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FORORD

Tromsø, 12. november 2012

Hans Olav Karde
Adm. direktør

SpareBank 1 Nord-Norge

La oss løfte blikket opp og fram
Den økonomiske situasjonen i Europa er fortsatt kritisk for 
mange land, med store budsjettunderskudd, høy arbeids- 
ledighet og negativ vekst. Norge står i en særstilling, som 
ett av få land i verden uten statsgjeld og med mangel på 
arbeidskraft. Men effekten av de økonomiske problemene 
i Europa begynner nå å slå inn i enkelte sektorer. Blant 
annet vil konkurranseutsatte næringer påvirkes av svake 
internasjonale markeder. Problemene er særlig synlig i 
marin sektor. 

Det skjer noe med næringslivet i Nord-Norge. For å kunne 
operere i et internasjonalt marked med stor konkurranse 
må man satse, og satse skikkelig. Noen ganger går det bra. 
Men når satsingen mislykkes, så kan det gå riktig ille. 
REC har lagt ned all sin produksjon i landsdelen, med 
store tap for ansatte, lokalsamfunn og investorer. Det er 
risiko for at investeringsviljen tørker inn, noe som vil  
få konsekvenser for andre deler av næringslivet. Men  
omstilling er også en mulighet til å skape ny virksomhet. 
Vi lever i mulighetenes landsdel, og vi evner å tiltrekke 
oss store aktører som vil etablere seg i nord. 

En viktig forutsetning for å bygge et attraktivt og effektivt  
næringsliv, er gode transportveier. Samferdsel blir derfor 
en naturlig del av nordområdepolitikken. Vi må kunne 
frakte den ferske fisken til markedene på raskest mulig 
måte. Leverandørindustri og petroleumsaktivitet krever  
havner med god logistikk, og vi trenger gode veger og  
attraktive flyruter. 

Forslaget til Nasjonal transportplan vil verken imøte-
komme næringslivets transportbehov eller skape mer 
bærekraftig og robust infrastruktur i Nord-Norge. For 
å klare det må det satses betydelig mer på infrastruktur 
og knutepunkter som styrker samspillet mellom land- 
og sjøtransport. Også i forhold til våre naboland synes  
ambisjonsnivået for lavt til å styrke integrasjon og utnytte 
felles vekstmuligheter i nord. 

Høstens Arena omhandler framtidens næringer i nord.  
Vi ser en dynamikk i landsdelens næringsliv, som vi knapt  
har vært vitne til tidligere. Både tradisjonelle og nye  
framvoksende næringer viser vilje og evne til å hevde seg 
i nasjonal og internasjonal konkurranse. Arena tar for seg 
størrelse, vekst, konkurranseevne, eierstruktur, internas-
jonal ambisjon og innovasjonsevne i 13 næringer i nord, 
og vurderer potensialet for vekst. Fire næringer står fram 
som særlig spennende for landsdelens framtid: sjømat, 
maritim, fornybar energi og reiseliv. 

Vi takker de mange bidragsyterne til KB og Arena. Deres 
kompetanse er avgjørende for at vi kan presentere en  
levende referansepublikasjon for den økonomiske  
utviklingen i Nord-Norge.
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en økonomiske utviklingen i USA er 
fortsatt svak, men det er lyspunkter.  
BNP-fallet bremset opp i andre 

kvartal, og arbeidsledigheten har krøpet 
nedover til 8% i høst. Dette er den laveste 
ledigheten på tre år. Det er fortsatt usikker- 
het rundt utviklingen i eiendomsmarkedet,  
og hvilken strategi som velges for å dempe 
veksten i statsgjelden. Politikerne er også 
splittet i spørsmålet om hva som skal være 
den grunnleggende strategien. Som svar på  
den svake økonomiske utviklingen, har den  
amerikanske sentralbanken iverksatt nye 
tiltak for å stimulere til høyere vekst. Nye 
penger trykkes opp, og brukes til å kjøpe 
private verdipapirer og dermed tilføre  
likviditet i markedene. 

Vekstanslagene for de framvoksende 
økonomiene er ytterligere nedjustert. Med  
svakere eksportutsikter reduseres vekst- 
takten i alle BRICS-landene, bortsett fra  
Russland som har vekst i olje og gass- 
inntektene. Anslagene ligger likevel, med  
unntak for Brasil, godt over veksttakten  
i de vestlige økonomiene. Flere indikatorer  
tyder på at Kinas utvikling kan bli svakere 
enn de siste årene. For ellevte måned på 
rad viser produksjonsindeksen negativ  
utvikling. Den kinesiske sentralbanken har  
satt i gang tiltak for å stimulere økonomien,  
men fare for høy inflasjon begrenser  
handlingsfriheten mer enn da inflasjonen var  
lavere. Kinas økonomiske problemer skyldes  
blant annet lavere eksport, høyere lønninger  
og økte krav om demokratiske reformer.

Europa og Norge 
Situasjonen i EU er nervøs. Tiltakene for 
å unngå en umiddelbar katastrofe roet  
finansmarkedene en stund, men valgene 
i Hellas og Frankrike brakte nervøsiteten 
tilbake. Det er igangsatt tiltak som reduksjon  
av offentlig utgifter, styrking av offentlige  
finanser, høyning av skatter og demping  
av arbeidsreguleringer. I Spania kuttes  
offentlige budsjetter mens Frankrike øker 
skattene. Høy rente på statenes og hus- 
holdningenes gjeld bedrer ikke situasjonen.  
Spanias statsrente var i august på 6,8% 
mens Tysklands var 1,7%. 

Det er stor uenighet om disse tiltakene 
er nok for å løse landenes vekstproblemer, 
men det synes sikkert at det blir en lang vei 
tilbake til økonomisk vekst. I takt med de 

MAKROKONJUNKTURER

Små skyer i horisonten

Norge og Nord-Norge går fortsatt godt, men effekten av de økonomiske problemene i Europa  
begynner nå å slå inn i enkelte sektorer. Problemene gir særlig utslag i marin sektor mens det  
er god fart i petroleum. I alle bransjer ser man en sentraliseringstendens. Fortsatt satsing på 
transportinfrastruktur er nødvendig for bærekraftig næringsliv, også i distriktene. 

D
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økonomiske problemene slår den sosiale  
uroen om seg. Ledigheten blant unge under  
25 år, er 25% i en rekke søreuropeiske 
land, og den totale ledigheten i EU er på  
11,3%. Dette gjenspeiler seg også i den 
økte mobiliteten fra sør til nord i Europa. 

Den europeiske sentralbanken har 
åpnet for ekstraordinære tiltak for å 
stimulere økonomien. De kan blant annet 
garantere for lave lånerenter til land med 
høye lånekostnader, og trykke nye penger 
som de bruker til å kjøpe statsobligasjoner 
fra disse landene. Slik håper de å presse 
ned rentene, men risikerer samtidig at  
verdien av investeringene deres synker. 

Sverige har vært gjennom en hestekur. 
Antall industriarbeidsplasser er redusert  
med 15.000 etter nedleggelsen av SAAB 
og omstruktureringen av Volvo. I tillegg 
har landet i flere tiår støttet opp om en  
sentraliseringstrend, og det er få små 
grender igjen. 

Sverige har igjen fått økonomisk vekst 
drevet fram av en aktiv næringspolitikk, 
lav statsgjeld og økt offentlig etterspørsel.  
Og hos vår nærmeste nabo er ledigheten  
om lag 8% mens boligrenten ligger stabilt 
på 3,4%.

Det er framfor alt utviklingen i Sør-Europa  
som begrenser veksten i euroområdet.  
I Spania og Italia faller BNP. Tyskland har 
vært motstandsdyktig, men indikatorene 
for tredje kvartal viser en svakere utvikling 
også der. Veksten i euroområdet forventes 
å holde seg svak ut dette året, og ta seg 
rolig opp utover neste år før den tar til  
igjen i 2014. Inflasjonen i euroområdet blir 
høy i 2012, fordi administrative avgifter og 
momssatser er satt opp, og importprisene 
stiger når euroen svekkes. Usikkerheten 
omkring utviklingen er fortsatt stor. Det 
vil ta tid å rette opp de underliggende  
strukturelle vanskelighetene, som høy  
offentlig gjeld, problemer i banksektoren 
og svak konkurransekraft. 

Tilliten, styrken og funksjonsevnen til  
bankvesenet må gjenopprettes før euro- 
krisen kan avblåses. Den økonomiske  
utviklingen er ytterligere svekket, og det 
vil ta tid før de underliggende problemene 
er løst. Utover i 2013 vil virkningene av 
eurokrisen dempes, og veksten i Europa og 
USA vil tilta. 

Norge og Nord-Norge 
I annerledeslandet Norge vokser BNP  
med nesten 4% i år, og vekstutsiktene 
er gode. Den raske veksten skyldes god  
utvikling i sysselsetting og reallønn,  
ekspansiv pengepolitikk, store inntekter 
og økt etterspørsel fra petroleumssektoren.  
En styrket krone i 2011 har bidratt til å 
holde inflasjonen helt nede på 1% i år. 
Den er beregnet til etter hvert å stige mot 
inflasjonsmålet på 2,5%. Norges Bank  
antas å holde styringsrenten på 1,5% ut 
året, for å øke den svakt utover i 2013. 

Bildet for nærings-Norge er lyst.  
Det er vekst i sysselsettingen, nedgang i  
ledigheten, oppgang i vareproduksjonen, 
boligbyggingen tiltar og varehandelen 
merker husholdningenes høye konsum. 
Tilgang til nok kvalifisert arbeidskraft er  
den eneste klare bremseklossen for økt øko- 
nomisk vekst. Konkurransen om arbeids-  
kraften får også konsekvenser for forholdet 
mellom privat og offentlig sektor. 

Petroleumssektoren er svært viktig for 
norsk industri. Den står for en femtedel 
av verdiskapingen, nær halve eksporten 
og en fjerdedel av bruttoinvesteringene.  
Investeringene utgjør om lag 8% av fast- 
lands-BNP, lønnskostandene 3% og produkt- 
innsatsen 9%.

Investeringene på norsk sokkel har tatt 
seg kraftig opp og vil i følge SSB bli på nær 
195 mrd kroner kommende år. Dette vil 
gi omfattende positive ringvirkninger for  
fastlandsøkonomien. Både NHO og Norsk 
olje og gass signaliserte store behov for 
opprustning av transportinfrastrukturen 
i nord. Statsbudsjettet høsten 2012 ga 
derimot lite midler til nye prosjekter. 
Landsdelen mottok totalt 11% av drifts- 
og investeringsmidlene for 2012. Spesielt 
Troms fylke kom dårlig ut.  

Leverandørindustrien tjener godt på 
den økte etterspørselen etter investerings-  
og innsatsvarer. Industriproduksjonen steg 
med 1,3% fra første til andre kvartal,  
og veksten kom hovedsakelig i maskin- 
industrien og innen skips- og platt-
formbygging. I tillegg står fastlands-
baserte tjenestenæringer for hele 28% 
av investeringene og 32% av produkt- 
innsatsen til petroleumsnæringen. 

Den sterkeste drivkraften i norsk 

næringsliv er altså petroleumssektoren.  
Det er i Barentshavet leteboringene vil 
være mest intensiverte det nærmeste  
året, den politiske diskusjonen om vern 
eller åpning vil stå om det nordlige  
Norskehavet og i det sørlige Norske-
havet bygges mange mindre felt ut med ny 
teknologi. Det som  preger norsk økonomi, 
preger helt klart også Nord-Norge. 

Petroleumssektorens inntog 
Petroleumsaktiviteten i Nord-Norge, som 
startet med oljefeltet Norne og gassfeltet 
Snøhvit, har vokst betydelig de senere 
årene. Nå er nye felt som Skuld, Skarv og 
Goliat snart i drift eller under ferdigstilling.  
Den flytende produksjonsplattformen til 
Goliat er forsinket fra verftet i Sør-Korea 
og vil først være i drift i 2014. For tiden 
utredes også feltene Skrugaard/Havis og 
Aasta Hansteen for utbygging og drift.

Dette vil gi nordnorsk nærings- og  
samfunnsliv ny giv, men også nye  
utfordringer. Særlig når noen sektorer  
lettere tiltrekker seg arbeidskraft og  
investeringskapital, når veksten ikke  
kommer jevnt utover landsdelen og når de 
nye aktørene er multinasjonale. 

Arbeidskraft
Høstens bedriftsundersøkelse fra NAV 
viser til mangel på teknisk-naturviten-
skapelig personell. Dette gjenspeiles også 
i antall utlyste stillinger og arbeidsledige  
i denne kategorien. Privat sektors behov  
er fortsatt dekket, og Aker Solutions  
etablering i Tromsø og oppkjøp av  
Sandnessjøen engineering viser at  
leverandører til petroleumssektoren klarer 
å rekruttere. Nordlendinger flytter hjem,  
og utlendinger finner spennende og  
utfordrende arbeidsoppgaver i nord. 

I offentlig sektor er situasjonen ikke like 
lys. Der mangler det til enhver tid ingeniører  
og sivilingeniører. Stillinger som gjerne 
er lokalisert i mindre kommuner. Hvorfor 
det offentlige sliter er ikke undersøkt, men 
det er nærliggende å peke på lønnsnivå,  
manglende utfordringer og samarbeid 
i små miljø og nettopp lokalisering på  
steder med dårlig kommuneøkonomi.  
Totalt er det 160-180 ledige stillinger for 
ingeniører og sivilingeniører i landsdelen. 

Driftsmargin i industrien, basert på nasjonalregnskapstall 
og driftsresultat i prosent av produksjonsverdi.   Kilde: NHO
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vis Goliat-oljen går rett til markedene med 
tankskip. 

I vår fokuserte KB på gasstransport i 
rør kontra landprosessering og skipsfrakt.  
Denne debatten har avtatt etter Shtokman- 
utbyggingen ble stoppet og Tog 2 på 
Snøhvit ble lagt på is. 

LKAB i Kiruna sitt behov for utskiping av 
jernpellets har bidratt til en stor utbygging  
på Narvik havn. Det er også uttrykt ønske 
om en bedre jernbaneinfrastruktur mellom  
byene. Samtidig vil Finland øke bergverks-
driften nord i landet, og de ser etter mulige  
utskipingshavner i Nord-Norge. Så langt 
debatteres jernbane til Sør-Varanger eller 
til Skibotn. 

I dette KB pekes det på en rekke transport-  
utfordringer i ulike sektorer. NHO og Norsk  
olje og gass hadde signalisert store behov  
for å oppruste transportinfrastrukturen i  
nord. Men statsbudsjettet høsten 2012  ga  
lite midler til nye prosjekter. Landsdelen 
mottok totalt 11% av drifts- og investerings-  
midlene for 2012. Spesielt Troms fylke kom  
dårlig ut. 

Hva skiller Nord-Norge fra Norge?
Den høye offentlige sysselsettingen er 
en av de viktigste årsakene til at Nord-
Norge har tatt de økonomiske nedturene 
bedre enn landet for øvrig. Nordland har 
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Investeringer og eierskap 
Investeringene tilfaller sektorene og 
stedene som har lønnsomme bedrifter med 
gode vekstutsikter. I Nord-Norge har det de 
siste årene vært en tiltakende globalisering 
av næringsvirksomheter. Noen bedrifter er 
overtatt av nasjonalt kontrollerte selskap, 
mens eksempelvis store industrikonsern, 
som Alcoa, Elkem og REC, har multi- 
nasjonale selskap som eiere. Disse benytter  
seg nok av steders og lands komparative 
fortrinn. Det samme gjelder nasjonale  
foretak. Aibel skriver på hjemmesiden at 
etableringen av 70 arbeidsplasser i Harstad 
kom som følge av krav om regionale ring-
virkninger fra hovedkontraktøren Statoil. 
Det opprettholdes altså en viss styring 
med økonomiske disposisjoner, noe som 
også stoppet Norway Seafoods strategiske 
planer om å stenge to av fire fiskemottak i 
Finnmark.

Petroleumsaktiviteter etableres i nord 
når nasjonale eller multinasjonale aktører  
åpner avdelinger eller kjøper opp nord- 
norske bedrifter. I Harstad og Hammerfest 
er det få lokalt eide aktører i petroleums- 
sektoren, mens Sandnessjøen fortsatt har 
en hovedvekt i lokalt eie. Eksternt eierskap 
bringer med seg nettverk, frisk kapital  
og teknologi, og synes å være positive 
bidrag inn i næringsklynger. 

Sentralisering og nye vekstregioner 
Flere kystkommuner har utredet ulike 
infrastrukturtiltak i deres regioner. Her 
er det snakk om både havneanlegg,  
forsyningsbaser og beredskapslagre. Så 
langt har Hammerfest og Sandnessjøen 
klart å skape økonomi i driften av sine 
baser. Investeringskravene og nødvendig 
grunnlag for drift, gjør dette til en nærings- 
aktivitet som ikke er aktuell mange steder.  
Petroleumsrelaterte virksomheter vil 
klynge seg rundt driftsorganisasjoner og 
forsyningsbaser. Det betyr at virksomhetene  
i den nærmeste femårsperioden vil samles  
på de to nevnte stedene og i Harstad.  
Dersom det gjøres drivverdige funn i  
Barentshavet sørøst, vil det framtvinge 
en base i Øst-Finnmark. Likeledes vil  
virksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen 
kunne skape behov for lignende infrastruk- 
tur også i den regionen. 

Forutsetninger for vekst 
Et velfungerende transportsystem er en 
forutsetning for vekst og bestemmende for 
hvor veksten kommer. Produkter fra nord 
skal ut av landsdelen og til markedene, 
samtidig som nabolandene ser til Norge 
for transport over isfrie havner. Industrien 
på Helgeland er avhengig av sjøtransport, 
fisk fraktes ut på trailere mens eksempel-
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38% av sine sysselsatte i offentlig sektor, 
Troms har 42% og Finnmark 41%. Landet  
som helhet har en andel på 30%. 12 av 
25 Troms-kommuner har en offentlig  
sysselsettingsandel over 50% allerede i 
dag, før eldrebølgen slår inn for fullt og 
krever ytterligere kapasitet i offentlig sektor. 

En stor og velfungerende offentlig sektor  
gir høy velferd, god infrastruktur for 
næringslivet og attraktive bomiljø. Det er 
derimot en ulempe om den binder opp 
arbeidskraft som trengs i privat sektor. Og 
en næringsstruktur som ikke tilgodeser 
og frambringer en nødvendig variasjon 
for næringsdynamikk er ikke fordelaktig.  
Dersom offentlig sektor vokser mer, vil 
knappheten på arbeidskraft bli forsterket 
i det private.

På kort sikt gjør den høye offentlige 
sysselsettingen også landsdelen sårbar 
for store, raske fall i olje- og gassprisene, 
fordi det svekker handlefriheten i stats-
budsjettet. På noe lengre sikt vil da også 
produksjonen reduseres og dermed svekke 
finansieringen av offentlige budsjetter.

Det er ikke bare en myte at Nord-Norge 
”er” fisk. Landsdelen har grovt sett 10% av 
landets innbyggere, men 36% av produk-
sjonen i norsk oppdrett og 68% av fiskeri- 
næringen. Det har i lang tid pågått en 
desentralisert sentralisering, særlig på  

kysten. Innbyggertallet i en rekke kommuner  
er redusert med 40% siden 1990, og in-
nad i mange kommuner flytter flere og flere 
til kommunesentraene. Siden 1994 har 
antall fiskemottak blitt halvert, og årsverk i 
fiskeforedling er redusert med 25% siden 
1995. To av fem  fiskere er borte, og bare 
20-30% av fangstene som leveres i Norge 
er tatt av kystfiskeflåten, resten av hav-
flåten. Antall rederier er redusert, mens 
noen er blitt store, som Aker Seafood og 
Nergård. Fremdeles er det en underskog 
av små foredlingsbedrifter. Kvoter selges  
indirekte via kjøp og salg av fartøyer.  
Gjennom retten til å hente opp fisk, ligger 
eierskapet til fiskeressursene på noen få 
hender. Og fiskens effekt på land er sen-
trert omkring mottakssteder som er i drift. 
Det skjer altså en sentralisering også her. 

Næringslivet blomstrer i nord, men bildet  
er differensiert. Reiselivet vokser i Lofoten,  
både i antall bedrifter, omsetning og syssel- 
setting. Men veksten er konsentrert til  
to kommuner; Vågan og til dels Vestvågøy. 
Salten er en annen stor reiselivsregion, 
men igjen er veksten konsentrert med 
tilnærmet all økning i Bodø. Det samme 
gjelder for Finnmark. Her har Nordkapp 
33% økning i overnattingsdøgn mens andre  
småkommuner knapt opplever vekst. 
Hammerfest og Sør-Varanger har oppgang, 

Alta en liten nedgang og resten av fylket en 
utflating i besøkstallene. I Troms kommer  
veksten i Tromsø, og det er vinterturister 
som står for økningen. 

Befolkningsendringer og flyttestrømmer  
følger utviklingen i næringsliv og  
arbeidsplasser. Det er tilflytting til byene, 
og da til de største byene og regionshoved-
steder som Sør-Varanger, Vågan, Sortland, 
Finnsnes, Andselv-regionen, Alta, Rana og 
Mosjøen. Sør-Varangers vekst er relatert til 
gjenåpning av gruvedriften, mens offentlig  
sektor er driver for utviklingen i andre  
regioner. I tillegg ser man boligprisvekst 
og investeringer i bygg og anlegg på de  
petroleumsrelaterte stedene Sandnessjøen,  
Brønnøy, Harstad og Hammerfest. 
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Trykket i arbeidsmarkedet avtar, selv om ledigheten er blitt lavere.  
En stor folketilvekst første halvår i år har redusert stramheten i arbeids- 
markedet. Fortsatt er mye av tilveksten innvandring, hovedsakelig fra  
Europa. Pendlerstrømmene i Norge går begge veier. 5.000 kommer  
fra sør for å jobbe i Nord-Norge mens 8.700 pendler ut av landsdelen.  
Offentlig sektor vil fortsatt trenge folk, men avhjelpes noe av at eldre  
står lengre i jobb – særlig innenfor undervisning.

ARBEIDSMARKED OG DEMOGRAFI



Nordnorske bedrifters forventninger  
til sysselsetting ett år fram i tid. Kilde: Norut

Andel av befolkningen under 40 år, 2011.
 Kilde: SSB
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T rykket i arbeidsmarkedet har avtatt, 
selv om ledigheten er blitt lavere. 
En stor folketilvekst første halvår i 

år reduserte behovet for nye arbeidstakere. 
Fortsatt er mye av tilveksten innvandring, 
hovedsakelig fra Europa, mens nordlend-
ingenes flyttestrømmer går til Tromsø og 
sørover.

Nedgangen i arbeidsledigheten i Nord-
Norge er sterkere enn snittet for landet.  
I nord var det 6% færre ledige i september  
enn samme måned i fjor, mot 3% nedgang  
nasjonalt. Samtidig forteller NHOs økonomi-  
barometer om bedrifter som er mer negative  
til markedssituasjonen og sysselsettings-
utviklingen enn de var i vår. Statistikken 
viser da også at antall utlyste stillinger har 
gått ned i hele landsdelen. 

Det er særlig i Tromsø arbeidsledigheten 
går ned, mens Bodø-regionen har fått færre 
utlyste stillinger og høyere arbeidsledighet 
inneværende år. Som nærmere beskrevet 
i kapitlet om industri står regionen, og  
spesielt Meløy, overfor store utfordringer 
etter nedskalering og avvikling av REC sin 
virksomhet i Glomfjord. 

Størst behov i helse og omsorg
Konjunkturbarometeret meldte for et år 
siden om flere ledige jobber enn arbeids- 
ledige. Mindre press i bygg og anlegg og 
eiendomsdrift har gitt færre utlysninger. 
Av den grunn er det nå flere ledige enn 
utlyste stillinger, selv om ledigheten er  
lavere. De nordnorske bedriftene i NAV sin 
bedriftsundersøkelse for 2012 har angitt  
et behov for 5.200 arbeidstakere, mens det 
gjennom året har vært et snitt på 5.900 
helt ledige og 1.200 personer på arbeids-
markedstiltak.

Reduksjonen i bygg og anlegg og  
eiendomsdrift gjør at det nå er helse og 
omsorg som har størst behov for folk. Her 
er det i år som i fjor beregnet en mangel 
på 1150 helse- og omsorgsarbeidere, og da 
hovedsakelig sykepleiere. Fra finnmarks-
bedriftene meldes det også om et stort  
behov for kokker og servitører.

Flere eldre
Yrkesdeltagelsen blant de over 55 år har 
økt jevnt de siste årene. Det gjelder særlig 
i aldersgruppen 67-74, hvor antall yrkes- 
aktive i landsdelen økte med 72% fra 2006 
til 2012. Det er i stor grad offentlig sektor 
som sysselsetter flere eldre, og da spesielt 
innenfor undervisning.

Det er positivt at folk står i jobb lengre, 
særlig når befolkningen blir stadig eldre. 
Men dette er også et symptom på for svak  
rekruttering i offentlig sektor, noe som vil 
bli et voksende problem hvis ikke denne 
trenden snur. 

Også blant de yngre har andelen sysselsatte  
gått opp. Mange har konjunkturfølsomme  
deltidsjobber i detaljhandel og servering. 
Etter kraftige innskrenkinger i 2008 og 2009,  
er det nå blitt flere av denne typen jobber, 
men andelen unge i arbeid er fortsatt lavere 
enn i 2007. 

Jobbmuligheter gir befolkningsvekst
En enkel analyse av arbeidsmarked og folke- 
vekst i Nord-Norge, viser en positiv sammen-  
heng mellom et stramt arbeidsmarked og 
befolkningsvekst. Samtidig spiller også 
boligmarkedet, kulturtilbud og nærhet til 
familie inn ved valg av bosted.

De to strammeste arbeidsmarkedene 
i nord, Kirkenes- og Andselv-regionen,  
er veldig ulike. Kirkenes-regionen har 
hatt en stor befolkningsvekst fra 2009, 
da Sydvaranger Gruve igjen kom i drift. 
Selskapet hadde 348 årsverk i fjor, og økt 
utvinning av jernmalm skaper ringvirk-
ninger i andre næringer i regionen. 

For Andselv i indre Troms derimot, har 
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Nord-Norske bedrifters forventninger til sysselsetting et år frem i tid
Kilde: Norut

et stramt arbeidsmarked ikke ført til noen 
stor befolkningsvekst. I denne regionen, 
som kjennetegnes av en stor offentlig sektor  
med militærleire og videregående skoler, 
er det dermed den svært lave ledigheten 
som strammer til arbeidsmarkedet.

Flere finnmarkinger
Befolkningsveksten i første halvår var  
høyere i Finnmark enn nasjonalt. Foruten 
Kirkenes hadde Vadsø- og Alta-regionen  
stor økning i folketallet. Hammerfest-  
regionen hadde på sin side en svak vekst.  
Her har fiskeindustrien hatt en nedgang,  
og det har også blitt færre innpendlere.  
Samtidig øker sysselsettingen i petroleums-  
sektoren, og den vil fortsette å vokse i 
Hammerfest, hvor landsdelens største base 
av leverandører til petroindustrien ligger.

I Troms var det byregionene Tromsø og 
Harstad som dro opp. For Nordland var 
vekstraten bare en tredel av landsgjennom- 
snittet. Folketallet i Narvik og Brønnøysund  
var nærmest uendret mens Lofoten hadde 
størst vekst. Totalt var befolkningsveksten 
i Nord-Norge på 1.800 i årets seks første 
måneder, 460 flere enn samme periode i 
fjor. Fylkesvis var økningen 580 i Nordland, 
760 i Troms og 460 i Finnmark.

Sentralisering og aldersstruktur
Alderssammensetningen varierer mye ut 
fra sentralitet. Når befolkningen er yngst i 
sentrale områder gir det også positive ut-
slag for fødselsoverskuddet i byregionene, 
og motsatt i mindre sentrale strøk. Det siste 
året kan særlig Tromsø, Bodø og Alta vise 
til et stort fødselsoverskudd. I alle disse 
regionene er en stor del av befolkningen  
under 35 år. Aldersstrukturen forsterker 
altså sentraliseringstendensene, og gjør  
tilflytting nødvendig for å opprettholde  
folketallet i mindre sentrale strøk.

Flytter til Østlandet og Trondheim
En tredel av de som meldte flytting fra 
landsdelen i fjor, 3.500 personer, flyttet til 
Østlandet. Ellers flyttet særlig mange fra 
Nordland og en god del fra Troms og Finn-
mark til Trondheim. Nærhet til hjemstedet 
og billigere reiser nordover gjør trolig at 
mange velger Trondheim framfor byene på 
Sør- og Vestlandet. 

ØKENDE 
MOBILITET
Av en arbeidsstyrke på 240.000 
bosatt i Nord-Norge, hadde 3,7%, 
eller 8.700 personer, arbeids- 
sted utenfor landsdelen i slutten  
av 2011, 250 færre enn ett år 
tidligere. Nordland står for litt 
over halvparten av pendlingen 
sørover, Troms for en tredel og 
Finnmark for 13%. Samtidig er 
det 5.000 personer som pendler  
inn til Nord-Norge. Dette er 
250 flere enn året før, og særlig 
Tromsø og Sør-Varanger tiltrakk 
seg flere sørfra. I tillegg til pend-
lerne fra Sør-Norge, er det 4.300 
lønnstakere i landsdelen som 
ikke er registrert bosatt i Norge.
  Mens Tromsø har en netto 
pendlerstrøm sørover, kommer 
flere arbeidstakere fra Sør-Norge  
til Sør-Varanger, Hammerfest og  
Andøy enn de som drar ut. 

Finnmarkskommunene trekker   
til seg arbeidskraft gjennom petro-  
og gruveindustrien, og på Andøy 
har anleggsbedriften LNS mange  
ansatte som bor i andre kommuner.
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Over 55%

Andel av befolkningen
under 40 år.
2011. Kilde. SSB
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ffentlig sektor i Nord-Norge har 
vokst jevnt de siste årene, upåvirket  
av svingningene i økonomien.  

Nasjonalt var veksten i privat sektor på 
nivå med det offentlige, mens Nordland 
og Troms fremdeles har en litt høyere 
vekst i offentlig sektor. Unntaket i nord er 
Finnmark. Der var det større vekst i privat  
sektor allerede i 2011, og da først og fremst 
i petroleum, bergverk, bygg og anlegg og 
forretningsmessig tjenesteyting. 

Det er fortsatt kommunal sektor, med 
sykehjem og skoler, som vokser mest i 
offentlig sektor over hele landet. På kort 
sikt vil sektoren oppleve sterk etterspørsel  
etter arbeidskraft i nord. Det er behov 
for helsepersonell både på små og store 
steder, og samtidig blir det kraftig etter-
spørsel etter lærere i vekstregionene, som 
er identiske med sentraene i nord. I stats-
budsjettet er det ikke noe som gir økono-
misk rom for å opprettholde skoler med 

lave elevtall. Dermed vil sentraliseringen 
av tjenestetilbudet i periferikommunene 
fortsette. 

I vekstregionen Hammerfest økte inn-
byggertallet med 7% fra 2005 til 2012 mens  
antall kommunalt ansatte steg med 24%.  
Til sammenligning gikk innbyggertallet i  
nabokommunen Kvalsund ned med vel  
6% fra 2005 til 2012 mens antall  
kommunalt tilsatte steg med 3%. Veksten  
i Hammerfest kommer dels av befolk- 
ningsøkningen, og er muliggjort av 
kommunens økte inntekter fra den  
generelle inntektsskatten og Hammerfest  
LNGs eiendomsskatt. Beregninger fra 
konsekvensutredningen for petroleums- 
virksomhet i Barentshavet sør, viser at 
sysselsettingen vil øke med 300-800  
personer bare på grunn av større  
kommunale inntekter fra petroleums- 
virksomhet. Men de nye arbeidsplassene 
vil bare komme i noen kommuner. 

TRANSPORT  
- EN OFFENTlIG OPPGAvE 
Offentlig sektor favner kommunale, 
fylkeskommunale og nasjonale oppgaver 
innen tjenesteproduksjon, planlegging og 
forvaltning. En fellesnevner er at mange 
oppgaver administreres av og over flere 
forvaltningsnivå, som igjen har ulike  
målsetninger. Her skal vi se nøyere på 
transport og infrastruktur, ofte benevnt 
som samferdsel. 

Samferdselspolitikken skal planlegge 
effektive transportløsninger for private og 
næringsmessige behov. Nye infrastruktur- 
tiltak tar hensyn til ulike behov, og nasjonal  
transportplan framhever ofte nærings- 
aktørers behov. I den senere tid er også 
miljøhensyn kommet inn, og man vil 
gjerne ha mer godstrafikk over på jernbane 
og skip. 

En effektiv infrastruktur er en forutsetning  
for næringslivet og dets utvikling. Hvor 

Lav investering i samferdsel
Offentlig sektor vokser, men i Finnmark vokser for første gang privat sektor raskere. Fremdeles er 
det et stramt arbeidsmarked i sektoren, og kommunenes økonomi bestemmer hvor stor veksten 
blir. En sentral oppgave for offentlig sektor er transport og transporttjenester til innbyggere og 
næringsliv. Her blir investeringene på samferdsel lavere enn forventet i 2013.

O

Vegstandarden kan være en bremsekloss for 
næringsutviklingen i nord. Her fra Øksfjord-
tunnelen i Finnmark. Foto: Torgrim Rath Olsen
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det satses fra nasjonalt hold innebærer 
derfor en indirekte prioritering av de ulike 
regionene, men også av ulike nærings- 
interesser. Fisk, bergverk og petroleum 
er produkter som eksporteres og hvor  
markedene ligger et stykke unna. Svensk  
og finsk gruvevirksomhets behov for tilgang  
til norske havner er også en viktig faktor 
for transportsatsingen i nord. Samtidig vil  
transportårenes plassering og prioritet være  
av enorm betydning for bosettingsmønster  
og næringsutvikling de kommende tiår. 

Infrastruktur og logistikk er avgjørende 
for å redusere avstandsulemper. Flaske-
halser oppstår både ut fra standard, pålite-
lighet og investeringsnivå. Det er også 
vesentlig hvor godt transportstrukturen 
i nord henger sammen for å kunne bidra 
til nærings- og stedsutvikling. Hoved- 
utfordringen er fortsatt å avlaste veitrans-
porten med effektive og bærekraftige  
løsninger. Her vil utbygging av jernbane og 
havnenes rolle som terminalknutepunkter 
være viktige faktorer. Den økende container- 
transporten er helt klart med og styrker 
grunnlaget for dette samspillet. 

FORSlAG TIl NASJONAl 
TRANSPORTPlAN 2018-2023
Nasjonal transportplan (NTP) for 2018 
- 2023, ble lagt fram til høring i sommer. 
Den viser statens strategi for utvikling av 
transportkorridorer og styrking av infra- 
strukturen på vei, bane og sjø.

Jernbane
Satsingen på jernbane i nord ser ut til å bli 
marginal. Fjernstyring av Nordlandsbanen 
var prioritert i inneværende NTP-periode, 
men ble ikke fulgt opp. Dette er det eneste 
tiltaket som ligger inne i NTP 2018-2023. 
Her det satt av 128 mill kroner, eller 1,1% 
av de nasjonale jernbaneinvesteringene 
fram til 2023. Økte planrammer indikerer 
samtidig en total jernbanesatsing i nord på 
689 mill kroner, eller 4% av investerin-
gene på landsbasis. Utover den planlagte 
utbyggingen av kryssingsspor/dobbeltspor 
på Ofotbanen, ligger det ikke penger i den 
plantekniske rammen. Mesteparten av de 
øremerkede midlene er fra inneværende 
periode.

Manglende gjennomføringskraft så langt  
har svekket jernbanens rolle i godstrans- 
porten til landsdelen. Dette har bidratt til 
å flytte gods tilbake på vei og gjøre trans-
porten mindre bærekraftig, stikk i strid 
med målsetningene for NTP og klimapoli-
tikken. LKAB og regionale svenske myndi-
gheter har også uttrykt stor bekymring for 
den manglende innsatsen på norsk side og 
konsekvensene for egne vekstmuligheter i 
mineraleksporten. 

veg
De største investeringene går til vegnettet. 
Der legges det opp til å bruke rundt 5,6 mrd 
statlige kroner og 2,6 mrd fra bompenger 
mellom 2014 og 2023. I Nordland er de 
største investeringene knyttet til E6 på 
Helgeland, mens halvparten av totalen går 

Hålogalandsbrua blir finansiert med statlige midler og bompenger. Illustrasjon: Cowi AS
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MEGET LAVT 
AMBISJONSNIVÅ
Satsingen på veg prioriterer å 
redusere kjente flaskehalser og 
sårbarhet i vegnettet, men over 
halvparten av innsatsen brukes 
til å motvirke forfall og hente 
inn vedlikeholdsetterslepet. Mer  
ansvar er nå lagt til fylkeskom- 
munene, og det krever samhand- 
ling mellom fylkene. 
  NHOs «samferdselsløft» for 
kommende periode tar utgang-
spunkt i forslaget til transport- 
planen, og etterlyser innsats og  
sterkere prioriteringer. Det er 
vanskelig å se at det foreslåtte  
innsatsnivået og prioriteringene  
vil imøtekomme næringslivets  
transportbehov eller skape mer 
bærekraftig og robust infrastruk-
tur i Nord-Norge. For å klare dette 
må det satses betydelig mer på  
infrastruktur og knutepunkter 
som styrker samspillet mellom  
jernbane og sjøtransport. Også 
i forhold til våre naboland synes  
ambisjonsnivået for lavt til å styrke  
integrasjon og felles vekstmulig- 
heter på Nordkalotten. 

til planlegging og vedlikehold. Mellom 
Bodø og Tromsø er rammen på 4,7 mrd 
totalt, hvor 2,7 mrd går til vedlikehold og 
planlegging. Her er Hålogalandsbrua det 
største enkeltprosjektet med vel 2,3 mrd 
kroner inkludert bompenger. Øvrige tiltak 
i Troms og Finnmark har en ramme på 2,8 
mrd, og det meste går til vedlikehold. 

Sjø
På sjøsiden er planrammen for tiltak i nord 
omkring 1 mrd kroner, som skal benyttes 
til å styrke leder, innseilinger, service- 
og baseområder og havneinfrastruktur. I 
tillegg kommer 300 mill fra inneværende 
periode. Det satses også noe over 500 mill 
kroner på utvikling av fiskerihavner. 
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arehandelen er blant de største og 
raskest voksende næringene i norsk 
økonomi, både i omsetning og syssel- 

setting. Med om lag 350.000 sysselsatte på 
landsbasis de siste årene, er varehandelen 
større enn forretningsmessig og teknisk 
tjenesteyting til sammen. Også i de tre  
nordligste fylkene har det vært en jevn 
sysselsettingsvekst med en 15% økning 
fra nesten 24.000 i 2000 til nesten 28.000 
i 2011. 

Næringen har jevn kjønnsfordeling, 
med mannsdominans i engroshandel og 
overvekt av kvinner i detaljhandel. Godt 
over halvparten av kvinnene jobber deltid. 
Blant de deltidsansatte er det en god del 
studenter og andre med et kortsiktig  
perspektiv på sin yrkesdeltakelse i  
varehandelen, og som har det som en  
overgangsaktivitet. 

Varehandelen utgjør en kontrast til  
sektoren privat tjenesteyting som helhet,  
fordi utdannings- og arbeidskraftsattrak- 
tiviteten er forholdsvis lav. Det er få  
formelle kompetansekrav og liten vekt på  
høyere utdanning. Som lavkompetanse- 
næring satser varehandelen i hovedsak på  
intern opplæring og kompetanseutvikling  
framfor formell videreutdanning. I 2008 
hadde 87% grunnskole eller videregående 
skole som høyeste utdanning, og 13% 
bachelor- eller mastergrad. 

Ikke uventet er det flest sysselsatte i 
de tettest befolkede kommunene. Denne 
utviklingen forsterkes av sentraliserings- 
prosessene Konjunkturbarometeret har 
registrert i flere sektorer.

Framtidstro i husholdningene
Privat tjenesteyting er svært 
sammensatt med flere typer 
bransjer og virksomheter, fra 
små bedrifter til store multi- 
nasjonale konsern. Varehandel 
er den desidert største næringen  
i privat sektor. Vi ser en økt  
sentralisering både i kjede- 
dannelser og omsetning i kjøpe- 
sentre. Teknisk og forretnings-
messig tjenesteyting kombi-
nerer ofte høy utdannelse med 
erfaringsbasert kunnskap. Dette  
er viktig for å kunne møte fram- 
tidens krav og skape vekst i 
næringen.

V
Sentralisering
I dag kjennetegnes varehandelens 
næringsstruktur av kjeder, kjededannelser 
og franchisevirksomhet, og er preget av 
store omstillinger og sterk internasjonal 
konkurranse. Integrerte kjeder og store  
filialforetak har erstattet småbutikker,  
med tilsvarende rasjonalisering av  
logistikk og varehåndtering. Mange byer  
opplever en redusert sentrumshandel mens  
kjøpesentrenes omsetningsandel har økt.  
Den betydelige veksten i antall kjøpesentre  
har ført til sentralisering av varehandelen  
og reduksjon i antall handelsbedrifter.  
I Nord-Norge ser vi en rasjonaliserings- 
effekt. Omsetningen har vært noenlunde 
stabil siden 2008, mens antall varehandels- 
bedrifter er  redusert med 4,5% og antall 
sysselsatte med 2% fra 2008 til 2011. 

Privat tjenesteyting
Norge er rundt 188.000 ansatte innen 
forretningsmessig og teknisk tjeneste- 
yting, mens Nord-Norges andel er 15.000. 
Veksten i teknisk har vært stabil, mens 
forretningsmessig har hatt 6% nedgang i 
sysselsettingen etter 2008. Denne grenen 
av privat tjenesteyting sysselsetter flest 
menn og få på deltid. Også KIFT utgjør en 
betydelig del av næringen.

Kunnskapsintensiv og  
forretningsmessig tjenesteyting
KIFT har hatt sterk vekst i antall syssel- 
satte sammenlignet med vareproduserende  
industri, både i Norge og ellers i Europa. 
Næringen preges av høyt utdannede 
ansatte kombinert med erfaringsbasert 
kunnskap, og trer stadig tydeligere fram 
som et nødvendig bindeledd mellom FoU 
og næringsliv. Typiske tjenester i denne 
næringen er programvareindustri, organisa-  
sjonskonsulenter og rådgivningstjenester.

Bioteknologisatsing i Tromsø
Bioteknologi er en mangfoldig og innholds- 
rik næring som både tilbyr og etterspør 
kunnskapsintensiv og forretningsmessig 
tjenesteyting. Næringen er avhengig av å 
rekruttere høykompetente medarbeidere,  
både for FoU-virksomheten og for kommers- 
ialisering og salg til krevende utenlandske 
markeder. Det marine bioteknologimiljøet 
i Tromsø representerer hele verdikjeden 
fra forskning og utvikling, til anvendt  
forskning, næringsliv, virkemiddelapparat 
og kapitalforvaltere. Det har vært en rask 
utvikling av næringen. Det er registrert  
27 foretak med til sammen 500 ansatte 
innen bioteknologisk forsknings- og ut-
viklingsarbeid i Nord-Norge. 

Utvidede, oppgraderte og nybygde kjøpesentre er med på å stimulere varehandelen.   
 Foto: Oddgeir Isaksen, Finnmark Dagblad



Sysselsatte i varehandel, utgangen av 2011.
 Kilde: SSB
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Nybilsalget er en god indikator på hus- 
holdningenes økonomi. Personbilsalget i 
Norge økte med 8,3% fra 2010 til 2011. 
2011 ble da historiens fjerde beste salgsår, 
og det beste siden toppåret 1986. 

138.345 nye personbiler ble registrert i 
Norge i 2011. 10.591 flere enn i 2010. 
Per august i år var det solgt 93.000 nye 
biler nasjonalt, 6.500 av dem i Nord-Norge. 
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Marin bioteknologi er et sentralt område  
i regjeringens nordområdesatsing.  
Utviklingen har vært jevn og stor, 
blant annet med etablering av MarBio, 
den nasjonale marine biobanken, et  
nasjonalt pilotprosjekt for marin bio-
prosessering i Kaldfjord og The Barents 
BioCentre i Forskningsparken i Tromsø. 

FRAMTIDSTRO
NAVs bedriftsundersøkelser og Norut 
sin  forventningsundersøkelse er peke- 
pinner på framtidstroen blant bedrift-
sledere og husholdninger i Nord-
Norge. Det er en generell optimisme  
omkring sysselsettingsvekst. Samtidig er  
sysselsetting en utfordring, særlig for 
Finnmark som mangler 1.275 personer 
for å fylle de ledige stillingene i 2012. 
Det er særlig innenfor reiseliv, bygg og 
anlegg, forretningsmessig tjenesteyting 
og helsesektoren at det er manko. 

Også i Troms melder bedrifter om  
rekrutteringsproblemer i de samme 
næringene som i Finnmark, selv om 83% 
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Barents BioCentre er navet i mye av bioteknologisatsningen i nord. 
 Foto: Guro Storskjær/Photoartica.no

melder at de ikke har slike problemer.  
Mangelen på arbeidskraft i Troms er 
tallfestet til 1.866 personer i 2012, en 
nedgang fra 2.475 i fjor. Blant bedriftene  
er det en noe lavere forventning om  
sysselsettingsvekst i 2012 enn i 2011. 

I Nordland ventes det stagnasjon 
i veksten og rekrutteringsproblemer  
i helsesektoren og bygg og anlegg  
kommende år. I alle fylkene vektlegges 
den stadig viktigere rollen til utenlandsk  
arbeidskraft. 

Norut sin nettundersøkelse om for-
ventninger til egen og landets økonomi, 
viser at husholdningene mener de har 
bedre personlig økonomi i dag enn 
for ett år siden. Undersøkelsen viser 
også en betydelig framtidsoptimisme 
i Nord-Norge. Halvparten mener de 
vil ha bedre økonomi om ett år. 38%  
mener at den økonomiske situasjonen 
for hele landet er bedre i dag enn for 
ett år siden, mens 31% tror at den blir 
bedre om ett år.  Dette gjenspeiles i  
salget av personbiler. 



REISELIV

vinor melder at flytrafikken i Norge 
fortsatt øker. Passasjerveksten var 
på 6% fra juli 2011 til juli i år. For 

Tromsø og Bodø var veksten henholdsvis 
8,7 og 2,5%. Første halvår økte kommers- 
ielle overnattinger i Nord-Norge for tredje 
år på rad. Økningen blant nordmenn endte  
på 3%, mens veksten fra utenlandske 
besøkende var på 11%. Veksten i nord er 
betydelig høyere enn gjennomsnittet for 
Norge.

Markedsutvikling
Besøket fra de største markedene, som  
Tyskland, Sverige, Storbritannia, Danmark  
og Frankrike, har økt sterkt, mens en 16% 
nedgang i finske overnattinger bekymrer.  
I Finnmark var det over 30% færre  

finlendere på besøk enn i fjor, og det er 
fjerde år på rad at man ser denne negative 
trenden. 

Verdensøkonomien påvirker reisende 
fra sør- og østeuropeiske land på ulike 
måter. Den økonomiske krisen har rammet 
hardest i Italia og Spania, og det gjenspeiles  
direkte i redusert antall overnattinger. 
Samtidig tilbringer reisende fra land som 
Latvia, Litauen og Russland flere netter i 
Nord-Norge. Også turister fra Japan og Sør-
Korea bidrar til overnattingsvekst, selv om 
volumet fortsatt er relativt lavt. 

Hotellene øker 
Det er i hotellbransjen økningen kommer, 
mens campingsektoren taper markeds- 
andeler. En stigende andel turister fra rike 

land verden over og økt markedsandel for 
hotellene, viser at Nord-Norge blir stadig 
mer attraktiv for ressurssterke turister. 
Også restauranter, gatekjøkken og catering- 
bedrifter rapporterer om vekst på grunn 
av det økte besøket. På minuskontoen må 
man føre manglende sommervarme, noe 
som dro ned omsetningen hos aktivitets-
bedrifter og fornøyelsesparker, og at det er 
blitt færre overnattinger knyttet til yrkes-
reiser, kurs- og konferanser. 

Det blir stadig vanligere å bruke gjeste- 
arbeidere i bransjen. Trenden er sterkest i 
Nordland og Finnmark. Fra 2008 til 2011 
økte antall utenlandske menn på kortere 
ansettelser i hotell- og overnattingsbransjen 
med 67% mens tilsvarende tall for kvinner 
var 10%. 

Opplevelsene lokker

På tross av en litt svakere sommersesong enn forventet, økte hotellovernattingene med 4% i første 
halvår. Dette skyldes i stor grad vinterturismen, som er med på å utvikle reiselivet til en helårsnæring. 
Cruisetrafikken øker kraftig, og det ligger et stort inntektspotensial i etablering av snuhavner i nord.

A 
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Spennende formidling, og iscenesetting av gode måltidsopplevelser, medvirket til at Vikingmuseet Lofotr, på Borg i Lofoten, ble nominert både som årets 
norske reiselivsbedrift og museum i 2011. I 2012 ble bedriften også nominert som Europas beste museum.  Foto: Kjell Ove Storvik



Hotelløkonomien i Nordland og Troms har  
tradisjonelt sterkere vekst og høyere tall 
enn Finnmark. Mens losjiinntektene økte  
med 7,2% i Nordland og 5,8% i Troms ut 
august sammenlignet med i fjor, hadde  
Finnmark bare 1% vekst. Nordkapp- 
regionen er unntaket med 33% flere over- 
nattinger. Nesten alle andre regioner i  
Finnmark viser negativ utvikling. 

Eksplosjon i cruisetrafikk 
379.000 passasjerer besøkte cruisehavner i 
Nord-Norge og Svalbard i 2012, noe som er 
41% flere enn i fjor. Det var bare Bodø og 
Harstad som hadde nedgang mens Long-
yearbyen, Nordkapp, Tromsø, Lofoten og 
Brønnøysund hadde størst vekst. Både 
cruiseselskap og lokale aktører satser på 
flere snuhavnoperasjoner i nord. I juni 
gjennomførte European Cruise Services 
og en fransk turoperatør en av de største 
snuhavnsoperasjonene i Nord-Norge. Fem 
fly fraktet over 700 passasjerer fra Paris til 

Tromsø. Slike operasjoner har stor lokal 
effekt. I dette tilfellet var blant mye annet  
18 busser og 15 oversettere involvert.  
Lakselv, Evenes og Bodø har også kapasitet 
til å gjennomføre omfattende snuhavns-
operasjoner.

Forsiktig optimisme 
Innovasjon Norges forventningsundersøkelse  
i reiselivsnæringen i inn- og utland, viser 
at 49% forventet en bedre sommersesong i 
2012 enn året før. Likevel ble resultatene 
litt lavere enn for de to foregående somrene. 
  Reiselivsoptimismen er størst i det  
danske, japanske og russiske markedet, 
noe som gjenspeiles i årets statistikk.  
Tross skeptiske nasjonale prognoser for 
europeiske besøkende, ble utviklingen i 
det totale antall turister mer positiv i Nord-
Norge enn i resten av landet. Økt satsning 
på reiseliv og positiv utvikling, selv med 
en regnfull sommer i 2012, gir tro på fort-
satt vekst i landsdelens reiselivsbransje.

Reisende i Nord-Norge  
ut fra overnattingsstatistikk.  
 Kilde: Statistikknett.com

Kurs/konferanse 6% 
Yrke ellers 23% 
Ferie/fritid 35% 

Utlendinger 36%

Prosentvis utvikling, overnattinger og losjiinntekter. 
Januar - august 2011 til 2012. 
Kilde: Statistikknett.com, NHO Reiseliv Nord-Norge
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INNOvASJON I REISElIvET
«Et kunnskapsbasert reiseliv» viste at verdi- 
skaping og vekst henger sammen med 
konjunkturer og utviklingen i relaterte  
næringer. Aktiviteten er størst innen 
transport og overnatting, men de senere 
årene har opplevelsesbasert virksomhet 
vokst mest. Denne tendensen er ventet å  
forsterke seg. Og når verdiskapingsveksten 
i opplevelsesproduksjon er dobbelt så høy 
som snittet i reiselivsnæringen, vil flere og 
bedre opplevelsesprodukter og -tjenester 
øke både konkurranseevnen og attraktiv- 
iteten. En annen forutsetning for at  
reiselivet skal lykkes, er at infrastruktur og 
tilgjengelighet til reisemålene forbedres. 

Innovasjon i reiselivsnæringen var lite  
kartlagt før 2010, sammenlignet med andre  
næringer. Med et økende opplevelses- 
tilbud blir innovasjonene også lettere å se.  
I opplevelsesøkonomien vil bedrifter som  
skaper gode opplevelser og forretnings- 
modeller være de som lykkes i markedet. 
Deres innovasjoner kan være nye produkter  
og prosesser eller markedsmessige og  
organisatoriske forbedringer. 

I det opplevelsesbaserte reiselivet i 
nord er innovasjonsgraden størst i bedrifts- 
nettverk, noe som i seg selv er en  
organisatorisk innovasjon. Nettverkene 
er viktige for å bedre samhandlingen og  
utvikle helheten i reisemål. De styrker 
også bedriftenes kjernekompetanse på å 
skape opplevelser sammen og hver for seg. 

TROMSØ 
LUFTHAVN
Tromsø Lufthavn estimerer 
å nærme seg 1,9 millioner  
passasjerer i 2012. Dette er 
dobbelt så mange som i 2000. 
De siste årene har vinter-
trafikken og incoming charter 
nærmest eksplodert. Trafikken 
på enkelte vinterdager nærmer  
seg samme nivå som på  
sommerstid. Dette medfører 
nye og andre utfordringer for 
lufthavnen, både med hensyn  
til antall flyoppstillingsplasser 
og ankomstfasiliteter. Avinors 
aktivitetsplan for de kommende  
fem år tilgodser ikke Tromsø 
lufthavn med investeringer av 
betydning.  

Økt profesjonalisering, spennende opplevelsespakker og blafrende nordlys bidrar til sterk vekst i vinterturismen. Foto: Tom Benjaminsen

Alle innovasjoner som forbedrer produkt,  
kommunikasjon og tilrettelegging, kan 
øke betalingsvilligheten hos kundene.  

En undersøkelse av nyskaping i over 
80 opplevelsesproduserende bedrifter i 
arenaprosjektet «Innovative opplevelser» 
i Nordland, viser at 60% hadde minst 

én produktinnovasjon de tre siste årene. 
75% hadde gjennomført minst én organis- 
atorisk innovasjon, og halvparten hadde  
utviklet en markedsinnovasjon. De viktigste  
kildene til innovasjon i bedriftene er 
ansatte, kunder og konkurrenter. En klar 
utfordring for innovasjon i reiselivet, er  
vanskene med å kunne tilby helårsjobber  
og utvikle nødvendige kvalifikasjoner. 

Infrastruktur avgjør
Nordnorsk Reiseliv og fylkene samarbeider  
om etableringen av et nordnorsk charter-
fond som skal styrke trafikken til lands- 
delen og skape vekst i vinterturismen. 
Statlig medvirkning blir viktig om man 
vil skjele til erfaringene med bruk av EU-
midler i Nord-Finland. 

God tilgjengelighet krever god infras-
truktur. Dette er kanskje den viktigste 
forutsetningen for å utvikle lønnsomme  
opplevelsesbedrifter og levedyktige bosteder.  
Investeringene og den strategiske sam- 
ordningen må styrkes dersom man skal 
kunne ta ut reiselivets vekstpotensial og 
skape synergi mellom landbaserte næringer  
og den raskt voksende cruiseturismen. 
Samtidig er det viktig å ha gode tilbud 
til bilturister, når vi vet at bilen er det  
viktigste transportmidlet for feriereisende  
nordmenn og besøkende fra våre nærmeste  
naboland.



PETROLEUM

etroleumsrelaterte leveranser fra nord  
økte noe siste år og utgjorde 3,75 mrd  
kroner i 2011. Nordland leverte mest  

med 1,83 mrd kroner mens Finnmark kom  
opp i 1,43 mrd. Troms hadde på sin side  
en god økning, selv med en mer beskjeden 
omsetning på 490 mill kroner. 57% av  
leveransene går til kunder i Nord-Norge, 
men andelen til resten av landet øker. 

Kundene fordeler seg likt mellom olje-
selskap, hovedkontraktører og under- 
leverandører, og leverandørene rappor-
terer om positive forventninger framover.

Nord-Norge er blitt en mer moden olje- 
og gassregion med flere produserende felt. 
Det gjenspeiles også i andelen leveranser til 
driftsfasen på 44% mot 39% til utbyggings-
fasen. Det resterende går til studiefasen. 

Flere leverandører
Antall leverandørbedrifter har økt til godt  
over 200, hvor 1/3 av de ansatte jobber  
petroleumsrelatert. Det er rundt 100 lever- 
andører i Nordland, mens Troms og 
Finnmark har vel 50 hver. Hammerfest 
er kommuneregionen med klart flest  
leverandører, foran Harstad, Bodø, Sandnes- 
sjøen, Mo i Rana og Tromsø. Betydelige 

Petroleum stadig viktigere

Petroleumsrelatert sysselsetting vokser, og 2.746 personer hadde arbeidssted i Nord-Norge ved 
inngangen til 2012. I dag arbeider de fleste på land, men mye vil skje offshore i tilknytning til lete-
boring og feltutbygging. Usikre ressursgrunnlag og markedspriser samt uenighet blant lisenspartnere, 
ga noen tilbakeslag nå i høst. Landsdelens næringsliv og myndigheter ble da påminnet om at gode 
risikovurderinger og kunnskapsbaserte valg er nødvendige for å sikre robust vekst. 
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aktører som Aibel, Aker og Bis Industrier 
har økt sin tilstedeværelse i landsdelen, 
og flere følger etter. Nylig etablerte Apply  
Sørco seg i Hammerfest, da de ble tildelt  
den første store driftskontrakten for Goliat.  
I første omgang vil de være 33 ansatte pluss 
personell til kampanjevedlikehold.

Offshore bore- og riggaktivitet
På kort sikt er riggaktiviteten viktig, med  
utgangspunkt i forsynings- og helikopter-  
basene i Hammerfest og Sandnessjøen/  
Brønnøysund. Olje- og energidepartementet  
forventer rundt 50 brønnboringer i 2012. 
29 i Nordsjøen, 10 i Norskehavet og 11 i  
Barentshavet, hvor antallet særlig vil øke. 
I 22. konsesjonsrunde, med søknadsfrist 
desember 2012, ligger 72 av de 86 lete-
blokkene i Barentshavet. I dette bildet er  
knapphet på borerigger i det norske rigg- 
markedet en utfordring. 

I Norskehavet nord/Helgeland vil tre-fire  
rigger være i aktivitet høsten 2012 og våren 
2013. Boreoperasjonene skjer i hovedsak 
på feltene Skarv (BP) og Lovund, Jette, 
Svale Nord og Skuld (Statoil). Norne- 
skipet er i produksjon, og den første oljen 
fra Skuld føres dit på slutten av 2012,  
samtidig som produksjonen på Skarv- 
skipet starter.

I Barentshavet vil fire-fem rigger være 
involvert i leteboring høsten 2012 og første 
halvår 2013. Mer enn ti felt skal bores, 
blant annet Goliat, Nunatak, Darwin, Juksa  
og Norvarg. Også felt lengre unna tidligere 
funnområder, som Bønna i sør og Wisting  
og Apollo i nord, blir boret. Dette involv- 
erer opp mot ti olje- og operatørselskap. 
Samtidig produseres det på Snøhvit- 
feltet mens Goliat klargjøres for oppstart i 
2014. 

Riggaktivitet krever mye logistikk. Hver 
rigg trenger flere daglige trailerleveranser 
som må fraktes ut med båt. Alle riggene 
må også ha sin egen beredskapsbåt og én 
eller to supplybåter, avhengig av avstand  
til feltet. Ved havbunnsinstallasjoner  
og forflytninger er det også behov for  
andre spesialfartøy. Alt dette krever en  
god infrastruktur og et bredt spekter av 
support fra forsyningsbaser og regionale 
leverandører.

BASER, INFRASTRUKTUR  
OG STØTTEFUNKSJONER
Forsyningsbaser er kapitalkrevende å  
utvikle. Med store aktivitetssvingninger er 
de også utfordrende å drifte økonomisk, 
når det skal tas hensyn til personell- 
kapasitet, sikkerhetskrav og kompetanse. 
Det er seks baseregioner i Norge – tre på 
Vestlandet pluss Kristiansund, Sandnes- 
sjøen og Hammerfest. Mange produserende  

Siddis Mariner ligger tett ved Skarv-skipet når det lastes og losses. Et dynamisk posisjoneringssystem bruker GPS og sensorer for å holde nøyaktig avstand.
 Foto: Bjørn Asle Grimstad
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plattformer har muliggjort en jevn og høy 
omsetning av baseaktiviteter på Vest- 
landet.

Flere kommuner, som Vardø, Sør- 
Varanger, Tromsø, Skjervøy og Nesna, har 
arbeidet med planer for maritime arealer 
til petroleumsrelatert offshorevirksomhet,  
men aktivitetene offshore er usikre og  
spredte. I dag er det først og fremst  
Sandnessjøen og Hammerfest, bygd opp 
over flere tiår, som er godt utviklede for-
synings- og industriservicebaser i nord. 
Dette synes som en naturlig basestruk-
tur ut fra offshoreaktivitetens omfang og  
utbredelse så langt.

Helgelandsbase og Polarbase
Baseinvesteringene utgjør anslagsvis 5-600 
mill kroner i Sandnessjøen og 7-800 mill 
kroner i Hammerfest, og det investeres 
fortsatt store summer. Begge forsynings-
basene har bygd nettverk og kompetanse 
over tid. De kan serve flere borerigger med 
store støtteskip, samtidig på feltet. 

Begge basene har store arealer, kraftig 
dimensjonerte kaier og kraner, kontorbygg, 
lagre, verkstedhaller, tankfarmer, subsea-
hall og annen spesialutrustning. Videreut-
vikling av fasiliteter for subseavedlikehold 
planlegges begge steder. Dette er en viktig 
utfordring for å øke den regionale verdi- 
skapingen. Med stadig flere brønner i drift, 
vil man etter hvert nå et kritisk nivå for et 
utvidet subsea- og riggvedlikeholdsmiljø. 

Det er avgjørende forskjeller på små 
og store vedlikeholds- og modifikasjons- 
oppgaver. Ved full klassing av rigger, er det 
vanlig at leverandører flyr inn personell 
fra inn- og utland. Kun noen få norske 
aktører behersker store operasjoner, og de 
samarbeider da med lokale representan-
ter med ansvar for avtalte operasjoner og 
lokal koordinering. Gangtid til land og  
liggetid er avgjørende kostnadsfaktorer for  
en riggoperatør. Ved større operasjoner  
benyttes gjerne mobile boligrigger for å 
kunne håndtere en stor innsatsstyrke.

Norske leverandører og mange i Øst-
Finnmark hadde store forventninger til  
Shtokman-prosjektet, og det var et tilbake- 
slag da det ble lagt på is i sommer. Et  
annet negativt element var sammenbruddet  
i det amerikanske markedet for norske  
gassleveranser, da skifergassutvinningen  
vokste. Nylig kom ny usikkerhet fram, 
men med motsatt virkning, da skifergass- 
utvinningen kan ha forurenset grunnvann i 
USA. Det undersøkes nå om også Europa 
har skifergass, og i så fall kan det svekke 
markedet ytterligere.

Dette påvirker lønnsomheten og analysene  
av om gassen i nord bør transporteres i rør  
til markedene, prosesseres og transporteres  
som LNG eller komprimeres offshore til 
CNG og gå direkte med båt fra plattform. 
Disse løsningene gir vidt forskjellige  
konsekvenser for nordnorske leverandører. 
  Regionene må også forholde seg til 
beslutninger i utbyggingslisensene, som 
de ikke kan påvirke. Nylig besluttet Snø- 
hvit-lisensen å avbryte den planlagte  
40-60 mrd kroners Tog 2-utbyggingen. Den 
ville gitt betydelig aktivitet i landsdelen, 
og slike avgjørelser får konsekvenser for 
både næringsliv, ansatte og lokalsamfunn. 

Selv i oppgangstider må en altså være 
forberedt på tilbakeslag. Internasjonale  
konjunkturer, ressursutvikling og ny 
teknologi kan endre forutsetningene på få 
måneder. Feilinvesteringer i havneanlegg, 
som hvis undervannsprosessering fjerner 
behovet, kan få katastrofale følger for kapi-
talsvake kommuner og private investorer. 

En må også være bevisst på om beslut-
ninger i oljeselskapenes lisenspartnerskap 
eller hos politiske sentralmyndigheter, 
er fordelaktige for egen regions nærings- 
utvikling. Erfaringsmessig gir landbasert  
petroleumsvirksomhet klart større regionale  
effekter enn offshoreløsninger, hvor 
næringslivet andre steder er mer konkur- 
ransedyktig. Derfor er det viktig at lands- 
delens regioner og næringsliv har fokus 
på og følger opp hvilke rammebetingelser  
petroleumsutviklingen bør skje under. 

Utvinning av olje- og gass (711 sysselsatte)

Leverandørindustrien (2.035 sysselsatte)

Hoveddelen av de petroleumssysselsatte i nord 
jobber i leverandørindustrien, men utvinning av 
olje- og gass utgjør en stor og voksende gruppe.

OLJE OG GASS
RELATERT SYSSELSETTING

Kilde: Levert 2012

2035 sysselsatte 
i leverandørindustrien

711 sysselsatte i 
utvinning av olje- og gass

Hoveddelen av de 
petroleumssysselsatte 
i nord jobber i 
leverandørindustrien, 
men utvinning av 
olje- og gass utgjør 
en stor og voksende 
yrkesgruppe.
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Usikkerhet og utfordringer
Optimismen som følger av nye olje- og 
gassfunn og flere arbeidsplasser, over- 
skygger gjerne kritiske røster som advarer  
mot å bli for avhengig av petroleums- 
næringen. 
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en betydelige veksten i industri- 
eksporten tidlig i år flatet ut i andre  
kvartal. Per august var det nesten ingen  

endring nasjonalt mens Nord-Norge hadde 
en liten økning på 3% fra første til andre  
kvartal. Ifølge SSBs konjunkturbarometer var 
fastlandsindustriens eksport stabil i andre 
kvartal, samtidig som særlig leverandører til 
petroleumsnæringen hadde betydelig vekst. 
Industrilederne forventer at veksten i produk-
sjonsvolumet gradvis vil stoppe opp. 

Eksportverdien av bearbeidede varer falt 
i 2012 med 6% for landet som helhet. Den 
største nedgangen kom innenfor metaller, der  

verdien var redusert med 
15% fra august i fjor til  
august i år. Med landsdelens  
og særlig Nordlands sterke 

eksponering innen metallproduksjon og  
-eksport, har disse utviklingstrekkene hatt stor 
betydning for industriutviklingen og indus-
triens lønnsomhet i landsdelen det siste året.

Det siste året var det en nedgang i industri- 
investeringene. Denne trenden stoppet opp 
i 2012, og de generelle utsiktene vurderes 
nå som så positive at industrien oppjusterer  
investeringsplanene. Investeringsnivået er nå  
halvparten av toppåret 2008. Oppgangen har  
særlig kommet for investeringsvarer til  
leverandørindustrien til olje- og gassnæringen.  
Her erfarer man at veksten begrenses av  
rekruttering og tilgang på kompetanse.  
Samtidig har produsenter av innsatsvarer  
merket svakere markedsutvikling, Dette for- 
sterker utviklingsbanene, som ble identifisert i 
vårens KB, om en stadig mer todelt økonomi. 

Usikkert framover

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt gjeldskrisens utvikling og følgene det får for etter-
spørsel og lønnsomhet i industrien. Kapasitetsutnyttelsen er i dag på et historisk lavt 
nivå for industrien som helhet. Meløy og satsingen på REC er brukt som eksempel på 
ensidige industristeder og deres sårbarhet i en global konkurranse. 

D 

Eksportverdien av bearbeidede industrivarer  
fra Nord-Norge, eksklusive råolje og naturgass.

Nordland 90% Troms 9% Finnmark 1%

I dag er det store omstillingsprosjekter på gang i Meløy, etter at blant annet REC Mono i Glomfjord ble nedlagt.  Foto:Connie Slettan Olsen
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SOlSTORM I MElØY
Oppstarten av Scanwafer i 1996, senere 
REC-konsernet, markerte begynnelsen på 
en eventyrlig opptur for Meløy-samfunnet.  
Virksomheten ble raskt verdensledende 
og utviklet sin virksomhet i alle deler av 
silisiumverdikjeden for wafer- og sol-
celleproduksjon. Alt så lyst ut fram til 
nedturen startet og endte med stenging av 
REC Multi Glomfjord. Så kom en gradvis 
reduksjon av REC Mono Glomfjord til også 
den ble stengt i april i år.

Senere gikk selskap innen råstoff- 
behandling, som Si Pro og Sic Processing,  
og Scan Crucible med produksjon av  
digler for emneproduksjon til wafere, med 
i dragsuget. Omfattende permitteringer 
endte til slutt med et tap av 6-700 industri- 
arbeidsplasser. I Meløy forsvant nesten 
en fjerdedel av et arbeidsmarked på vel 
3.200 over natten, med ringvirkninger til 
nabokommuner som Rødøy, Gildeskål og 
Bodø.  

Unntakstilstand og omstillingsstatus
Stenging av REC Multi og permitteringer 
ved REC Mono førte til at Meløy i november  
2011 startet prosessen med å få status som 
omstillingskommune. Det kommunale ut-
viklingsselskapet Meløy Næringsutvikling 
(MNU), fikk ansvaret for gjennomføringen.  
Søknaden ble oversendt Nordland fylkes- 
kommune i februar 2012, og ble innvilget  
ved revidert statsbudsjett i juni 2012.  
Her ble man innvilget 100 mill kroner til 
omstillingsarbeid, og kommunen og fylkes- 
kommunen bidrar med halvparten hver. 

Nye utfordringer 
Utfordringene i Meløy er mange, ikke minst 
for å få etablert ny virksomhet som kan 
sikre en framtid for de som har investert  
i kommunen eller blitt arbeidsledige. For 
Meløy handler det om å ta vare på og  
utnytte den omfattende kompetansen 
fra REC-perioden. Om folk må flytte bort 
risikerer man at opparbeidet kunnskap går 
tapt for det lokale industrimiljøet. 

Det kortsiktige målet har vært å få 100  
nye arbeidsplasser i Meløy innen årsskiftet.  
Dermed er det nødvendig med raske  
løsninger. Men de må styre unna sårbar- 
heten man endte opp med etter den forrige  
omstillingen for 16 år siden. Den raske  
oppbyggingen av waferproduksjonen 
gjorde næringsstrukturen for ensidig. 
Derfor blir større bredde et viktig mål for 
denne omstillingen. 

Og noen lyspunkter er allerede å se.  
Yara Glomfjord mineralgjødselfabrikk 
og bedriftsmiljøet i industriparken har 
hatt en positiv utvikling. Dette miljøet og 
selve industriparken, er viktige ressurser 
for  at Meløy skal kunne trekke til seg nye  
aktører. 

Manglende prosessinnovasjon  
og kunnskapsstøtte lokalt
Satsingen på solindustrien i Meløy  
representerte en dristig satsing på et nytt 
kunnskapsfelt. Med den raske utvidelsen 
av produksjonskapasiteten og utviklingen  
av  konsernstrukturen i REC, ble virk-
somheten i Glomfjord gradvis en mer ren 
produksjonsavdeling. FoU-ressursene ble  
sentralisert i konsernet, og lokalt kan 
det se ut som den sterke veksten har  
resultert i problemer med å forbedre  
prosesser og produktivitet slik andre deler 
av norsk industri har klart å gjøre. 

Involvering av ansatte i hverdags- 
innovasjon og forpliktende samarbeid 
mellom ledelse og tillitsvalgte, har vært 
et kjennetegn ved den norske industrielle 
modellen. Et slikt samarbeid var antakelig  
sterkt medvirkende til at man lyktes i opp- 
starten. Den store prosessforbedringen 
høsten 2011, som skulle redde REC Mono 
Glomfjord fra nedleggelse, viser klart  
potensialet for prosessinnovasjon med 
bred medvirkning fra ansatte. Erfaringer 
fra andre deler av industrien kan tyde 
på at eksterne og utenlandske eiere har 
vært mer bevisste enn REC på disse  
forutsetningene for å forbedre produktivitet  
og konkurranseposisjon. 

I mai åpnet Meløy Havnebygg Glom-
fjords nye containerhavn. Selskapet eies 
av anleggsselskapet Terje Halsan AS.  
Yara er den største kunden, og distribu-
sjon av gjødsel i container vil supplere 
den sjøbaserte bulktransporten. Det 
bidrar til å utvide markedsgrunnlaget 
for bedriften. Stor etterspørsel i Brasil 
i sommer ga en tredobling av container-
volumet, og med denne satsingen for-
venter Yara å se en betydelig markeds-
vekst i årene framover.

Lokalt blir det viktig å forankre kunnskaps- 
basen på produksjonsstedet, sammen med  
kunnskapsinstitusjoner og FoU, slik at  
filialisering blir vanskelig. På kompe- 
tansesiden etableres det derfor et inno-
vasjonssenter som en del av industri- 
parken. Dette for å sikre og bygge ut  
ingeniørutdanning basert på fagbrev- 
utdanning.  

virkemidler og rammer for omstilling
I Meløy arbeides det nå under høytrykk 
med å skape nyetableringer og nye arbeids-  
plasser. Bedriftene og NAV har høy  
beredskap på å bistå de ledige med å finne 
nye jobber lokalt for å beholde folk og  
kompetanse, og mange har lyktes allerede. 

Flere prosesser er i gang. Én går ut på 
å kartlegge og videreutvikle kompetansen 
de ansatte i solindustrien hadde og en  
annen er å drive rekrutteringsstøtte og 
videre kvalifisering. NAV og fylkes- 
kommunen samarbeider på sin side om 
å gjennomføre kvalifiseringstiltak for de  
ledige gjennom satsingen Prosjekt 300. 

Meløy Næringsutvikling satser tungt på 
tilrettelegging for nye bedriftsetableringer 
i industriparken. De arbeider også med en 
eventuell overtakelse av industrilokalene 
fra RECs konkursbo. Tocircle Industries, 
som leverer til olje- og gassektoren, legger  
hovedkontoret til industriparken for å 
dra nytte av fordelene industrimiljøet her 
gir. Dette bidrar samtidig til å utvikle den  
industrielle bredden inn mot petroleum 
og mineralressurser. Samtidig er manglene  
på virkemidler på egenkapitalsiden en  
utfordring. Videreføring av REC Mono 
Glomfjord er også under avklaring med 
investorer som fortsatt ser en framtid for 
norsk solindustri.

Erfaringene fra solcelleindustrien i 
Meløy og nedleggelsen av REC-fabrikken i 
Narvik, viser en ny side ved industrielle 
omstillingsprosesser. De skjer svært raskt 
og med store lokale virkninger og begrenset  
innflytelse og virkemidler i forhold til 
prosesser i konsern og eksterne eier-
skap. Industrien blir dessuten stadig mer 
kunnskapsintensiv og får økende konkur-
ranse fra andre sektorer. Det er derfor nød-
vendig å se nøye på rammebetingelser og 
effektive virkemidler for å utvikle indus-
trien og gode industrimiljøer i nord.

Norsk vareeksport, jan-sept 2012 
I mill kroner. Kilde: SSB

vAREGRUPPE JAN-SEPT 2011 JAN-SEPT 2012 ENDRING %

TOTAlT 653 290 695 189 6,4

Råolje 241 838 236 665 -2,1

Naturgass 135 561 181 149 33,6

Fisk 37 169 35 374 -4,8

Kjemiske produkter 34 864 30 882 -11,4

Metaller 36 245 30 818 -15

Maskin 46 880 51 190 9,3
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Eksportmengde og pris,  
frossen rund torsk. Kilde: SSB 

Eksportmengde og pris,  
frossen rund hyse. Kilde: SSB 

MARIN SEKTOR

ye hvitfisk som torsk, hyse, sei 
og andre lignende arter fryses 
inn på havet og leveres til norske 

og utenlandske fryseterminaler. Salget fra 
terminalene har gått trått i høst, og lagrene 
har vært fulle. Signalene om rekordstore 
kvoter gir markedet forventninger om 
at prisene skal videre ned. Dette gjør at 
færre vil ta risikoen ved å kjøpe nå for å  
produsere til et marked med fallende priser.  
De siste ukene har salget av frossen fisk tatt 
seg noe opp. Det gir grunnlag for en viss 
optimisme rundt avsetningsforholdene 
framover.

Foredlingsindustrien i Kina er en viktig 
kjøper av hyse og av torsk som er mindre 
enn det som egner seg til saltfisk. Denne  
industrien sliter og reduserer sine råstoffkjøp.  
Årsakene er både av økonomisk art, med 
en timelønn som er fordoblet siden 2009, 
og problemer med å skaffe kvalifisert  
arbeidskraft. 

Fiskeindustriens framtid
Økonomien i fiskeforedlingsindustrien har 
lenge vært svak. Dette varierer imidlertid 

Svikt i viktige markeder

I fiskeriene er det både jubel og mørke skyer. For 2013 er det fastsatt en torskekvote som aldri har 
vært høyere, samtidig som de økonomiske problemene i våre viktigste markeder fortsetter å holde  
etterspørselen nede. Eksportmengden av sentrale produkter som saltfisk og klippfisk har ikke endret seg 
særlig, men prisene har falt noe i 2012. Det gjør at foredlingsbedriftene, som har hatt relativt gode år, 
må regne med svakere resultater framover. Biprodukt fra den tradisjonelle fiskerinæringen er et fortrinn 
i konkurransen med lavkostland, og en betydelig industri har vokst fram de siste årene. 
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mye fra bedrift til bedrift, og enkelte kan 
vise til gode resultater over tid. Det er også 
variasjoner mellom bransjer, som når filet-
bedriftene har hatt svak økonomi og klippfisk 
og tørrfisk har gitt relativt god avkastning.  
Klippfiskbedriftene er større og færre enn  
saltfiskbedriftene, og de hadde i perioden  
2005-2009 vesentlig bedre resultater.

De fleste gikk med overskudd mens en 
tredjedel av saltfiskaktørene gikk med  
underskudd. 

Mange produksjonsbedrifter har svak 
økonomi, og de møter et stadig strammere 
arbeidsmarked i Norge. Filetindustrien 
merker også den sterke konkurransen fra 
Baltikum, Kina og Island. Islendingene 
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Eksportspris for rund torsk, saltfisk og klippfisk.  
 Kilde: SSB 

Totalkvoter norsk sektor. Torsk, sild, sei og hyse. 2001-2012.  
 Kilde: Fiskeridirektoratet 

har et kostnadsnivå ganske likt det norske,  
men har konkurransefortrinn norske  
produsenter misunner dem. Først og 
fremst har de en mye bedre koordinering  
av verdikjeden. Full integrasjon mellom 
fartøy og salg gir grunnlag for en mer 
markedsbasert høsting. De kan gå etter 
den arten og mengden markedet til enhver 
tid etterspør, og tilby god og forutsigbar 
kvalitet.

Norske filetprodusenter har prøvd  
automatisering og rasjonalisering for å  
redusere kostnadene, og overgang fra blokk  
til singelfrosne fileter for å øke verdien. I dag 
er det ferske fileter som gir best økonomi,  
men å forsyne kresne kunder med fersk 
fisk fra Finnmark er en logistikkmessig  
utfordring. Råstofftilgangen varierer gjen-
nom året, og transporten ut til markedene 
tar tid. 

Norske produsenter har også noen for-
trinn. Nærhet til råstoffet gir en prisfordel, 
når fersk fisk levert på egen kai koster  
mindre enn verdensmarkedsprisen. I for- 
hold til kinesiske konkurrenter har  
norske produsenter, med kortere vei til det 
europeiske markedet, fordelen av å kunne 
tilby og levere genuint fersk fisk. Et fram-
voksende marked for restråstoff gir også en 
viktig mulighet for å utnytte mer av fisken. 
Mens konkurrenter må kaste eller betale 
for å bli kvitt «avfallet», er det en stadig 
sterkere betalingsvilje for restråstoff, både 
i Norge og på Island.

Myndighetenes rolle
Aktørene leter kontinuerlig etter fortrinn 
og tilpasninger i drift og industristruktur 
for å bedre egne resultater. Overgangen fra 
filetindustri til saltfisk og klippfisk er et 
godt eksempel, som også viser at sektoren 
i stor grad er markedsdrevet. Erfaringene 
viser at dette er en god måte å sikre at  
ressursene anvendes der de gir de beste 
økonomiske resultatene.

I enkelte tilfeller hemmes omstillingen  
også av myndighetskrav og reguleringer.  
Eksempelvis er en tredjedel av hvitfisken 
låst til trålfiske, et redskap som gjør fisken 
mindre egnet til enkelte produkter. Mye 
fisk er i varierende grad også bundet til 
foredling på bestemte geografiske steder. 

Systemet innebærer leveringsplikt for 

trålere og bearbeidingsplikt for bedriftene 
på disse stedene. Forpliktelsene kan være 
svært spesifikke eller mer løst definert.  
Eksempelvis skal tråleren J. Bergvoll 
tilby en andel av sin fangst til Nergård 
på Senja, mens tråleren «Arctic Swan» skal 
tilby sin fangst i Nord-Norge. Spesielt kan 
dette systemet påvirke store bedrifter som  
Norway Seafoods. Selskapet ba nylig 
om å bli fritatt for en betydelig del av  
betingelsene, og foreslo å samle sin drift 
og legge ned på to steder. Med disse  
grepene skulle 190 arbeidsplasser bort 
og 130 beholdes. Fiskeri- og kystdeparte-
mentet var negative, ordførerne protesterte  
og bedriften valgte å trekke forslaget. Der-
som forslaget hadde blitt gjennomført ville 
det utvilsomt fått stor betydning, i alle fall 
på kort sikt, for stedene hvor driften skulle 
legges ned. 

Dette illustrerer at forvaltningen må ta 
viktige valg om hvilken foredlingsstrategi 
man skal legge til rette for. Store deler av 
marin sektor er underlagt fri markeds- 
økonomi, og bedriftene har alle mulig- 
heter til å vri produksjonen til de mest 
lønnsomme produkter. Men det er altså 
områder hvor myndighetene påvirker 
bedriftenes muligheter direkte. 

I et par saker der trålere hadde leverings- 
plikt, men enkeltsamfunn ikke hadde 
foredlingsplikt, ble kommune og rederi  
enige om en engangssum for å slippe  
konsesjonsvilkåret. 

Biprodukter
Biprodukter er et fortrinn for den norske 
produksjonen, og har etter hvert vokst til 
en betydelig industri. I 2011 omsatte et femti- 
talls bedrifter produkter av restråstoff for 
nærmere 4,5 mrd kroner. 3,35 mrd av dette 
var marine oljer og omega3-produkter til 
helsekost og medisin. I tillegg ble det solgt 
marine proteiner, ensilasje og lignende for 
over 900 millioner. Det finnes også bio- 
kjemikalieselskaper i oppstartfasen, med 
en samlet omsetning på nærmere 60 mill 
kroner. 

Den store lønnsomheten ligger i medi- 
siner og patenterte produkter. Pronova er 
selskapet som både er størst og tjener mest 
penger, med et overskudd i 2011 på 315 
mill kroner av en omsetning på 1,7 mrd.  
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TRANSPORT/ 
INFRASTRUKTUR
Bedriftene i marin sektor er avhen-  
gige av velfungerende logistikk  for  
innsatsfaktorer og ferdige produkter. 
Spesielt fersk fisk har begrenset 
holdbarhet, og kundene er svært 
opptatt av lengst mulig hylletid. 
For bedrifter i utkantene er dette 
en utfordring. 
   For fiskebedriftene på Arnøy i 
Troms, er det fergeforbindelsen   
som skaper størst problemer  
for driften. Logistikk og skift-
planer må legges opp etter ferge- 
rutene, og ofte må lite optimale  
løsninger velges. Ved uforut-
sette hendelser på fabrikkene kan 
de miste fergen for uttransport.   
Innstilte avganger kan ha store 
konsekvenser for fersk fisk og 
medføre betydelig ekstraarbeid  
for bedriften. Samtidig kan for sen  
levering til kunden ende med at 
prisen må reduseres. 
 Andre veien kan det også være 
utfordringer, da leveranser og  
nødvendig service også avhenger  
av fergerutene. Samtidig gir også  
vegstandarden utfordringer for 
bedriftene i Skjervøy kommune.

Lønnsomheten for hele sektoren er ikke 
enkel å måle, da mange selskap er under 
oppstart. Bransjen er forskningsintensiv, 
og ofte kreves det lang og kapitalkrevende 
FoU før inntektene kan komme. Dermed 
er omsetning et mål som ikke alltid  
synliggjør den reelle aktiviteten og verdi- 
skapingen i selskapene. 

Restråstoff brukes også til mer tradi- 
sjonelle produkter, som for eksempel  
tørkede fiskehoder. Slike typer virksom-
heter vil kunne få større betydning på sikt.
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Hotellovernattinger etter formål.
Endring jan-aug 2010 - jan-aug 2011

Hotellovernattinger etter formål.
Endring jan-aug 2010 - jan-aug 2011

BYGG OG ANLEGG

yggeaktiviteten i Nord-Norge nådde 
et toppnivå i juli. Antall kvadrat-
meter næringsbygg og offentlige 

bygg under arbeid har hatt et solid opp- 
sving og en fordobling på fem år. Økt  
boligbygging bidrar også til et aktivitets- 
nivå som holder sysselsettingen og  
omsetningen høy og konkurstallene lave.

Få kvalifiserte søkere
Bygg og anleggsbransjen i nord melder om 
vanskeligheter med å rekruttere faglært  
arbeidskraft, men behovet er likevel  
mindre enn i fjor. I NAVs bedriftsunder- 
søkelse i vår svarte 36% av bedriftene 
i Finnmark og henholdsvis 20 og 18% 
i Troms og Nordland, at de hadde hatt  
rekrutteringsproblemer de siste tre  
månedene. Finnmarksbedriftene fyller 
på med utenlandsk arbeidskraft, og halv-
parten har benyttet slik arbeidskraft det 
siste året.

Antall sysselsatte i bransjen øker, også 
som andel av det totale arbeidsmarkedet.  
7,7% av alle sysselsatte i Nord-Norge 
jobber innen bygg og anlegg. Også 
ordrebøkene er blitt fulle og anlegg kan 
vise til en vekst på hele 45% i første 
halvår 2012.

leverandørutvikling gir resultater
Statkraft, Statnett og Innovasjon Norges 
prosjekt LUEN (Leverandørutvikling til 
energisatsingen i nord) ble avsluttet i 
oktober. Prosjektet tok sikte på å utvikle 
landsdelens leverandørindustri, slik at 
lokale leverandører i større grad skal 
kunne ta del i planlagte investeringer i 
energisektoren. Dette var spesielt aktuelt 
for anleggsbedrifter, men mange andre 
næringer var også involvert. I prosjektet 
har bedriftene utviklet nettverk for let-
tere å kunne påta seg større oppdrag, og 
fått kompetanse på kravene som stilles til  
leverandørene i energiprosjekt som utlyses.

Prosjektet har blant annet resultert i 
tre bedriftsnettverk. I sluttevalueringen 
sier 158 av de 230 deltakende bedriftene 
at prosjektet har oppnådd målet om å  
utvikle en konkurransedyktig nordnorsk 
leverandørindustri. 50% av deltakerne 
ønsker også mer samarbeid framover. 

Behov for bolig
Boligbyggingen er på vei oppover etter 
bunnåret 2010. I Finnmark er det ferdig-
stilt 140 enheter første halvår i år - flere 
enn i hele 2010. 843 nordnorske boliger 
sto ferdig første halvår, noe som er 60% 

flere enn over samme tid i fjor. Med dagens 
befolkningsvekst er det et markant behov 
for nye boliger. Tilveksten av personer  
over 20 år var på 2.668 i 2009, 3.367 i 2010 
og 3.633 i fjor. SSBs framskrivninger viser  
at tilveksten vil fortsette de neste ti årene, 
men da i et mer moderat tempo.

Boligprisene i Nord-Norge har hatt 
en sterk utvikling det siste året, hvor de 
har steget med 8,2% fram til september 
mot 7,3% på landsbasis. Bare fra juli til  
august steg snittprisen med 3,6%. Også 
folks positive forventninger til egen og 
landets økonomi gir seg utslag i bolig-
markedet. For eksempel har omsetnings-
tiden i Nord-Norge vært lavere i alle årets 
måneder enn i fjor. I august var den 37 
dager, mot 47 i fjor. Økt framtidstro ser vi 
også når bygging av fritidsboliger har tatt 
seg opp.

Det bygges i distriktene
I årene før finanskrisen ble i snitt 50% 
av nordnorske boliger bygget i Tromsø og 
Bodø, noe som endret seg i 2009. Det siste 
året var andelen ned mot 20%. På bygge-
fronten har blant andre Bardu og Målselv 
utmerket seg – i Bardu også til tross for 
fraflytting. Også i Hammerfest og Brønnøy 

Kostnadspress på boliger
Bygg og anleggsbransjen er i positiv utvikling, med høy aktivitet og store ordrereserver. Samtidig som 
boligbyggingen øker, investeres det også i næringsbygg og offentlige bygg. Produktivitetsnedgang 
i byggebransjen øker faren for konkurser, og om boligprisene synker kan det ende med byggestopp. 
På anleggssiden nyter bedriftene godt av investeringene i infrastruktur.

B
Boligbyggingen tar seg nå opp flere steder, og litt mindre eneboliger er etterspurte. Her fra det nye Strand-feltet på Kvaløya i Tromsø, hvor det stadig føres opp nybygg. 
 Foto: Rød Tråd
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Bygg og anleggs andel av alle sysselsatte.  
 Kilde: SSB

Antall ferdigstilte boliger og befolkningsvekst  
(20 år og opp) i Nord-Norge.  Kilde: SSB 

Ordrereserver, bygg og anlegg. 
 Kilde: SSB

TOVENTUNNELEN
I 2010 startet byggingen av det som skal 
bli Nord-Norges lengste vegtunnel. Den 
10,7 km lange Toventunnelen, som skal 
stå ferdig høsten 2014, vil knytte Mosjøen 
i Vefsn og Sandnessjøen i Alstahaug tettere 
sammen. Prosjektet har en kostnad på 600 
mill kroner.
   Kortere og bedre reisevei åpner for økt 
pendling. Reisetiden mellom Sandnessjøen  
og Mosjøen reduseres med 10-15 minutter  
og vil da bli på under en time. Mellom 
Sandnessjøen og Mo i Rana vil reisetiden 
forkortes fra rundt 2 til 1,5 time. Tunnelen  
kan også bidra til endringer i flyplass- og  
sykehusstrukturen. 
    I forslaget til nasjonal transportplan  
vurderes utvidelse av Sandnessjøen lufthavn  
eller bygging av ny lufthavn i Mo i Rana og 
nedleggelse i Mosjøen. Her vil en kortere 
reisevei til og fra Sandnessjøen spille inn i 
vurderingene.

 Foto: Tor Martin Leines Nordaas

har antall nye boliger vært høyt. Ut 
fra påbegynte boliger ser det ut til at 
trenden vil holde seg en tid, selv om 
Bodø hadde et oppsving i andre kvartal.

KOSTNADER I  
BOlIGBYGGEBRANSJEN
Den årlige boligbyggingen i Nord-
Norge hadde et snitt på 2.000 fullførte 
enheter fram til 2007. Etter toppåret 
2008 ble byggeaktiviteten redusert med  
60% fram til 2010. Fortsatt bygges  
det lite boliger i nord, selv med solid 
befolkningsvekst de senere år. Utvik- 
lingen i boligmarkedet, både i forhold 
til pris og aktivitetsnivå, blir viktig for 
landsdelen framover.

De siste ti årene har boligprisene i 
Norge doblet seg, og de har steget mer 
i Nord-Norge enn ellers i landet. SSBs  
byggekostnadsindeks har samtidig gått  
opp med bare 50%. Ut fra de faktorene 
alene, har entreprenører og byggherrer 
økt fortjenesten godt i denne perioden. 

lav produktivitet
Lønnsnivå, pris på materialer og 
produktivitet i byggenæringen avgjør 
hvor mye det koster å føre opp en bolig. 
SSB har beregnet at produktiviteten 
i bygg og anleggsnæringen nesten  
er halvert siden 1995. Det medfører 
i så fall en direkte kostnadsøkning, 
fordi et gitt arbeid nå tar lengre tid. 
Produktiviteten i næringen har gått 
ned også i andre europeiske land, men 
samtidig har den økt i industrien.

Økonomer diskuterer årsaken til  
den svake produktivitetsutviklingen. 
Både markedsforhold og institusjonelle  
forhold nevnes som årsaker, og blant 
forklaringene er mangelen på kvalifi- 
sert arbeidskraft. Det slår ekstra sterkt ut  
i nord, fordi rekrutteringsutfordringene  
er større enn i resten av landet. 

Rekrutteringsproblemene skyldes 
både at bransjens behov har økt, og 
at unge ser større muligheter i andre 
bransjer. Antall sysselsatte har gått 
opp med 17%, noe som er mer enn i 

andre bransjer. Konsekvensen av dette 
er en mindre effektiv prosjektering og 
ledelse.

Bedriftene melder om mer bruk av 
underentreprenører, noe som gir større  
administrasjonskostnader og logistikk- 
utfordringer. Store bedrifter bruker  
underentreprenører for å sikre seg mot 
konjunktursvingninger og unngå permi- 
sjoner og oppsigelser i dårlige tider.

Bremseklosser
Det er mange ledd i et boligprosjekt, 
også før byggestart. Reguleringsplaner,  
rammeavtaler og igangsettingstillatelser  
må være på plass. Det er en ekstra 
utfordring å bygge i bysonen. Grunn- 
eiere må være villige til å selge, og 
de krever høyere tomtepriser enn 
tidligere. Reguleringsprosesser er tid- 
krevende og ofte uforutsigbare, og 
bedriftene må velge å ta risikoen med 
å kjøpe uregulerte tomter eller vente 
på ferdigregulerte tomter til en høyere 
pris.

De nye energi- og utformingskravene 
presser også kostnadene for nye boliger  
opp. Kravene er ikke så alvorlige i seg 
selv, men gir utslag når de kommer på 
toppen av alt annet. Bedrifter møter 
også krav fra kommuner og vegvesen 
om å bidra med infrastruktur som veg-
bygging og støyskjerming. 

En usikker framtid
Med en svak produktivitetsutvikling 
stiger byggekostnadene mer enn  
indeksen skulle tilsi. Det høye kost-
nadsnivået krever også høye bolig-
priser for å forsvare bygging av nye 
boenheter. I gode økonomiske tider 
med stor framtidstro kan slike priser 
forsvares, men om renten går opp eller 
betalingsviljen går ned, kan byggingen  
stoppe opp. Resultatet kan bli en 
prisnedgang, som igjen vil øke antall 
konkurser. Da har vi tidligere sett at 
konjunkturutsatte bedrifter går over 
fra boligbygging til næringsbygg og  
offentlige bygg.
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Transportinfrastrukturen i nord kan  
forbli en hemsko for videre utvikling  
innen petroleum, mineralbaserte næringer,  
marin sektor og for et mer helårig opp- 
levelsesbasert reiseliv. Det knytter seg  
usikkerhet til om det økte ansvaret fylkene  
har fått for vegnettet, vil bety bedre 
samordning eller mer fragmentering av  
transportinfrastrukturen. Transportutfor- 
dringene i nord krever klare prioriteringer 
– også mellom steder og næringer. En 
tilfredsstillende utbygging hviler ikke bare 
på store nok bevilgninger, men også på  
samarbeid over fylkesgrensene og med våre  
naboland. 

Kronekursen gjør at eksportindustrien 
møter sterkere priskonkurranse, og det 
presser marginene. Samtidig gjør handels- 
foretak bedre innkjøp med en styrket  
krone. Renten er historisk lav, og forventes 
å holde seg lav fram til sommeren 2013. 
Lave renter bidrar til å øke husholdningens 
forbruk, hvilket er en fordel for bedriftene.

Norsk økonomi er solid, men veksten som 
observeres er forårsaket av høye oljepriser. 
De nye feltene er krevende å bygge ut. For 
eksempel ser man betydelige kostnads- 
sprekker ved Yme, og noe mindre ved Goliat  
og Skarv. I tillegg varierer lønnsomheten 
i nye utbygginger med oljeprisen. Mange 
forhold påvirker prisen; utviklingen i 
oljeproduserende land, Iran og oljeboikott 
og om Kinas økonomiske vekst blir tilstrek-
kelig til fortsatt å øke deres oljeimport. 

Trender
Bedriftenes forventninger. Mens alle 
sektorene i Norge forventer videre vekst, 
er bildet mer nyansert i nord. Industrien 
og kunnskapsintensive næringer dreier 
sine leveranser mot petroleumssektorens 
behov. Denne positive vekstbanen vil fort-
sette ut i 2014, sett ut fra dagens utbyggings- 
planer og funn. Samtidig sliter marin  
sektor. Det er markedsutfordringer både i  
Sør-Europa og Kina. Råstofftilgangen er  
solid og kvotene høye, men når avset- 
ningen ikke er god nok fylles lagrene  
med fisk og prisene synker under lønnsom-
hetsgrensen. 

Husholdningenes disponible inntekt 
fortsetter å stige. Gjeldskrisen ga en knekk 
i inntekt og konsum, mens den siste  
økonomiske turbulensen har påvirket 
husholdningene i mindre grad. Nå er det 
god vekst i varekonsumet, noe som tyder 
på stor tillit til norsk økonomi og politikk. 

Boligprisene øker, og faren for en bolig-
boble diskuteres. Det kalles boligboble når 
prissettingen av eiendom overgår både reell 
verdi og markedsverdi – eksempelvis når 
nybygde boliger prises ut fra høye forvent-
ninger om mulig pris, og ikke ut fra bygge-
kostnad. Problemet for husholdningene er 
at eiendom belånes så mye at det kan gi 
betalingsproblemer ved prisfall eller økt 
rente. Prisveksten i Nord-Norge fortsetter, 
men det er svært store regionale forskjeller.  
Byer og pressområder nær byene hadde en 
prisvekst på 8% sist år.

Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt, 
men er likevel lettere enn foregående år. I 
Nord-Norge var det 5.200 ledige og 5.900 
utlyste stillinger. Totalt er det meldt inn 
81.000 arbeidsledige i Norge. Det for-
ventes et fortsatt stramt arbeidsmarked, 
men trykket reduseres noe gjennom netto 
innvandring. I privat sektor er det vekst-
bransjen bygg og anlegg som har størst 
rekrutteringsvansker. Her foregår rekrut-
teringen i utlandet. Siden 2009 er det da 
også registrert en økning på 30% bosatte 
utlendinger i denne sektoren, og 42% flere 
på kortidsengasjement. I absolutte tall har 
offentlig sektor flest ledige stillinger.

Pendling fra Sør-Norge til Nord-Norge 
utgjorde i fjor 5.000 personer, og i tillegg 
var 3.500 på korttidskontrakter i lands- 
delen. Den viktigste kilden til verdiskaping  
er de sysselsatte, og 2/3 av total verdi- 
skaping knytter seg til lønn. På sikt vil 
velferdsnivået og kompetanseutviklingen  
bli skadelidende dersom de best betalte  
jobbene med høyt kompetanseinnhold 
bekles av pendlere. 

Tabeller og grafer
På utbrettsidene presenteres flere 
viktige makroøkonomiske parametre.

Mette Ravn Midtgard
Redaktør
Norut



Konjunkturbarometer for Nord-Norge | 27Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Denne utgaven av konjunkturbarometeret konsentrerer 
seg om sektorpresentasjoner, og med ekstra fokus på  
utfordringer relatert til transport og næringsliv. Etter at  
regjeringen Stoltenberg signaliserte at statsbudsjettet 
ville ha en sterk samferdselsprofil, var mange i lands- 
delen lite fornøyde med de reelle bevilgningene i budsjettet.

Landsdelen preges av store avstander, med en spredt 
befolkning og tilsvarende spredte bedrifter. Den enorme 
økningen i leteboringer i Barentshavet inneværende og  
kommende år, krever realistisk sett en bedret infrastruktur. 
Samtidig blir ikke transportbehovene som ligger implisitt 
i Nordområdepolitikken ivaretatt. Disse prioriteringene fra 
de folkevalgte, enten vi snakker statsbudsjett og stortings- 
representanter eller fylkenes prioriteringer og samarbeid, 
stemmer ikke over ens med fyndordene om stor optimisme  
og revitalisering i nord. Denne manglende satsingen på 
transportinfrastruktur forsterker sentraliseringstrendene. 

Norut og Nordlandsforskning, med Nofima som en solid 
underleverandør, setter pris på å jobbe i et for oss utradi-
sjonelt format, med et givende arbeid tett på nordnorsk 
næringsliv i skjæringsfeltet mellom anvendt forskning og 
kompetente oppdragsgivere. Et utfordrende og spennende  
oppdrag i en tid hvor landsdelen er i en rivende utvikling 
og i rask endring.  

Vi har nok en gang hatt et godt samarbeid med NAV 
Troms. Det er vi både avhengige av og takknemlige for. 
I tillegg har en rekke andre instanser og personer vært 
behjelpelig med statistikk, innspill og oppklaringer.  
Konjunkturbarometeret er ingen statisk øvelse og et utad-
rettet samarbeid er essensielt. Takk til dere alle. 

Redaksjonen ble avsluttet 5. november 2012.

Forskerne som har bidratt til denne utgaven

ETTERORD

Mette Ravn Midtgard
Sindre Myhr
Stig Karlstad
Anne Katrine Normann
Ivar lie

Jarle løvland 
Evgueni vinogradov 

Øystein Hermansen 



Boreplan Norskehavet 2013
Kilde: PetroArctic, per 30.9.2012

Boreplan Barentshavet 2013
Kilde: PetroArctic, per 30.9.2012
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BP Norge
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Eurotall
Kilde: Eurostat

SESONGJUSTERT 
ARBEIDSLEDIGHET, 

AKU, JULI 2012

BUDSJETTUNDER- 
SKUDD SOM % AV  

BNP 2011

OFFENTLIG GJELD 
SOM % AV  
BNP 2011

Tyskland 5,5 -1,0 81,2

Spania 25,1 -8,5 68,5

Portugal 6,9 -4,2 107,8

Italia 10,7 -3,9 120,1

Norge 3,1 13,6 29,0

Påløpte investeringskostnader, petroleum 
Kilde: SSB
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Det er en vekst i petroleumsrelaterte virksomheter, noe 
som igjen bidrar til vekst i både industri og tjeneste- 
yting som er relatert til petroleumssektoren. Boreplanene  
for Norskehavet og Barentshavet kommende år viser at 
tempoet vil holdes høyt. 

De planlagte petroleumsinvesteringene vil i 2013 nå et nytt 
toppnivå; 196 mrd kroner. Fremdeles er landsdelens arbeids-
kraftbehov størst i offentlig sektor, men som kartet viser er 
det store variasjoner i andelen offentlig ansatte i de ulike  
kommunene.  

vEKST I PETROlEUMSSEKTOREN

 SYSSELSATTE PERSONER ETTER ARBEIDSSTED            NORDLAND TROMS FINNMARK NORD-NORGE NORGE

Jordbruk, skogbruk og fiske 6 456 6 % 3 231 4 % 2 487 7 % 12 174 5 % 3 %

Bergveksdrift og utvinning 532 0 % 407 1 % 1 091 3 % 2 030 1 % 2 %

Industri 9 553 8 % 4 161 5 % 1 842 5 % 15 556 7 % 9 %

Elektrisitet, vann og renovasjon 2 012 2 % 881 1 % 628 2 % 3 521 2 % 1 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 9 757 8 % 5 792 7 % 2 811 8 % 18 360 8 % 8 %

Varehandel, motorvognreparasjoner 14 733 13 % 10 414 13 % 4 561 12 % 29 708 13 % 14 %

Transport og lagring 8 130 7 % 4 801 6 % 2 282 6 % 15 213 6 % 6 %

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 499 3 % 2 843 4 % 1 227 3 % 7 569 3 % 3 %

Informasjon og kommunikasjon 1 783 2 % 1 629 2 % 670 2 % 4 082 2 % 3 %

Finansiering og forsikring 1 219 1 % 963 1 % 229 1 % 2 411 1 % 2 %

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 131 4 % 3 590 4 % 1 237 3 % 8 958 4 % 6 %

Forretningsmessig tjenesteyting 3 461 3 % 2 967 4 % 1 617 4 % 8 045 3 % 5 %

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 9 516 8 % 6 651 8 % 3 664 10 % 19 831 8 % 6 %

Undervisning 10 592 9 % 8 903 11 % 3 680 10 % 23 175 10 % 8 %

Helse- og sosialtjenester 26 919 23 % 20 537 25 % 8 070 22 % 55 526 24 % 20 %

Personlig tjenesteyting 3 492 3 % 2 515 3 % 1 157 3 % 7 164 3 % 4 %

Uoppgitt 469 0 % 337 0 % 212 1 % 1 018 0 % 1 %

Totalt 116 254 100 % 80 622 100 % 37 465 100 % 234 341 100 % 100 %

Kilde: SSB  



ARBEIDSMARKEDET

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

Grafene under forteller om høykonjunktur fra 2006, og at lav-
konjunkturen for privat næringslivs del begynte før finanskrisen 
slo inn for fullt. De forteller også at etterspørselen etter arbeids-
kraft i offentlig sektor er opprettholdt, at Troms jevnt over har det 

strammeste arbeidsmarkedet og at stramheten igjen vokser svakt 
i privat sektor. 

Hovedfunnet er at arbeidsledigheten synker, samtidig som antall 
utlyste stillinger synker. Dette tyder på høy geografisk mobilitet. 

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

Stramhetsindikator, bygg og anlegg, 2003-2012
Kilde: NAV

Stramhetsindikator, offentlig sektor, 2003-2012
Kilde: NAV

Stramhetsindikator, industri, 2003-2012
Kilde: NAV

Stramhetsindikator, private tjenester, 2003-2012
Kilde: NAV
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SESONGJUSTERT 
ARBEIDSLEDIGHET, 

AKU, JULI 2012

BUDSJETTUNDER- 
SKUDD SOM % AV  

BNP 2011

OFFENTLIG GJELD 
SOM % AV  
BNP 2011

Tyskland 5,5 -1,0 81,2

Spania 25,1 -8,5 68,5

Portugal 6,9 -4,2 107,8

Italia 10,7 -3,9 120,1

Norge 3,1 13,6 29,0
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Stramhetsindikator, reiseliv, 2003-2012
Kilde: NAV

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Finnmark Nordland

Troms Nord-Norge

Norge

1,0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Finnmark Nordland

Troms Nord-Norge

Norge

Andel ansatte
i of entlig sektor,
2011. Kilde. SSB

Andel ansatte i
offentlig sektor, 2011
Kilde: SSB

 SYSSELSATTE PERSONER ETTER ARBEIDSSTED            NORDLAND TROMS FINNMARK NORD-NORGE NORGE

Jordbruk, skogbruk og fiske 6 456 6 % 3 231 4 % 2 487 7 % 12 174 5 % 3 %

Bergveksdrift og utvinning 532 0 % 407 1 % 1 091 3 % 2 030 1 % 2 %

Industri 9 553 8 % 4 161 5 % 1 842 5 % 15 556 7 % 9 %

Elektrisitet, vann og renovasjon 2 012 2 % 881 1 % 628 2 % 3 521 2 % 1 %

Bygge- og anleggsvirksomhet 9 757 8 % 5 792 7 % 2 811 8 % 18 360 8 % 8 %

Varehandel, motorvognreparasjoner 14 733 13 % 10 414 13 % 4 561 12 % 29 708 13 % 14 %

Transport og lagring 8 130 7 % 4 801 6 % 2 282 6 % 15 213 6 % 6 %

Overnattings- og serveringsvirksomhet 3 499 3 % 2 843 4 % 1 227 3 % 7 569 3 % 3 %

Informasjon og kommunikasjon 1 783 2 % 1 629 2 % 670 2 % 4 082 2 % 3 %

Finansiering og forsikring 1 219 1 % 963 1 % 229 1 % 2 411 1 % 2 %

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 4 131 4 % 3 590 4 % 1 237 3 % 8 958 4 % 6 %

Forretningsmessig tjenesteyting 3 461 3 % 2 967 4 % 1 617 4 % 8 045 3 % 5 %

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 9 516 8 % 6 651 8 % 3 664 10 % 19 831 8 % 6 %

Undervisning 10 592 9 % 8 903 11 % 3 680 10 % 23 175 10 % 8 %

Helse- og sosialtjenester 26 919 23 % 20 537 25 % 8 070 22 % 55 526 24 % 20 %

Personlig tjenesteyting 3 492 3 % 2 515 3 % 1 157 3 % 7 164 3 % 4 %

Uoppgitt 469 0 % 337 0 % 212 1 % 1 018 0 % 1 %

Totalt 116 254 100 % 80 622 100 % 37 465 100 % 234 341 100 % 100 %

Kilde: SSB  

Andel ansatte i  
offentlig sektor, 2011
Kilde: SSB
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