkere, som kan tenke seg å flytte, ønsker
gode botilbud, skoler og barnehager og
attraktive arbeidsplasser for eventuelle
partnere. Også offentlig og privat service
og stedets kultur- og fritidstilbud har stor
betydning for valg av bosted.

SVGs tiltak for å
møte kompetanseutfordringene

- fortsette lokal rekruttering.

- motivere studenter fra kommunen til
tilbakevending etter endt utdannelse.
-
stipendordninger til studenter og
andre incentiver som kan bidra til
økt tilflytting.
-
lærlinger fra høsten 2011 i fagene
elektro, kjemi- og prosess, anleggsmaskinfører, fjell- og bergverk og
industrimekaniker.
- bidra til opprettelse av fagskole i SørVaranger rettet mot mineralindustrien
i Finnmark og nordområdene.
- yrkesveiledning i grunnskole, videregående skole og høyskole/universitet.

Utdanningsnivå i nordnorsk oljeleverandørindustri.
2010.
Ufaglært

Videregående
opplæring

Høyere
utdanning

Nordland

9%

61%

30%

Troms

7%

23%

70%

Finnmark

23%

57%

20%

Nord-Norge

14%

54%

32%

Kilde: Levert!

Høyt utdannede
innvandrere

Innvandrere med høy utdanning er en viktig
kompetanseressurs, særlig for mindre steder
som sliter med å rekruttere til kompetansearbeidsplasser. De utgjør en stor del av
migrasjonen, fyller ledige posisjoner i
privat og offentlig sektor og bidrar til internasjonalisering av næringsliv og samfunn.
Det er likevel godt dokumentert at
innvandrere i Norge og Nord-Norge opplever
større vansker med å få relevante jobber
enn etniske nordmenn. Mange med høyere
utdanning jobber derfor i stillinger der de
ikke får brukt sin kunnskap, kompetanse og
erfaring. Det gjelder også deres eventuelle
partnere, en annen stor og ubenyttet ressurs.

Oppsummering

Det er stor forskjell på rekrutteringsutfordringene i de ulike næringene i
Nord-Norge. I reiselivet er det eksempelvis
behov for flere helårs arbeidsplasser, og
petroleumsrelaterte næringer trenger å
kvalifisere små bedrifter til større oppdrag
– gjerne i grupperinger. Samtidig vil knapphet på kompetent arbeidskraft være en
varig utfordring i Nord-Norge. Analysene
viser at landsdelens behov for arbeidskraft
vil stige i hele perioden fram til 2018 mens
veksten i arbeidsstyrken stagnerer. Derfor
trenger landsdelen all den arbeidskraft vi
klarer å generere selv, og mer til.
Kunnskap er viktig for innovasjon og
teknologisk utvikling. Utdanning og kompetanseutvikling blir derfor stadig viktigere
for at næringslivet i landsdelen skal ha
tilgang på relevant kunnskap. Samtidig
vil det fortsatt være et stort behov for
uformell kompetanse som evner, holdninger,
ferdigheter og erfaring.

Strategisk rekruttering

Bevisste rekrutteringsstrategier og langsiktig arbeid med å skaffe, utvikle og
beholde gode medarbeidere og nødvendig
kompetanse ser ut til å virke. Store bedrifter
har oftere formaliserte strategier for
kompetanse- og rekrutteringsbehov enn

små, og de med klare strategier har mindre
rekrutteringsproblemer enn de uten.
Det er likevel ikke nødvendigvis de
formelle planene som utgjør forskjellen.
Det kan like gjerne være at større bedrifter
har mer ressurser og egne personer til å
jobbe med disse utfordringene. Mindre
bedrifter kan også ha planer, uten at de
er formaliserte. De kan for eksempel ha
strategier for å rekruttere lokal ungdom,
som ellers kan være vanskelige å motivere
for et bestemt arbeid, gjennom arbeidsuker
og sommerferier. Det viser seg også at
store virksomheter samarbeider med
utdanningsinstitusjoner oftere enn små
bedrifter gjør. De har også større mulighet til
å arrangere egne kurs for å kvalifisere ansatte
og potensielle nye arbeidstakere. Disse
strategiene har ofte vist gode resultater.

Etterutdanning viktig

Behovet for arbeidskraft avhenger også
av interne forhold, som hvor mange som
velger å slutte i en bedrift. Derfor er ledelse og
arbeidsmiljø viktige elementer i bedriftene.
Satsing på utviklingsmuligheter, etterutdanning og kvalifisering av ansatte har
vist seg som en god strategi for å beholde
kompetent arbeidskraft.

Trivsel gjør at man blir

Rekruttering av arbeidskraft handler ikke
bare om å finne de rette arbeidstakerne,
men også om å få arbeidstakeren og
familien til å flytte til landsdelen og bli
værende - kanskje i en distriktskommune.
Tilflyttere ønsker å velge i attraktive jobber,
og de forventer et godt oppvekstmiljø, gode
skoler og et variert fritids- og kulturtilbud
innen kort rekkevidde.
Det er viktig at bedriftene, gjerne
i samarbeid med kommunen, legger
til rette for at ansatte og deres familier
skal finne en tilfredsstillende bolig og trives
på stedet.

North Energy – vellykket rekruttering fra utlandet
North Energy etablerte seg i Alta i 2007
og har allerede blitt et middels stort
leteselskap for olje og gass, med 40
ansatte i 2010. Deres suksess hviler
tungt på riktig kompetanse, og de har
hatt en bevisst strategi på hvilke grupper
de ville rekruttere fra. Kompetansen de
lette etter er nesten umulig å oppdrive
i Alta og Finnmark. De så utover landegrensene, og primært til Russland. Her
var det både tilgjengelig arbeidskraft og
kompetanse på Barentshavets klima og
geologi. Samtidig fantes det allerede et
russisk samfunn i Alta som ville gjøre
integreringen lettere.
Kilde: Norut Alta

Polen ble også blinket ut som et
satsingsområde for å finne riktig kompetanse. Selskapet vurderte det slik at
mange polakker kjenner Norge, har
god utdannelse og ikke minst oljekunnskap. North Energy har benyttet
rekrutteringsbyråer i Norge, Russland og
andre steder i Øst-Europa, og har satset
på personell med vilje til å etablere seg
i Alta. Derfor har de vært bevisste på
å ansette folk som ikke har slått rot
andre steder og vært behjelpelig med
å skaffe bolig. North Energy framhever
kommunens positive holdning som viktig
for selskapets utvikling.
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